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Հատոր 5
1 ապրիլի, 2014թ. – 6 մայիսի, 2015թ.

Այդ խեղճ հոգիների համար էր, որ Ես Արյան 
Արցունքներ թափեցի Գեթսեմանիի պարտեզում
Երեքշաբթի, 1 ապրիլի, 2014թ., ժ. 21:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեմն այս Սուրբ Առաքելության արագությունն ու աճը կարող է 
հոգնեցուցիչ լինել: Կարևոր է, որ Իմ Խոսքը լսվի բոլոր երկրներում, և որ խաչակրաց 
աղոթքի խմբեր ստեղծվեն յուրաքանչյուր ազգի մեջ, և հատկապես այն երկրներում, 
ուր Ինձ չեն պատվում:

Երբեք թույլ մի տուր, որ այս Խոսքի ինտենսիվությունը ստվեր գցի այն պատճառի 
վրա, թե ինչու Ես պետք է հասնեմ աշխարհին: Ես ցանկանում եմ, որ նույնիսկ 
ամենակարծրացած հոգիները լսեն, ովքեր ցանկություն չունեն թույլ տալու, որ Սուրբ 
Հոգին դիպչի իրենց սրտերին, և լսեն, թե ինչ եմ Ես ասում ու հասկանան Իմ 
Խոստումը:

Փրկության Իմ Պլանը ամենահավատարիմների մենաշնորհը չէ, այն յուրաքանչյուրի 
համար է, ներառյալ նրանց, ում սևացած հոգիները ձեզ զզվանք կպատճառեն: Այդ 
խեղճ հոգիների համար էր, որ Ես Արյան Արցունքներ թափեցի Գեթսեմանիի 
պարտեզում: Դրանք դաժանների, կորածների, գազանին սիրողների հոգիներն էին, 
որոնց սատանան ցուցադրեց Իմ առջև: Նա Ինձ ցույց տվեց, թե դեռ որքան շատերը 
կմերժեին Ինձ, չնայած այն բանին, որ ես առաջարկում էի Աստծուն Իմ 
կամեցողությունը և Իմ Ցանկությունը՝ ազատագրել աշխարհը Խաչի վրա Իմ 
մահվամբ: Իմ Պլանն այդ հոգիների համար տանջալից է, և դու, աղջի՛կս, երբեք 
չպետք է անտեսես Իմ Ցանկությունը՝ հասնելու չհավատացողներին: Նշանակություն 
չունի, թե որքան են քեզ անտեսում, թքում քեզ վրա և հայհոյում, դու պետք է 
բարձրանաս ատելությունից վեր, որը միշտ կուղղվի այս Առաքելության վրա, և բերես
Ինձ այդ հոգիներին, անկախ նրանից, թե դա ինչ կարժենա: Բեր Ինձ Իմ սիրելի 
հետևորդներին, իսկ հետո նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, կամ նրանց, ովքեր 
հնարավոր է չեն ճանաչում Ինձ: Հետո, բեր Ինձ նրանց հոգիները, ովքեր ատում են 
Ինձ: Սա պետք է լինի ձեզանից յուրաքանչյուրի նպատակը: Երբ բերեք Ինձ մոտ այդ 
խեղճ վշտալի հոգիներին, Ես նրանց վրա կհեղեմ մեծ Շնորհներ, որպեսզի 
կարողանամ բերել նրանց Իմ Գթասրտության մեջ:

Երբ նայեք ձեր շուրջը և տեսնեք նրանց հոգիները, որոնց հետ դուք շփման մեջ եք 
մտնում, ովքեր անտեղյակ են նորից Գալու Իմ Պլանին, դուք պետք է հասնեք նրանց և 
նվիրաբերեք նրանց Ինձ: Դուք Ինձ մեծ սփոփանք և ուրախություն կբերեք, երբ անեք 
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դա, քանի որ այդ դեպքում Ես կարող եմ անել ցանկացած բան՝ բոլոր հոգիներին 
ամենուրեք միավորելու համար:

Գնացեք և բազմապատկվեք, քանի որ ճանապարհը նախապատրաստվել է: Կարճ 
ժամանակ առաջ էր, ինչ Ես առաջին անգամ կանչեցի աշխարհին այս Առաքելության 
միջոցով: Չնայած դրան, այն մի եռանդոտ ճամփորդություն էր, և հիմա բոլոր 
ուղիները կբաժանվեն ենթաբաժանումների և կճյուղավորվեն, որպեսզի ոչ մի ազգ 
չբացառվի: Այսպիսին է Իմ Գթասրտությունը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Դարձը, խոստացված Իմ Հոր կողմից, 
կսկսվի այս ամիս
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Զավա՛կս, դարձը, խոստացված իմ Հոր կողմից, կսկսվի այս ամիս և կտարածվի 
աշխարհով մեկ Սուրբ Հոգու Զորությամբ: Հոգիները կխնայվեն, և մեծ 
Գթասրտություն ցույց կտրվի Իմ Որդու կողմից ամենակարծրացած մեղավորներին:

Շատ մարդիկ, ովքեր հավատ չունեն Աստծո հանդեպ և ապրում են իրենց կյանքն 
այնպես, ասես Հավիտենական Կյանք չկա, կլինեն առաջինը, որոնց Իմ Հայրը 
ցանկանում է, որ ցույց տրվի Ճշմարտության Լույսը: Այդ մարդիկ շատ սիրված են, և 
նրանց հավատի պակասը կփոխարինվի սիրով և Հիսուս Քրիստոսի հետ 
հաշտության տենչով, Ում իրենք լքել էին: Հաջորդը կլինեն նրանց հոգիները, ովքեր 
կատարել են սոսկալի մեղք և վարակված են դևի ազդեցությամբ: Նրանց կտրվեն մեծ 
Շնորհներ, և իմ Որդու Գթաստրությունը կծակի նրանց սրտերն այնքան 
անսպասելիորեն, որ նրանց դարձը կլինի վայրկենական: Այնքան անսպասելի կլինի 
այդ Հրաշքը, որ երբ նրանք սկսեն տարածել Ավետարանների նորությունը, շատերը 
կնստեն և կլսեն նրանց:

Ամենատառապածների դարձի պատճառով կլինի, որ շատ ու շատ ավելի հոգիներ 
կարող են փրկվել և կփրկվեն: Դրանից հետո արդեն նրանց, ովքեր արդեն հետևում են
Ճշմարտությանը, կմնա որոշել, ցանկանու՞մ են, թե՞ ոչ մնալ հավատարիմ իմ Որդուն 
և Նրա Ուսուցումներին: Այդ հոգիներն է, որ կտառապեն ամենաշատը, քանի որ 
նրանք Աստծուց են, և այդ պատճառով ամեն ջանք կարվի չարի կողմից տանաջելու 
նրանց Ճշմարտության վերաբերյալ կասկածներով: Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր 
կհեռացվեն Իմ Որդուց, և նրանք են, որոնց չարն ամենից շատ է տենչում:

Քրիստոնայաների հավատի պաշտպանության համար ամենուրեք, խնդրում եմ, 
ասեք այս խաչակրաց աղոթքը.

Խաչակրաց աղոթք (144) Քրիստոնեական հավատը պաշտպանելու համար.
 Ո՛վ Մայր Փրկության, խնդրում եմ, բարեխոսիր քրիստոնյաների հոգիների համար 
ամբողջ աշխարհով մեկ:
Խնդրում եմ, օգնիր նրանց պահպանել իրենց հավատը և մնալ հավատարիմ Հիսուս 
Քրիստոսի Ուսուցումներին:
Աղոթիր, որ նրանք ունենան մտքի և ոգու զորությունը՝ պահելու իրենց հավատը 
միշտ:



Բարեխոսիր, սիրելի Մա՛յր, նրանց համար, որ բացեն իրենց աչքերը Ճշմարտության 
հանդեպ,  և տրվի նրանց շնորհը՝ զանազանելու համար ցանկացած կեղծ 
վարդապետություն, որ կներկայացվի նրանց քո Որդու Անվամբ:
Օգնիր նրանց մնալ Աստծո ճշմարիտ և հավատրիմ սպասավորներ և մերժել չարն ու 
ստերը, նույնիսկ եթե դրա պատճառով ստիպված լինեն ցավ կրել և ծաղրի 
ենթարկվել:

Ո՛վ Մայր Փրկության, պաշտպանիր քո բոլոր զավակներին և աղոթիր, որ ամեն 
քրիստոնյա հետևի Տիրոջ ճանապարհին մինչև իր մահվան շունչը: Ամեն:

Զավակնե՛րս, Հիսուսը սիրում է յուրաքանչյուրին: Նա միշտ կպայքարի 
պաշտպանելու ձեզ վնասից և Նա կմիջամտի ամենաարտակարգ ձևերով՝ 
պաշտպանելու համար ձեզ չարից խավարի օրերին, որոնք ստիպված կլինեք կրել 
հանուն Նրա Անվան: Վստահեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, քանի որ ես կմիջամտեմ ձեր 
անունից՝ ձեզ ավելի մոտիկ բերելու համար իմ Որդուն առջևում սպասավող 
փորձությունների ընթացքում:

Շնորհակալություն Երկնքից եկող այս Կանչին պատասխանելու համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության
Մայր Աստծո

Քանի դեռ սերը ծաղկում է, մարդկային ռասան կարող է 
գոյատևել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սերը Աստծուց /տրված/ ամենազորեղ Ընծաներից մեկն է: Քանի 
դեռ սերը ծաղկում է, մարդկային ռասան կարող է գոյատևել: Սերը գերազանցում է 
ամեն չարի, բաժանումի և ատելության, քանի որ այն Աստծուց է, ով Ամենակարող է, և
չարի ոչ մի ուժ չի կարող ոչնչացնել այն ամբողջությամբ:

Երբ հոգին ճշմարտապես մոտիկ է Իմ Սրտին, Ես կլցնեմ նրան սիրով: Ես կողողեմ 
այդ անձնավորությանն այս Ընծայով, և դրա պատճառով նրա համար անհանրին 
կլինի ատել մեկ այլ մարդու, ներառյալ նրանց, ովքեր տանջում են իրեն: Սերը, երբ 
այն ներկա է հոգու մեջ, օգտագործվում է Աստծո կողմից, որպեսզի դեպի Իրեն բերի 
այլ հոգիների: Այն օգտագործվում է ուրախություն և հանգստություն բերելու նրանց, 
ովքեր կարիքի մեջ են և տառապում են: Դա, այնուամենայնիվ, Շնորհ է, և տրվում է 
այն հոգիերին, ովքեր ընտրված են այնպես, որ կկիսեն այն ուրիշների հետ Աստծո 
Փառքի համար: Ո՜հ, ինչպիսի ուրախություն են այդ հոգիները բերում Ինձ, երբ նրանք 
Ինձնից ընդունում են Սերն առանց պայմանի: Երբ նրանք ողջունում են Իմ 
Ներկայությունը բաց սրտերով և թույլ են տալիս Ինձ հեղեղել իրենց հոգիները: Այդ 
հոգիները դառնում են Իմ անոթները, և ինչպես լավ գինի, նրանք կլցվեն և 
կբավարարեն նրանց հոգիները, ովքեր ծարավի են Իմ Ներկայությանը:

Սերն այն ճանապարհն է, որով Ես հաղորդակցվում եմ աշխարհի հետ մինչև Մեծ 
Օրը, երբ Ես կգամ պահանջելու համար Իմ Թագավորությունը: Երբ ճշմարիտ սեր է 
ներկա, Ես այնտեղ Եմ: Երբ սեր չկա, Իմ Ներկայությունը հեռացվում է: Շատ մարդիկ 



են Ինձ դուրս թողնում և, հետևաբար, չեն կարողանում զգալ Սիրո Ընծայի լրությունն 
այնպես, ինչպիսին այն պետք է լինի:

Ես խոստանում եմ ձեզ բոլորիդ, որ կտարածեմ Իմ Սիրո Ընծան այս Առաքելության 
միջոցով: Իմ Սերը կլինի մի տարբերակիչ առանձնահատկություն, և բոլոր նրանք, 
ովքեր պատասխանում են Իմ Կանչին, կպարուրվեն Իմ Սիրով, երբ ասեն այս 
խաչակրաց աղոթքը:  

Խաչակրաց աղոթք (145) Լցրու ինձ Քո Սիրո Ընծայով.
Սիրելի Հիսու՛ս, լցրու ինձ՝ մի դատարկ անոթի, Քո Սիրո Ընծայով: Հեղեղիր իմ հոգին 
Քո Ներկայությամբ: Օգնիր ինձ սիրել ուրիշներին ինչպես Դու ես ինձ սիրում: Օգնիր 
ինձ լինել Քո Խաղաղության, Քո Հանդարտության և Քո Գթասրտության անոթ: Միշտ 
բաց իմ սիրտը ուրիշների հոգսերի հանդեպ, և տուր ինձ Շնորհը՝ ներելու նրանց, 
ովքեր մերժում են Քեզ և մեղանչում են իմ դեմ: Օգնիր ինձ հռչակել Քո Սերը օրինակի 
միջոցով, ինչպես որ Դու կանեիր, եթե լինեիր իմ փոխարեն: Ամեն:

Ես կդիպչեմ յուրաքանչյուրի սրտին, ով Ինձ ներս թողնի: Սերը կբերի ձեզ 
հավիտենական երջանկություն: Ընդունելով Իմ Սերն առանց հարցի և բաց սրտով, 
դուք Ինձ մեծ ուրախություն կբերեք: Իմ Ընծան հիմա ձերն է, և Ես ցանկանում եմ, որ 
դուք դնեք Սիրո Ընծան ձեր առջև ամեն ինչում որ անում եք, այժմ և այսօրվանից 
սկսած: Այս ձևով դուք կօգնեք պարտության մատնել ատելությանը, որը վարակում է 
մարդկությանը, և որը գալիս է սատանայից: Սիրո այս Ընծայով Ես դուրս են հեղում 
ձեզ բոլորիդ վրա մի յուրահաատուկ Օրհնություն: Մի Օրհնություն, որը եզակի է և 
զորեղ, որը դուք կզգաք, երբ ասեք այս աղոթքը, և հատկապես՝ աղոթախմբում, որը 
հատկապես կարևոր է Փրկության Իմ այս Առաքելության մեջ:

Ձեր Հիսուս

Նրանք միլիոնավոր կաթոլիկների կտանեն ծանր սխալի 
մեջ, և Իմ եկեղեցիները կկորցնեն իրենց Սրբությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սենսացիա առաջացնելու համար չէ, որ մարգարեությունները 
բացահայտվում են Աստծո կողմից: Դրանք տրվում են նախապատրաստելու համար 
մարդկությանը իրենց ապագային Իմ Թագավորության մեջ, այնպես, որ նրանք 
նախապես նախազգուշացվեն իրենց հոգիների հանդեպ պոտենցիալ վտանգներից: 
Իմ Հոր Հրամանով տրված յուրաքանչյուր Միջամտություն ձեր կյանքում ձեր 
սեփական օգուտի և ուրիշ հոգիների օգուտի համար է:

Իմ մարգարեությունները, տրված քեզ, աղջի՛կս, բավարար չափով և ճշմարտապես 
սկսվել են: Ինքնակոչները վերցրել են վերահսկողությունը ներսից, և նրանք 
կշարունակեն հիմարացնել աշխարհին հավատալու, թե մի նոր վարդապետություն, 
այնպիսի վարդապետություն, որ փոխում է Աստծո կողմից դրված գոյություն ունեցող 
Սուրբ Վարդապետությունը, կարող է փոփոխվել/պատրաստվել՝ հարմարեցվելու 
համար բոլոր մարդկանց և բոլոր կրոններին: Զգուշացեք <<էկումենիկ>> բառից կամ 
երկրի վրա Իմ Եկեղեցին վերցնելու և իր Աստվածայնությունից մերկացնելու 
ցանկացած փորձից:



Նա, ով խախտում է Պատարագը, Իմ ճշմարիտ սպասավորը չէ, և սակայն, հենց դա է, 
որ տեղի կունենա: Եվ ի՞նչ կանեն Իմ սրբազան սպասավորները: Նրանք 
կխոնարհեցնեն իրենց գլուխները, կբարձրացնեն իրենց բազուկները նոր կեղծ 
վարդապետության հանդեպ փառապանծ գովաբանությամբ և կմերժեն այն Ամենը, 
ինչ Ես տվել էի աշխարհին: Աշխարհիկ բաների հանդեպ նրանց սերը, նրանց 
ցանկությունը, որ հմայվեն իրենցով, և նրանց մեծամիտ նկրտումները կմերկացնեն 
նրանց իրենց երդումներից: Նրանք կդառնան դավաճաններ և իրենց մեջքը կշջեն Իմ 
դեմ: Նրանք միլիոնավոր կաթոլիկների կտանեն ծանր սխալի մեջ, և Իմ եկեղեցիները 
կկորցնեն իրենց Սրբությունը: Դրանից հետո շատ չանցած, քանի որ Իմ Եկեղեցու 
միջուկը կպղծվի, նրանք կհավաքեն բոլոր մյուս քրիստոնեական հավատքներին և 
կհնարեն նոր էկումենիկ աղանդներ, որոնք կտանեն դեպի հրապարակային 
հռչակումներ, որոնք կմերժեն դժոխքի գոյությունը: Հետո, աշխատելով հակառակ 
ուղղությամբ՝ Ճշմարտությանը ճիշտ հակառակ ուղղությամբ, բոլոր 
հավատարիմներին կասվի, թե մեղքը տիրոջ /մեղք գործողի /  աչքում է /մեղք երևում/, 
և որ սկզբնական մեղքի պատճառով անհնար է խուսափել դրանից: Ուստի, ձեզ 
կասեն, դրա համար պետք չէ անհանգստանալ: Մեղքն ինքնին /մեղքի 
հասկացությունը/ կվերասահմանվի: Երբ դա տեղի ունենա, բարոյականության 
ամբողջ զգացումը կմեռնի: Երբ բարոյական /նորմերն/ այլևս կարևոր չհմարվեն, ապա
մեղքը կդառնա համատարած: Մեղքը կտարածվի, կաճի, մինչև հասարակությունը 
քանդվի, իսկ նրանց համար, ովքեր կմնան հավատարիմ Իմ Եկեղեցուն՝ Ճշմարիտ 
Եկեղեցուն, սարսափելի կլինի ականատես լինել դրան:

Մարդիկ կպարծենան մեղքով, բացահայտորեն կծածանեն բարոյականության իրենց 
պակասը, և նոր համաշխարհային կրոնը կթելադրի, թե մեղքը երբեք չի խոչընդոտի 
ձեզ կամ չի վնասի ձեզ Աստծո Աչքում: Աստվածը, ում նրանք ի նկատի կունենան, 
սատանան է, բայց նրանք երբեք դա ձեզ չեն ասի: Ինձ ծաղրելու համար նրանք ձեզ 
կներկայացնեն հակաքրիստոսին, ում ոգևորությամբ կընդունեն, որովհետև կեղծ 
մարգարեն կծափահարի և կկռապաշտի նրան: Հակաքրիստոսը կանի ամեն բան, որ 
հակասում է Իմ Ուսուցումներին, բայց նա կանի դա խարիզմով և հմայքով: 
Միլիոնավոր մարդիկ կպաշտեն նրան: Նա կլինի այն ամենը, ինչ Ես չեմ: Նա այնքան 
շատերին կհիմարացնի, որ նրա համար հեշտ կլինի Աստծո զավակներին տանել 
դեպի հերձվածություն և սոսկալի ավերում:

Ես նախապատրաստում եմ ձեզ բոլորիդ այդ օրվա համար: Ձեզանից շատերի համար
դժվար է լսել այդ նորությունը, բայց դա Ճշմարտությունն է: Ճշմարտությունը 
կազատի ձեր հոգիները մահից: Կռվեք Ճշմարտության դեմ, և ոչինչ լավ դուրս չի գա 
դրանից՝ միայն հուսահատություն: Արգելեք ուրիշներին Իմ Եկեղեցուն հավատարիմ 
մնալուց՝ խրախուսելով նրանց, որ հետևեն հերձվածությանը, որը պատրաստ է 
պարտադրվել երկրի վրա Իմ Եկեղեցուն այդ Եկեղեցու ներսից, և դուք կնետվեք 
առյուծներին: Նրանք, ովքեր ստիպելով ոչնչացնում են ուրիշների հոգիները, 
կանգնում են մի մեծ պատժի առջև Իմ Ձեռքից:

Ընդունեք Ճշմարտությունը և նախապատրաստվեք: Հետևեք Ինձ, և Ես ապահով 
կերպով կառաջնորդեմ ձեզ դեպի Իմ Թագավորություն: Հետևեք գազանին, և նա 
կառաջնորդի ձեզ և նրանց, ում դուք ձեր հետ տանեք, դեպի դժոխքի կրակները 
հավիտյան:

Ձեր Հիսուս



Իմ վերջնական պլանը՝ Իմ Եկեղեցին Իմ Ապաստարանի 
մեջ հավաքելու, պատրաստ է բացահայտման
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ քաջություն և տոկունություն տալ ձեզնից 
յուրաքանչյուրին, ում տրվել է զանազանության Ընծան՝ճանաչելու Իմ Ձայնը, մինչ Ես 
խսում եմ աշխարհի հետ այս Պատգամների միջոցով:

Մինչ դուք, Իմ Մնացո՛րդ, առաջ եք քայլում երկրի վրա Իմ Եկեղեցու հետ միության 
մեջ, շուտոով կտեսնեք շատերին, որ ետ կկանգնեն Սուրբ Խորհուրդներից: Դա 
անհանգստացնող կլինի ձեզ համար, իսկ հետո կդառնա տառապանք, որովհետև 
շուտով դրանք կպղծվեն և այլևս այն Խորհուրդները չեն լինի, որոնք Ես տվել եմ 
աշխարհին: Դուք երբեք չպետք է ժամանակ կորցնեք, եթե ճշմարտապես հավատում 
եք, որ Ես Եմ խոսում ձեզ հետ: Գնացեք, հավաքեք Իմ քահանաներին և նրանց, ովքեր 
արձագանքում են Իմ Կանչին: Հետո նախապատրաստվեք գալիք տարիների համար, 
որպեսզի նրանք կարողանան սնել Իմ հոտը Կյանքի Սունդով, երբ Իմ 
Ներկայությունից ոչ մի հետք մնացած չի լինի:

Երբ ամենը, ինչ Ինձնից է և Նրանից Ով Ես Եմ, վերցվի Իմ Եկեղեցիներից, կմնա միայն
այն, ինչը գալիս է ամենից որ Ես չեմ: Մարմնավորված դևը /սատանան/ կմտնի 
ԻմԵկեղեցի, և նա կթունավորի յուրաքանչյուրին, ով խոնարհվի իր առջև և երկրպագի
իրեն: Նա կկլանի հոգիներ հավիտյան, և դուք պետք է զգոն մնաք միշտ այն 
ժամանակների համար, որոնք առջևում են: Բաց մի թողեք ձեզ հերձվածության առջև, 
որը կգրավի Իմ Եկեղեցին թե՛ ներսից, և թե՛ դրսից: Դուք նախապատրաստվում եք 
հիմա, ուստի պետք է հետևեք այն ամենին, ինչ Ես կասեմ ձեզ, որպեսզի կարողանաք 
փրկել Իմ Եկեղեցին, որքան կարող եք, Իմ թշնամիներից:

Իմ վերջնական Պլամը՝ Իմ Եկեղեցին Իմ Ապաստարանի մեջ հավաքելու, պատրաստ 
է բացահայտման: Երբ Ես ցուցումներ տամ ձեզ, ձեզնից մեծ ուժ և տոկունություն 
կպահանջվի, քանի որ ձեր թշնամին կլինի հակաքրիստոսը, և նրա բանակը, ցավոք, 
կլինի ավելի մեծ իր չափով, քան Իմը: Եվ,  հետևաբար, դա վհատեցնող կլինի ձեզ 
համար, բայց իմացեք սա: Այն չի ունենա իր ետևում Աստծո Զորությունը, և այն երբեք 
պարտության չի մատնի ձեզ, եթե մնաք հավատարիմ Իմ Խոսքին:

Գնացեք խաղաղությամբ և սպասեց Իմ ցուցումներին

Ձեր Հիսուս 

Նրանք, ովքեր կփորձեն վեր պահել Խոսքը, Իմ 
Եկեղեցիների ներսում, կլռեցվեն արտաքսմամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սերմեը ցանվել են, և հակաքրիստոսի համար աշխարհը 
նախապատրաստելու պլանի յուրաքանչյուր մանրուք ավարտվել է: Յուրաքանչյուր 
փոփոխություն, որին ականատես կլինեք քաղաքականության աշխարհում և երկրի 
վրա Իմ Եկեղեցում, փոխկապակցված են, ինչպես փոխկապակցված է ազգերի միջև 



արվող յուրաքանչյուր ժեստ, ինչպես՝ ամեն մի օրենք, որ պղծում է Աստծո 
Օրենքները: Պատահականություն չէ, որ այդպիսի օրենքներ են ներմուծվում 
աշխարհով մեկ այնպիսի արագությամբ, ինչպես հիմա, քանի որ դրանք մշակվել են 
զգուշությամբ:

Ձեր վրա կգան նոր հանկարծակի հայտարարություններ կապված պետության և 
եկեղեցու միջև կապերի միաձուլման հետ, ուր նրանց օրենքները կդառնան 
միահյուսված: Նրանք, ովքեր կփորձեն վեր պահել Խոսքը, Իմ Եկեղեցիների ներսում, 
կլռեցվեն արտաքսմամբ: Գթասրտություն ցույց չի տրվի նրանց, ովքեր կփորձեն 
պաշտպանել Իմ Եկեղեցին, որովհետև Իմ թշնամիները կհռչակեն հակառակը որպես 
ճշմարիտ: Ձեզ, Իմ հետևորդնե՛ր, կհռչակեն որպես հերձվածներ նոր կանոններին 
չհնազանդվելու համար, որոնք շուտով կդրվեն Իմ Եկեղեցու կողմից: Ձեզ կասեն, թե 
Իմ Եկեղեցին չի կարող սխալվել, և ուստի, նույնիսկ երբ դուք վեր եք պահում 
Ճշմարտությունը, դուք կմեկուսացվեք: Իմ Եկեղեցին երբեք չի սխալվի: Իմ ընտրյալ 
առաջնորդները երբեք չեն սխալվի, բայց երբ մի ինքնակոչ խլում է իշխանությունը, 
դուք չպետք է հետևեք նրան, երբ նա Ճշմարտությունը սուտ է հռչակում:

Դուք կիմանաք, Սուրբ Հոգու Զորությամբ, երբ այդ օրը բացվի: Եվ այդ օրը դուք պետք 
է հետևեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին: Աղոթեք Իմ Քաջության համար, որպեսզի Ես 
կարողանամ պահել ձեզ, որովհետև ձեզ պետք կլինեն պողպատե նյարդեր Ինձ 
հավատարիմ մնալու համար, երբ աշխարհը կբռնադատվի գետնամած ընկնելու 
հակաքրիստոսի առջև, ազատ կամքի ամբողջական հանձնմամբ:

Ձեր Հիսուս

Դուք կճանաչեք այդ դավաճաններին իրենց սիմվոլիկ 
ժեստերից, որոնք վիարվորում են Իմ 
Աստվածայնությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ թշնամիները նրանք չեն, ովքեր չեն հավատում Ինձ: Ո՛չ, Իմ 
թշնամինաերը նրանք են, ովքեր լավ գիտեն, թե Ով Եմ Ես, բայց ատում են Ինձ: 
Նրանցից ոչ բոլորն են հասկանում, թե ինչու են ատում Ինձ, բայց նրանք կարող են 
բաժանվել երկու ճամբարի:

Առաջին խումբը չի սիրում Ճշմարտությունը: Նրանք հաճույք են ստանում մեղսալից 
ցանկությունների մասնակցելուց, արդարացնում են յուրաքանչյուր չար արարք և 
գործողություն և բավարարում են միայն իրենց սեփական մարմնավոր հաճույքները 
ուրիշների կարիքների հաշվին: Նրանք հոգ են տանում միայն իրենց մասին և 
կրկնօրինակում են դևի բնավորության յուրաքանչյուր գիծ: Հետո, կան նրանք, ովքեր 
գիտեն, թե Ով Եմ Ես և Ինչ Եմ Ես, բայց ամբողջապես մերժում են Ինձ հօգուտ 
սատանայի, ում հմայքի տակ իրենք ընկել են թակարդը: Սրանք այն մարդիկ են, 
ովքեր կանեն ոչ միայն այն ամենի հակառակը, ինչ Ես եմ ովորեցրել իրենց, այլև միշտ
կվիրավորեն Ինձ, ամեն հնարավորության դեպքում:

Ճիշտ այնպես, ինչպես սատանայկան պաշտամունքի մեջ ընդգրկված են 
խորհրդանիշներ/սիմվոլներ, Իմ այդ դավաճանները կծաղրեն Ինձ՝ Իմ առջև դնելով 
դևի այդպիսի չար սիմվոլներ: Յուրաքանչյուր ծեսի համար, որ նրանք կմասնակցեն 
սատնային պաշտելու նպատակով, նրանք կպղծեն Իմ Խաչը և Իմ Չարչարանքների 



հետ կապված ամեն ինչ: Դուք կճանաչեք այդ դավաճաններին իրենց սիմվոլիկ 
ժեստերից, որոնք վիրավորում են Իմ Աստվածայնությունը: Շուտով, ձեզնից նրանք, 
ովքեր Ճշմարտությունը տեսնել կարողացող աչքեր ունեն, ի վիճակի կլինեն 
տարբերել նրանց, ովքեր ճշմարտապես ծառայում են Ինձ, և նրանց, ովքեր չեն 
ծառայում:

Այն սրբազան սպասավորները, ովքեր հավատարիմ են Ինձ, կպատվեն Ինձ Ավագ 
Շաբաթվա ընթացքում իրենց խոնարհ ժեստերով, ներառյալ գետնամած պառկելն Իմ 
Սուրբ Խաչի առջև և իրենց շրթունքներն Իմ Ոտքերի վրա դնելով համբույրով կնքերը: 
Նրանց ուշադրությունն ամբողջապես կլինի Իմ մասին՝ Հիսուս Քրիստոսի մասին, 
Խաչի վրա Իմ մահվան և մարդուն մեղքից ազատագրելու Իմ Խոստումի մասին: Բայց 
իմացեք սա: Ավագ Շաբաթվանից, այս տարի, ճաքերը կհայտնվեն, և Իմ Խաչելության 
իմաստը կշրջվի: Նոր մեկնաբանություններ կներկայացվեն հավատարիմների առջև, 
և ստեր դուրս կհեղվեն Իմ թշնամիների բերաններից: Իմ Չարչարանքները ծաղրի 
կենթարկվեն նուրբ ձևերով, և անմիջապես ակնհայտ չեն լինի: Բայց երբ 
ուշադրությունը Խաչի վրա Իմ մահից տեղափոխվի, և երբ տարօրինակ ժեստեր տեղի 
ունենան Իմ Եկեղեցիներում, դուք կիմանաք, որ սա երկրի վրա Իմ Եկեղեցին 
մասնատելու սկիզբն է:

Երբ սատանան հարձակվում է մարդկության վրա, առաջինը նրա ուշադրության 
կենտրոնում միշտ կլինի ընտանիքը, որովհետև ընտանիքը ներկայացնում է այն 
ամենն, ինչ Իմ Հորից է: Նա կոչնչացնի ամուսնություններ, կփոխի իմաստը՝ թե ինչ է 
ամուսնությունը, կխրախուսի աբորտը, կհմայի մարդկանց ինքնասպանություն 
գործել և կբաժանի ու կկոտրի ընտանիքներ: Հետո նա կոչնչացնի և կկոտրի Իմ 
Ընտանիքը՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, քանի որ դա այն է, ինչ նա երդվել է անել Ինձ 
հետ վերջին ժամին: Նա արդեն սկսել է մասնատել Իմ Եկեղեցին, և կանգ չի առնի, 
մինչև այն փլվի վերածվելով մի կույտի Իմ Ոտքերի մոտ: Իմ Հայրը թույլ է տվել մի 
ավերողի, հակաքրիստոսի ձևով, անել դա, բայց նա միայն այդքան կարող է առաջ 
գնալ: Իմ Եկեղեցին Իմ Ընտանիքն է, և մինչ Աստծո զավակների մի մեծ հատված 
կհեռանա՝ հետևելու համար մի վերակառուցված կեղծ եկեղեցու, շատերը 
կշարունակեն փարվել Ինձ, և ուստի, Իմ Եկեղեցին՝ Իմ Մարմինը, չի կարող մեռնել:

Խնդրում եմ, մի լքեք Ինձ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր: Դուք չպետք է տեղի տաք այդ 
խորամանկությանը: Եթե սիրում եք Ինձ, պետք է հիշեցնեք ինքներդ ձեզ այն ամենը, 
ինչ Ես սովորեցրել եմ ձեզ: Ոչ մի նոր բան մի ընդունեք, երբ բանը Իմ Սուրբ Խոսքին է 
վերաբերվում: Ես երբեք չեմ ընդունի և թույլ չեմ տա մեկ բառ, որն Իմ Սրբազան 
Շուրթերից չի եկել: Ոչ էլ՝ դուք: Դուք կամ Իմ կողմից եք, կամ՝ Իմ դեմ: Ընդունեք Սուրբ 
Գրվածքներում պարունակվող Իմ Խոսքի ցանկացած նոր մեկնաբանություն, և դուք 
կդավաճանեք Ինձ: Հենց որ դա անեք, կուլ կտաք մի ամբողջ նոր վարդապետություն, 
որը կոչնչացնի ձեր հոգին: Ես սիրում եմ ձեզ, և եթե դուք ճշմարտապես սիրում եք 
Ինձ, միշտ կմնաք հավատարիմ Իմ Խոսքին, որը երբեք չի փոխվի:

Ով էլ որ ասում է, թե ինքը գալիս է Իմ Անվամբ, լինի նա սրբազան սպասավոր, Իմ 
Եկեղեցու առաջնորդ կամ մարգարե, և և Իմ Խոսքը սուտ հռչակի, Ինձնից չէ:

Ձեր Հիսուս



Մայր Փրկության. Իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, 
կդավաճանի մեկ այլ Հուդա՝ մեծ իշխանություն ունեցող
Չորեքշաբթի, 9 ապրիլի, 2014թ., ժ. 15:30

Իմ սիրելի զավա՛կ, երբ Իսկարիովտացի Հուդան դավաճանեց Իմ Որդուն՝ Հիսուս 
Քրիստոսին, դա հեռահար հետևանքներ ունեցավ: Որովհետև նա իմ Որդու 
ամենամտերիմ դաշնակիցներից էր և որպես Նրա թանկագին առաքյալներից մեկը, 
նրա դավաճանութունը շատ ցավալի էր իմ Որդու համար: Որովհետև նա, մի 
դավաճան, Իմ Որդու Տիրապետությունից էր, դա նշանակում էր, որ կասկածները 
սողոսկեցին նրանց մեջ, ովքեր վստահ չէին, թե արդյոք, իսկապե՞ս իմ Որդին 
Ճշմարիտ Մեսիան է, թե՞ ոչ: Կասկածները տարածվեցին, և Նրա առաքյալներից ու 
հետևորդներից շատերը շփոթված էին զգում, կորած և վախեցած: Նրանք գիտեին, որ 
երբ Նրա թշնամիները բռնեն Նրան, Ճշմարտությունը հարցականի տակ կդրվի, իսկ 
այնուհետև՝ կժխտվի: Նրաք գիտեին նաև, որ եթե հրապարակայնորեն պաշտպանեին 
իմ Որդուն, իրենք նույնպես կտառապեին և կավարտեին նրանով, որ կկրեին նույն 
պատիժը, ինչ նախատեսված էր Նրա համար: Նրանք գիտեին նաև, որ իրենք չէին 
ունենա քաջությունը՝ հանդգնորեն կանգնելու Նրա թշնամիների դեմ, ծաղրի 
ենթարկվելու վախից:

Ուստի, դավաճանությունն իմ Որդու հանդեպ երկրի վրա Նրա Եկեղեցու ներսից 
կլինի նույնը: Իմ Որդուն կդավաճանի մեկ այլ Հուդա՝ մեծ իշխանություն ունեցող, 
երկրի վրա Նրա Եկեղեցու ներսից: Երբ այս երկրորդ ամենամեծ դավաճանությունը, 
նրանից հետո, երբ Իսկարիովտացի Հուդան դավաճանեց իմ Որդուն երեսուն կտոր 
արծաթի դիմաց, տեղի ունենա, այն կստիպի մարդկանց յուրաքանչյուր ռասայից, 
ազգից և քրիստոնեական հավատից հարցականի տակ դնել Ճշմարտությունը: Այդ 
դավաճանությունը կունենա նաև հեռահար հետևանքներ, որովհետև այն 
հարցականի տակ կդնի իմ Որդու Աստվածայնության յուրաքանչյուր ասպեկտը: Երբ 
դա տեղի ունենա, Ճշմարտությունը կփլուզվի: Նրա տեղում վեր կբարաձրացվի մի 
դիակ՝ փտած մինչև միջուկը, առանց կյանքի որևէ նշանի: Մի մեռած 
վարդապետություն կբարձրացվի, հագցված բոլոր կեղծ բնորոշումներով, որոնք 
կապված են իմ Որդու հետ, բայց այն պտուղ չի տա: Չնայած դրան, այն կերևա ինչպես
մի նոր դարձ:

Ճշմարիտ դարձը գալիս է Աստծո հանդեպ մարդկանց սիրուց, Սուրբ Հոգու Ընծայի 
զորությամբ և նրանց սեփական ազատ կամքով: Այդ նոր վարդապետությունը 
խաբեությամբ կպարտադրվի աշխարհին, առանց ձեր ազատ կամքի: Մերժեք այն, և 
դուք կպատժվեք Իմ Որդու թշնամիների կողմից:

Նրանք, ովքեր դավաճանեն իմ Որդուն վերջին օրերին, կյանք չեն ունենա: Նրանք, 
ովքեր չեն դավաճանի Նրան, կապրեն ընդմիշտ Աստծո Փառքի մեջ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Իմ ամենագնահատված Եպիսկոպոսը կլինի 
Արդարադատության մի սոսկալի սխալ կատարաման 
ենթակա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս է Իմ Սիրտը կոտրվում Իմ սրբազան սպասավորների 
սոսկալի կացության և այն դժվարությունների պատճառով, որոնք նրանք ստիպված 
կլինեն դիմակայել Իմ թշնամիների պատճառով: Իմ ամենագնահատված 
Եպիսկոպոսը կլինի Արդարադատության սխալ կատարման ենթակա: Այնուհետև, 
երբ նա կպախարակվի, Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը 
պատասխանատավության կենթարկվեն, եթե համարձակվեն մեղադրանքներ ասել 
նոր օրենքների դեմ, որոնք Ինձնից չեն, և որոնց նրանք ստիպված կլինեն ականատես 
լինել, թե ինչպես են ներմուծվում Իմ Եկեղեցիներ:

Շատ սրբազան սպասավորներ կանհետանան և կբանտարկվեն իրենց կամքին 
հակառակ: Մյուսները, ովքեր կփախչեն թշնամուց, կհետապնդվեն, և ուստի նրանք 
պետք է շատ զգուշությամբ պլանավորեն առջևում սպասվող այդ օրերի համար: 
Դրանից հետո շատ չի անցնի, որ հակաքրիստոսի դիմանկարը կկախվի 
յուրաքանչյուր խորանի վրա, մինչ Իմ Դեմքի, Իմ Խաչի, սրբերի և Խորհուրդների բոլոր
հետքերը անհետ կվերանան: Այդ բռնապետությունը կլինի նման նրանց, որոնց 
ականատես եք եղել նախկինում այն ազգերի մոտ, ուր մարդկանց ոտնակոխ են 
անում: Այս նոր համաշխարհային կրոնի երկրպագուներից կակնկալվի խոնարհվել 
հակաքրիստոսի պատկերի առջև: Այդ երկրպագուները կօրհնեն իրենք իրենց այդ 
պղծության առջև, բայց Խաչի նշանը չէ, որ նրանք կկատարեն, դա կլինի ձեռքով նշան 
անելու ձևով: Բոլորը, ովքեր խոնարհվեն գազանին, կդառնան նրա ստրուկը և 
կշրջվեն նրանց դեմ, ովքեր կմերժեն կռապաշատել նրան: Նրանք կդավաճանեն 
նույնիսկ իրենց սեփական ընտանիքի անդամներին և կհանձնեն նրանց պատժվելու: 
Այսպիսին կլինի այն զորությունը, որը գազանը կգործադրի նրանց վրա:

Ես կշնորհեմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, և հատկապես Իմ սրբազան սպասավորներին,
պաշտպանության մի ձև գազանի զորության հանդեպ, և Ես ցուցումներ կտամ ձեզ 
յուրաքանչյուր քայլափոխի այդ սոսկալի ճանապարհի վրա: Ես կուղարկեմ ձեզ մոտ 
Իմ խիզախ սպասավորներին՝ հավատարիմ եպիսկոպոսների, քահանաների և այլ 
սրբազան սպասավորների, բոլորն Ինձնից, ովքեր կշարունակեն սպասավորել Ինձ: 
Նրանք օրհնյալ կլինեն Ընծաներով, որոնք կօգնեն ձեզ մնալ Իմ մեջ և Ինձ համար, 
այնպես որ կկարողանաք դիմանալ այդ ճնշումին մինչև այն օրը, երբ Ես կգամ՝ 
փրկելու Իմ ժողովրդին և նրանց տանելու Իմ Թագավորություն: Մի վախեցեք այդ 
ժամանակներից, քանի որ դրանք դժվարին չեն լինի, եթե ընդունեք Իմ 
Գթասրտության Ձեռքը և սովորեք վստահել Ինձ, ամբողջապես: Ես Օրհնում եմ ձեզ 
այսօր Իմ Հոր Անվամբ և Ես շնորհում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին Իմ Զորությունը, 
Քաջությունը և Հոգու տոկունությունը, քանի որ դուք դրանց կարիքը կունենաք, եթե 
մնալու եք ճշմարիտ քրիստոնյաներ՝ հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին:

Ձեր Հիսուս



Մայր Փրկության. Հիսուսը նման էր ձեզ, ամեն ինչում, 
բացի մեղքից, քանի որ դա անհնարին կլիներ
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Իմ սիրելի զավա՛կ, յոթ ընկած հրեշտակներ կհարձաակվեն այս Առաքելության վրա, 
և նրանք կփորձեն խաբել Աստծո զավակներին Նրա մնացորդ բանակին հավատարիմ
մնալուց: Նրանք կհայտնվեն նրանց, ում խաբում են, որպես Լույսի հրեշտակներ, երբ, 
փաստորեն, այդպիսին չեն:

Սատանայի զորությունը շատ ուժեղ է, և նրա ներկայությունն աշխարհում ակնհայտ 
է, քանի որ նա առնձնացնում է իր բոլոր նվիրյալներին՝ խրախուսելու նրանց, որ 
ծածանեն իր ներկայությունը: Նա անում է դա երաժշության, կրոնների միջոցով, 
որոնք իմ Որդուց՝ Հիսուս Քրիստոսից չեն, և նրանց միջոցով, ովքեր նստած են 
այսպես կոչված սուրբ խմբերի ետևում, ովքեր կռապաշտում են գազանին և երկրի 
վրա նրա տիրապետությունը:

Զավակնե՛րս, դուք պետք է միշտ հետևեք իմ Որդուն այն ամենի միջոցով, որ Նա 
սովորեցրեց երկրի վրա Իր Ժամանակ: Նրա Սուրբ Խոսքը սրբազան է, և դա այն 
ամենն է ինչ պետք է իմանաք, եթե հետևելու եք Նրա Ճանապարհին դեպի 
Հավիտենական Կյանք: Դուք պետք է ձեր ուշադրությունը կենտրոնացված պահեք 
Հավիտենական Կյանքը ձեռք բերելու ձեր ցանկության վրա և, ուստի, ապրեք ձեր 
կյանքն այնպես, ինչպես իմ Որդին է ձեզ ցույց տվել: Երբեք մի ընդունեք այնպիսի 
բան, որը կասկած է գցում Նրա Աստվածայնության վրա: Այն մարդը, ով 
համարձակվում է հռչակել ոչ ճշմարտություններ իմ Որդու մասին, չունի Սուրբ Հոգու
Ընծան և, հետևաբար, անարժան է բնորոշել ամենը, ինչ իմ Որդին է:

Իմ Որդին ձեր Աստվածային Փրկիչն է, Ով ցածրացրեց Իրեն մարդ դառնալու: Երբ Նա 
ծնվեց, Խոսքը դարձավ Մարմին, և ուստի Հիսուս Քրիստոսը մարդ էր ամեն ձևով: 
Հիսուսը նման էր ձեզ ամեն ինչում, բացի մեղքից, քանի որ դա անհնարին կլիներ: 
Աստծո Որդին ուղարկվեց՝ ազատագրելու համար մարդկությանը և փրկելու ձեզնից 
յուրաքանչյուրին մահից, որը գալիս է սատանային ստրկանալուց: Նրա 
Աստվածայնությունն Ամենա-Զորեղ է, Ամենա Բարի, Ամենա Ներթափանցելի, և 
ժխտել Նրա Աստվածայնությունը նշանակում է ժխտել Աստծո Զորությունը: Երբ դա 
անում եք, դուք ձեր նվիրվածությունն եք հայտարարում դևին:

Զավակնե՛րս, դուք պետք է ասեք այս խաչակրաց աղոթքը և կանչեք ինձ՝ ձեր Մորը, 
պաշտպանելու համար ձեզ այն խաբեություններից, որոնք կդրվեն ձեր առջև, 
որպեսզի խրախուսեն ձեզ մերժել Աստծո Զորությունը:

Խաչակրաց աղոթք (146) Պաշտպանություն խաբեության դեմ.
Սիրելի Մայր Փրկությա՛ն, պաշտպանիր ինձ պաշտպանության Շնորհի միջոցով այն 
խաբեությունների դեմ, որոնք ստեղծվել են սատանայի կողմից՝ ոչնչացնելու համար 
քրիստոնյաների հավատքը: Պաշտպանիր մեզ նրանցից, ովքեր Ասատծո թշնամիներն
են: Պահիր մեզ ապահով ստերից ու հերձվածությունից, որ օգտագործվում են 
թուլացնելու համար քո Որդու հանդեպ ունեցած մեր սերը: Բաց մեր աչքերը ոչ 
ճշմարտությունների, խաբեության և ամեն փորձի հանդեպ, որին կհանդիպենք, որը 
կխրախուսի մեզ մերժել Ճշմարտությունը: Ամեն:



ՇՆորհակալ եմ, որ պատասխանեցիք իմ կանչին, որը ձեզ այն մեծ խաբեության 
մասին նախազգուշացնելու համար է,  որ շուտով կիջնի երկրի վրա իմ Որդու 
Եկեղեցու վրա:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմ Սերը և ձեր հավատը, համակցված, կդառնան 
Փրկության Սուրը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Աստված միջամտում է աշխարհում, Իր ընտրյալ 
մարգարեների միջոցով, Խոսքը նման է Սրի: Այն ուղիղ կտրում է սիրտը և հոգու 
ներսում առաջացնում երկակի ռեակցիա: Մի կղմից, այն ապահովում է մեծ 
ներհայեցողություն և հասկացողություն, բայց մյուս կողմից, այն կարող է դժվար լինել
ընդունել: Սա այն պատճառով է, որ Ճշմարտությունը երբեք հեշտ չէ, երբ այն 
ընդունվում է, քանի որ այն կարող է ցավոտ լինել:

Աշխարհում, ուր սատանան է թագավորում որպես թագավոր, Ճշմարտությունը միշտ 
էլ ցույց կտա տգեղ կողմը: Այն անհանգստություն կառաջացնի շատերի սրտերում: 
Այն տառապանք կառաջացնի շատերի սրտերում: Չարությունը գրեթե միշտ գալիս է 
հագնված խաբուսիկ գունավոր փայլով, բայց երբ այն մերկացվում է իր բոլոր գրավիչ 
շերտերից, մնում է միայն չափազանց տգեղ միջուկը:

Շատերի համար դժվար է ընդունել, որ որոշակի գործողություններ կամ արարքներ 
չար են, դևի խաբեության պատճառով: Սատանայի ձեռքով ստեղծված չարության 
յուրաքանչյուր ձև շգուշությամբ քողարկվում է այնպես, որ հեշտությամբ արդարացվի
պարզամիտների մտքերում, ովքեր ընդունում են այդպիսի ստոր խաբեությունը 
առանց զղջումի: Նրանք ավելի իմաստուն չեն լինի: Դուք կհարցնեք, թե այդ դեպքում 
մարդիկ ինչ հույս պետք է ունենան, երբ հմայվեն հակաքրիստոսով, ու սիրեն և 
կռապաշտեն նրան իր մեծ բարեգործությունների համար: Պատասխանը աղոթքն է: 
Ձեր հույսը ձեր աղոթքների մեջ է, քանի որ երբ աղոթում եք չարից ազատվելու 
համար, Ես կպատասխանեմ ձեր կանչին:   

Իմ Սերը և ձեր հավատը, համակցված, կդառնան Փրկության Սուրը, որի միջոցով 
անմեղ հոգիները, ովքեր հեշտությամբ կխաբվեն գազանի կողմից, կարող են փրկվել, 
իսկ հետո Թագավորությունը կլինի Իմը: Ես գալիս Եմ շուտով հետ պահանջելու 
համար Իրավամբ Ինձ պատկանող Գահը, և ուստի, դուք երբեք չպետք է կորցնեք 
հույսը:

Ձեր Հիսուս

Մինչ Ավագ ուրբաթը մոտենում է, նրանք, ովքեր 
չարչարում են Ինձ և փորձում ջնջել Իմ բոլոր հետքերը, 
մեծապես կտառապեն այդ օրը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, 
ճշմարտապես, փոխհատուցումներ անեն Հաշտեցման Ընծայի միջոցով, Ավագ 
շաբաթվա ընթացքում: Երբ Ինձ ճշմարիտ զղջում ցույց տաք ձեր մեղքերի համար, Ես 
ձեզ վրա կհեղեմ Ընդունման մի յուրահատուկ Ընծա, Իմ Սուրբ Կամքին 
համապատասխան: Ես կոչ եմ անում ձեզ վստահել Ինձ, պատմության մեջ այս 
ժամանակ, ինչպես երբեք նախկինում, որովհետև եթե ուշադրությամբ լսեք, Ես 
կկարողանամ Իմ Խոսքը լսելի դարձնել բոլորին, ներառյալ նրանց, ովքեր 
ընդհանրապես Ինձ չեն ճանաչում:

Երբ Ես հետապնդվում էի Իմ թշնամիներից, նրանք ամեն ինչ անում էին Ինձ 
վարկաբեկելու համար: Նրանց թափում էին իրենց կատաղությունը բազմաթիվ 
անմեղների վրա և տանջում մարդկանց, հավատալով, թե Ինձ են տանջում: Նրանք 
ստեր էին տարածում Իմ աշակերտների մասին, փորձում էին վարկաբեկել Ինձ շատ 
ձևերով և ընկնում զայրույթի պոռթկումների մեջ, երբ չէին կարողանում ֆիզիկապես 
վիարվորել Ինձ: Նրանք կսպանեին Ինձ, եթե բռնեին Ինձ նախքան ավագ ուրբաթ օրը, 
եթե Ես չպաշտպանվեի: Նրանց ատելությունը, նրանց ստերը, Իմ Առաքելության 
մասին նրանց տարածած զրպարտանքը և Իմ դեմ նրանց կեղծ մեղադրանքները, 
տարածվել էին ամեն մի քաղաք և գյուղ,նախքան այն օրը, երբ Ինձ ի վերջո 
դավաճանեց Իմ Յուրայիններից մեկը:

Թույնը, որը դուրս էր թափվում Իմ թշնամիների բերաններից, գալիս էր օձից, ով 
թունավորել էր նրանց հոգիները: Նրանք նմանակում էին նրան ամեն ձևով՝ նրանք 
ճչում էին սոսկալի կատաղությամբ Իմ դեմ, չնայած նրանց մեղադրանքները կեղծ էին 
և անիմաստ: Նրանք թքում էին Իմ առաքյալների վրա, չարչարում Իմ 
աշակերտներին, ինչպես նաև այն դժբախտ մարդկանց, ում սխալմամբ Իմ տեղն էին 
դնում: Նրանք փորձում էին շրջել ուրիշներին Իմ դեմ, ովքեր չէին լսել Իմ մասին, և 
չար բաներ էին խոսում նրանց դեմ, ում չէին կարողանում համոզել, որ մերժեն Ինձ: 
Երկրի վրա Իմ վերջին շաբաթների ընթացքում դժոխքի խորքերից դուրս եկած 
յուրաքանչյուր դև տանջում էր Ինձ, երբ Իմ Խոսքը ծակել էր շատերի սրտերը և դարձի
բերել հազարավորների:

Երբ Իմ Ներկայությունն ամենաուժեղն էր, կատաղությունը սաստկացել էր, և նրանց 
ոռնոցները, ովքեր հակառակվում էին Ինձ, նման էր վայրի կենդանիների ոռնոցների: 
Մարդիկ, ովքեր միացել էին փարիսեցիների խմբերին՝ Ինձ վրա պատիժ կիրառելու, 
դարձան այնքան վատը, որքան նրանք, ովքեր հրահրել էին նրանց մեջ այդ չար 
կատաղությունն Իմ Բնավորության /Անձի/ հանդեպ: Ինձ մեղադրում էին Մարմնով և 
Հոգով անմաքուր լինելու մեջ: Նրանք ասում էին, թե Իմ Խոսքը գալիս էր ոչ մաքուր 
ոգիներից: Նրանք ասում էին, թե Ես կեղծ վկայություն էի տալիս Մովսեսի դեմ, և որ 
Ես ուղարկված էի չարի կողմից՝ քայքայելու համար իրենց հոգիները: Նրանք 
անտեսում էին այն Սերը, որ Ես տարածում էի, միմյանց սիրելու դարձը, որ Ես 
ստեղծում էի իրենց մեջ, և այն հրաշքները, որոնք Ես կատարում էի: Մինչ նրանք 
վայրագություններ էին վանկարկում Իմ դեմ, կանգնած էին բարձր ու հպարտ, և 
միևնույն ժամանակ, հայհոյություն էին անում Աստծո դեմ, հայտարարում էին, թե 
խոսում են Նրա Անունից: Սա ճիշտ այն է, թե ինչպես է սատանան խաբում 
մարդկանց:

Նրանք, ովքեր հայհոյում էին Իմ դեմ Իմ Խաչելության ժամանակ, չեն ապրում Իմ 
Թագավորությունում, քանի սր նրանք կրեցին ամենավատ պատիժը: Իմ Հայրը 



կոչնչացնի ցանկացած մեկին, ով կասի, թեԵս խոսում եմ սատանայի ձայնով: Ուստի, 
ձեզնից նրանք, ովքեր հռչակում են, թե Իմ Ձայնը չարի ձայնն է, իմացեք, որ ձեր 
տառապանքն ավելի վատ կլինի, քան մահը: Ձեր լեզուներն այլևս դուրս չեն թափի 
այն թույնը, որը սատանան դրել է ձեր հոգիների ներսում: Ձեր աչքերն այլևս չեն 
տեսնի, քանի որ միայն խավար է, որ դուք ցանկանում եք, և ուստի, այդպես էլ թող 
լինի: Ձեր ականաջները երբեք չեն լսի Իմ Ձայնի քաղցրությունը, քանի որ դուք 
մերժում եք լսել, և ուստի, այդպես էլ թող լինի: Ձեր սիրտը սեր չունի, և ուստի, այն 
երբեք սեր չի զգա, եթե դուրս եք թողնում Աստծո Սերը: Ձեր խոսքերը կլինեն ձեր 
անկումը, և երբ մեղադրում եք Ինձ՝ ձեր Տեր Աստծուն, ողջ մարդկության Փրկչին և 
Ազատարարին, չար խոսելու մեջ, նրանք այլևս չեն լսվի: Նրանք կմեռնեն:

Իմ Զայրույթն այս ժամանակ արդեն անցել է համբերության սահմանները այն 
կեղծավորների դեմ, ովքեր թափառում են աշխարհում՝ ձևացնելով, թե գալիս են 
Ինձնից, և Իմ Պատիժը կիջնի ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա, ով թքում է Ինձ վրա: 
Հեռու՛ Ինձնից, դուք Ինձ վրա իշխանություն չունեք: Ես ձեզ մի կողմ կնետեմ:

Երբ Ես լսում եմ նրանց ճչոցները, ովքեր իրենց հոգիներում բռնված սատանայի 
ատելությամբ համարձակվում են հրապարակայնորեն հռչակել Իմ հանդեպ իրենց 
հավատարմությունը, սրտխառնոց եմ զգում: Նրանք Ինձ գարշանք են պատճառում, և 
ավելի լավը չեն նրանցից, ովքեր վիճում էին Իմ Մարմնի մեջ առաջին մեխը խփելու 
համար:

Մինչ Ավագ ուրբաթը մոտենում է, նրանք, ովքեր չարչարում են Ինձ և փորձում ջնջել 
Իմ բոլոր հետքերը, մեծապես կտառապեն այդ օրը: Այս օրը, երբ զգաք Իմ Ցավը՝ 
տրված ձեզ, ձեզ խելքի բերելու համար, կիմանաք, որ Ես Եմ կանչում ձեզ: Ես անում 
եմ դա, ոչ թե այն պատճառով, որ դուք արժանի եք Իմ Համակրանքի մեկ ունցիայի, այլ
որովհետև Ես սիրում եմ ձեզ, անկախ ամեն ինչից: Այդ օրը, Ես խնդրում եմ, որ դուք 
կանչեք Ինձ այս ձևով.

<<Հիսու՛ս,  ներիր ինձ այն վիրավորանքի համար, որ ես պատճառել եմ Քո Մարմնին, 
Քո Խոսքին և Քո Աստվածայնությանը>>:

Ես կպատասխանեմ, և Սիրով և Ուրախությամբ Իմ Սրտում՝ կօգնեմ ձեզ գալ Ինձ մոտ:

Ձեր Հիսուս

Խաչը ձեր կապն է դեպի Հավիտենական Կյանք: Երբեք 
չլքեք ձեր խաչը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ սիրելի հետևորդները նշում են ավագ ուրբաթը, նրանք 
պետք է հիշեն, թե ինչպես է Իմ Սերը տարածվում դեպի մարդկային ռասան:

Նրանք, ովքեր հալածեցին Ինձ, և հետո սպանեցին Ինձ, լի էին ատելությամբ և քարե 
սրտեր ունեին: Ես մեռա նրանց համար, չնայած նրանց ատելությանը, և Ես կրեցի մեծ 
Չարչարանք, որպեսզի նրանք կարողանային ազատագրվել: Դեռևս այնքան շատերն 
են այսօր ատում և անտեսում Ինձ այնպիսի մեծ մասշտաբով, որ եթե Ես 
բացահայտեի նրանց հոգիներում մոլեգնող չարությունը, դուք ի վիճակի չէիք լինի 
ոտքի վրա մնալ:



Իմ թշնամիներն ամենուր կպայքարեն Ճշմարտության Գրքի միջոցով աշխարհին 
նախապատրաստելու Իմ փորձերի դեմ: Ամենավատ հարձակումները կգան 
սատանայական խմբերի կողմից, որոնցից շատերը ցույց են տալիս, թե 
քրիստոնյաներ են, որպեսզի կարողանան թափել իրենց բարկությունը՝ ձևացնելով, 
թե պաշտպանում են իրենց հավատը: Այսպիսին է ձևը, որով սատանան 
օգտագործում է իր կամավոր զոհերին՝ հարձակվելու Իմ Աշխատանքի վրա: Որքան 
թշվառ են նրանց հոգիները, և որքան վշտացած Եմ Ես, մինչ նրանք շարունակում են 
դավաճանել Ինձ, ցեխ շպրտել Ինձ վրա և ստեր տարածել Իմ Խոսքի մասին՝ փորձելով
հոգիներ գողանալ Իմ Գթառատ Սրտից:

Ես Հոգևարքի Արցունքներ եմ թափում այս շաբաթվա ընթացքում, որովհետև 
ժամանակը կարճ է, և Ես գիտեմ, որ անկախ նրանից, թե որքան Ես լաց լինեմ, շատ 
հոգիներ դարձյալ կշարունակեն իրենց մեջքը շրջել Իմ հանդեպ: Ինչու՞ են այդ 
հագիներն Ինձ այդպես ատում: Պատասխանը սա է. որովհետև նրանք ընդհանրապես
սեր չունեն Իմ հանդեպ: Նրանցից շատերի համար սարսափելի է, որ իրենց սրտերում 
Իմ հանդեպ իրենց զգացած ատելությունը չի կարող մաքրվել: Նրանք այնքան են 
բռնված չարից, որ իրենց օրվա յուրաքանչյուր պահն անց են կացնում Ինձ անիծելով:

Մարդկանց գերակշռող մեծամասնությունն այլևս չի հավատում Ինձ, մի փոքր թիվ է, 
որ հավտում են ԻՆձ հոգիների օվկիանոսի մեջ, որի մեծությունը տարածվում է երկրի 
մի ծայրից մյուսը: Բայց Ես խոստանում եմ ձեզ, որ կհավաքեմ որքան կարող եմ շատ 
հոգիներ, և ձեր հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո պատճառով Ես կտարածեմ Իմ 
Գթասրտությունը նույնիսկ նրանց մեջ, ովքեր արժանի չեն դրան: Ինչպե՜ս եմ Ես 
ողջունում բարի, սիրող և մաքուր հոգիներին, ովքեր գալիս են Իմ առջև: Նրանք լցնում
են Ինձ մեծ ուրախությամբ: Ո՜հ, ինչպե՜ս են նրանք հանգստացնում Իմ Վերքերը: 
Ինչպես են նրանք բերում Ինձ թեթևացում այն վշտից, որը Ես կրում եմ Իմ խեղճ 
մեղավորների համար, ովքեր գաղափար չունեն այն մեծ ուրախության մասին, որը Ես
խոստացել եմ նրանց Իմ Նոր Թագավորությունում: Ցավոք, այնքան շատ հոգիներ դեն
կնետեն այն բանալին, որը Ես տվեցի նրանց Հավիտենական Կյանքի համար, և 
հանուն ինչի՞. Իմաստից զուրկ մի կյանքի, զվարճությամբ և դատրկ խոստումներով լի
մի կյանքի: Ծանր աշխատանքի մի հոգնեցնող կյանքի համար, որը կյանք չի բերում, 
որն ավարտվում է միայն փոշու մեջ: Ես Եմ ձեր կյանքը: Ես բերում եմ ձեզ կյանք: Երբ 
ընդունում եք Իմ մահը Խաչի վրա և ճանաչում Իմ Հարությունը, երբեք մահ չեք կրի:

Ձեզ, այս սերնդից, Ես ասում եմ սա. Դուք, ովքեր Ինձ հետ եք, մահ չեք կրի, նույնիսկ 
մարմնի մահ: Նրանք, ովքեր դավաճանում են Ինձ, մեղքի միջոցով, երբ 
Ճշմարտությունը տրվում է ձեզ, կյանք չեն ունենա: Ուստի դուք, Իմ սիրելի 
հետևորդնե՛ր, երբեք չպետք է վախենաք այս Առաքելությունից: Ես կվերցնեմ ձեզ և 
կողողեմ ձեզ այն բոլոր Ընծաներով, որոնք Իմ Հայրը ցանկանում է հեղել ձեզ բոլորիդ 
վրա, մինչ Նա վերջապես հավաքում է Իր զավակներին այն Թագավորության մեջ, որը
Նա խոստացել էր ձեզ, երբ ուղարկեց Ինձ՝ Իր Միածին Որդուն, փրկելու համար ձեր 
հոգիները Խաչի վրա Իմ մահվամբ: Խաչը ձեր կապն է դեպի Հավիտենական Կյանք: 
Առանց Իմ Խաչի, մահը կգերիշխի նրանց վրա, ովքեր մերժեն այն:

Ձեր Հիսուս



Իմ Նոր Դրախտը կդառնա Աշխարհը՝ առանց վերջի, 
ինչպես կանխասացվել է
Հինգշաբթի, 17 ապրիլի, 2014թ., ժ. 21:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հարությունը մեռածներից պատճառ ուներ: Այն տեղի չունեցավ 
պարզապես նրա համար, որ ապացուցի Իմ Աստվածայնությունը նրանց, ովքեր չէին 
ընդունում, թե Ես Ով էի: Մինչև այդ ժամանակը, հոգիները, որ մահանում էին, չէին 
կարողանում մտնել Երկինք: Նրանք ստիպված էին սպասել: Բայց հենց որ Իմ 
Հարությունը տեղի ունեցավ, նրանց տրվեց նոր Կյանք Իմ Թագավորության մեջ: Իմ 
Հարությունը բերեց Հավիտենական Կյանք հոգիների համար, և ուստի, մահն այլևս 
իշխանություն չուներ մարդկային ռասայի վրա:

Իմ Հարությունը Ճշմարտապես ակնհայտ կլինի Իմ Եկրորդ Գալուստի ժամանակ, 
քանի որ այդ ժամանակ այն բոլոր հոգիները, ովքեր մահացան Իմ մեջ և Ինձ համար, 
նույնպես կբարձրացվեն մեռածներից և /նրանց/ կտրվի Հավիտենական Կյանք: 
Նրանք կբարձրանան մարմնով և հոգով, Աստծո Կամքի հետ կատարյալ միության 
մեջ, և կապրեն Իմ Նոր Թագավորությունում, երբ հին երկիրն ու երկինքը 
կանհետանան, և մի Նոր Աշխարհ կբարձրացվի: Իմ Նոր Դրախտը կդառնա 
աշխարհը՝ առանց վերջի, ինչպես կանխասացվել է: Բոլորը, ովքեր սիրում են 
Աստծուն և ընդունում Իմ Գթասրտության Ձեռքը, կմտնեն Իմ Փառապանծ 
Թագավորություն: Դա էր այն Խոստումը, որ Ես տվեցի, երբ վաճառեցի Իմ երկրային 
Մարմինը մահվամբ՝ ձեզ բոլորիդ Հավիտենական Կյանք տալու համար: Մի մոռացեք,
որ Աստված միշտ տալիս է այն, ինչ Ինքը խոստանում է: Այն, ինչ Աստված 
կանխասաց Իր բոլոր մարգարեներին, տեղի կունենա, քանի որ Նա չի ասում մի բան, 
բայց ի նկատի ունենում մեկ այլ բան:

Երբ Աստված ասաց Հովհաննեսին, որ վերջին օրերին աշխարհը կբաժանվի, և Նրա 
Տաճարը կավերվի, Նա չէր ստում: Սկսվել է նրանց թագավորումը, ովքեր ցանկանում 
են ոչնչացնել Աստծո Խոսքը, և Դանիելին ու Հովհաննեսին կանխասացված բոլոր 
մարգարեությունների ժամանակը հասել է ձեզ վրա: Իմ Խոստումը՝ գալու և այծերին 
ոչխարներից առանձնացնելու, պատրաստ է իրականություն դառնալ: Մարդուն 
կտրվի ամեն տեսակի օգնություն Երկնքից Միջամտության միջոցով, և շատ 
հնարավորություններ՝ վերջնական ընտրություն կատարելու համար: Նա կամ 
կհետևի Ինձ, կամ կմնա ետևում:

Ձեր Հիսուս

 Միայն մեկ ճանապարհ կա դեպի Աստված, և դա Իմ՝ 
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է: Ուրիշ այլ ուղի չկա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը կբարձրացվի նորից, մոխիրներից, կոտորածից: Ես, Ես 
խոստանում եմ, կսրբեմ հակաքրիստոսի ժանտախտը երկրի երեսից: Ես կոչնչացնեմ 
Աստծո թշնամիներին և նրանց, ովքեր պատասխանատու են Աստծո զավակների վրա
թշվառություն, անարդարություն և տառապանք բերելու համար:



Չարիքը, որը բռնում է մարդկանց սրտերն այսօր, աշխարհի յուրաքանչյուր մասում, 
տարբեր ձևեր է ընդունում: Իր կոպիտ ձևով՝ մարդկանց չարչարում են, սպանում և 
կոպտորեն պատժում: Իսկ ուրիշ ձևերով՝ մարդիկ ստիպված են կրել 
դժվարություններ, ներառյալ սննդի պակասը, տուն չունենալը և սոսկալի 
աղքատությունը, մինչ նրանց առաջնորդները խլում են նրանց յուրաքանչյուր 
իրավունքը: Կան նաև անարդար օրենքները, որոնք բարեհաճ են հզորների հանդեպ, 
ունեվորներին դարձնում են ավելի հարուստ, իսկ խեղճերին՝ ավելի աղքատ, ուր քիչ 
գթասրտություն կամ սեր է ցույց տրվում մեծ կարիքի մեջ գտնվողներին: Ի վերջո, կա 
քրիստոնյաների՝ Իմ հետևորդների, հալածանքն աշխարհով մեկ: Նրանք 
արհամարհված են ավելի շատ, քան մյուսները, և սոսկալիորեն տառապում են Իմ 
Անվամբ: Չարի հետևորդներն ատում են քրիստոնյաներին, ով օգտագործում է իր 
գործակալներին՝ տարբեր ճանապարհներով նրանց լռեցնելու համար: Նրանց 
պլաններից շատերը ներառում են քննադատությունը կամ բացահայտորեն իրենց 
հավատարմությունն Ինձ հայտարարելու իրավունքը: Եվ մինչ կառավարություններն 
այսօր համառորեն կպաշտպանեն բոլոր մյուս հավատամքների իրավունքները կամ 
քաղաքացիական իրավունքը, նրանք չեն հակվի դեպի քրիստոնյաների իրավունքը:

Շուտով քրիստոնյաներին կարգելեն իրենց հավատը հանրային վայրերում, 
դպրոցներում, քոլեջներում գործադրելուց, մինչև, ի վերջո՝ /կարգելեն/ Աստծո 
Տաճարներում: Դուք կասեք, մի՞թե դա հնարավոր է, արգելել քրիստոնյաներին՝ իրենց 
սեփական եկեղեցիներում գործադրել իրենց հավատը: Դա կգա մի խորամանկ ձևով, 
ուր միլիոնավոր մարդիկ կխաբվեն, շատ քիչ ուշադրություն դարձնելով, մինչ Խոսքի 
յուրաքանչյուր մանրուք, ինչպես այն հիմա է, կփոխվի, բայց դա կանցնի 
հանդարտորեն: Միայն նրանք, ովքեր ուշադրություն դարձնեն, կտեսնեն 
փոփոխությունները, և որոշ ժամանակից հետո, ընդունելի կդառնա բացել բոլոր 
քրիստոնեական եկեղեցիները՝ ողջունելու համար բոլոր հավատքներին, ներառյալ 
նրանց, ովքեր չեն հավատում Ինձ: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորին, ովքեր հետևում են 
այնպիսի հավատքների, որոնք չեն պաշտում Եռանձն Աստծուն, կստիպեն մտնել նոր 
մեկ համաշխարհային եկեղեցու մեջ: Ո՛չ: Քրիստոնյաներին է, որ կստիպեն 
կռապաշտել հեթանոսություն, որը զգուշորեն կներկայացվի որպես մի նոր եկեղեցի, 
կփարվի մի նոր ձևի <<հաղորդության>>, մի եկեղեցի՝ բոլորի համար, որտեղ Ես՝ 
Հիսուս Քրիստոսը չեմ երևա:

Մինչ, և, այս տարվանից սկսած, Իմ Խաչը կսկսի անհետանալ, և մինչ Իմ 
Եկեղեցիները և նրանք, ովքեր ասում են թե ծառայում են Ինձ, խոսում են հումանիզմի 
կարևորության մասին, դուք չեք լսի խոսակցություն Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին՝ ձեր 
Փրկչին հանձնվելու կարևորության մասին: Հետևաբար, դուք նախապատրաստված 
չեք լինի Հավիտենական Փրկության համար: Դեպի Իմ Հայրը տանող Իմ 
ճանապարհին հետևելու կարևորությունը չի նշվի, ո՛չ էլ Սուրբ Խորհուրդների 
կարևորությունը կքննարկվի: Փոխարենը, ձեզ կասեն ուրիշների կարիքներին և 
բարօրությանը հետևելու կարևորության մասին, որը կօգտագործվի որպես 
փոխարինող Ինձ Պաշտելուն: Ես Եմ Եկեղեցին: Իմ Մարմինը Իմ Եկեղեցին է, բայց 
ժամանակի ընթացքում, Ինձ ամբողջապես մի կողմ կսրբեն: Ձեր գլուխները կլցվեն ոչ 
ճշմարտություններով: Ձեզ կասեն ամեն տեսակ ուղու մասին, որն անհրաժեշտ է ձեզ 
Աստծուն ավելի մոտեցնելու համար: Բայց յուրաքանչյուր ուղի, որով ձեզ կասեն 
քայլել, կլինի հակառակ ուղղությամբ:



Իմացեք հիմա, որ միայն մեկ Ճշմարտություն կա: Միայն մեկ ուղի կա դեպի Աստված,
և դա Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է: Ուրիշ ճանապահ չկա:

Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. Ձեզնից շատ քչերը կմերժեն նոր մեկ 
համաշխարհային եկեղեցին, և, ուստի, Իմ 
Միջամտությունը կլինի արագ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ես ուղարկեցի Իմ Որդուն ազատագրելու մարդկությանը, 
աշխարհը մերժեց Նրան, ճիշտ ինչպես մերժեցին մարգարեներին, որոնց Ես ուղարկել
էի Նրանից առաջ:

Մինչ Ես հիմա նախապատրաստում եմ ուղարկել Իմ Որդուն, երկրորդ և վերջին 
անգամ, հավաքելու համար Իմ զավակներին և նրանց Հավիտենական Կյանք տալու, 
նրանք կժխտեն նաև Գթասրտության այս Մեծ Գործողությունը: Ես, Իմ Խոսքի 
միջոցով, տվել եմ մարդուն Ճշմարտությունը, և նա դեռևս մերժում է այն: Որքան 
հեշտությամբ են նրանք մոռանում: Որքան կույր են նրանք, քանի որ Ես ասացի 
աշխարհին, որ բերելու եմ իրենց Իմ Թագավորությունը՝ մի Նոր Աշխարհ՝ առանց 
վերջի, բայց նրանք իրապես չեն հասկանում թե ինչ է նշանակելու իրենց 
ժառանգությունը: Ոչ բոլորը կընդունեն Իմ Որդու Գթասարտությունը, և ուստի, Ես 
հիշեցնում եմ աշխարհին, թե ինչ է գալու, որպեսզի նրանք գան և ընդունեն Իմ 
Թագավորությունը:

Մեծ դիմադրություն կլինի Իմ զավակների կողմից այն բազմաթիվ հրաշքների 
հանդեպ, որոնք Ես ցույց կտամ աշխարհին, նախքան Իմ Որդու Գալուստը: Շատ 
խոսակցություն կլինի, բայց Իմ թշնամիները կապահովեն, որ Իմ զավակները 
խաբվեն, որպեսզի չնախապատրաստեն իրենց հոգիներն այն Փառահեղ Կյանքի 
համար, որը Ես նախապատարստել եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար:

Ճիշտ ինչպես Իմ Որդին բարձրացավ մեռածներից երրորդ օրը, նույն կերպ Նա 
կբացահայտի Իրեն երրորդ օրը՝ խավարի երեք օրերից հետեո, Իր Երկրորդ 
Գալուստին: Ես ցանկանում եմ, որ դուք տեղյակ լինեք խավարի այդ երեք օրերի 
մասին, որպեսզի չվախենաք դրանցից: Սուրբ /օրհնած/ մոմերը կտան միակ լույսը՝ 
թույլատրված Իմ կողմից, թույլ տալու համար նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, որ 
տեսնեն և սպասեն, ուրախությամբ, Իմ Որդու Գալուստին:

Մի վախեցեք ձեր հանդեպ ունեցած Իմ Սիրուց կամ Իմ ունեցած Զորությունից, քանի 
որ ձեր սեփական բարօրության համար է, որ Ես թույլ եմ տալիս, որ բոլոր 
իրադարձությունները տեղի ունենան դեպի Մեծ Օրը տանող օրերի ընթացքում: Ես 
թույլ եմ տալիս Իմ թշնամիներին թափառել երկրի վրա: Ես թույլ եմ տալիս 
ավերողներին խաբել մարդկանց, քանի որ այս կերպ է որ Ես կփորձեմ նրանց 
հավատը, ովքեր օրհնյալ են Ճշմարտությամբ: Բայց իմացեք սա: Նրանք, ովքեր 
դավաճանում են Աստծո Խոսքին, դուրս կնետվեն անապատ: Նրանք, ովքեր 
հարվածում և պատժում են Իմ սրբազան սպասավորներին, որ սիրում են Իմ Որդուն, 
կոպտորեն կպատժավեն: Աղջի՛կս, երբ քեզ տրված Իմ Մարգարեությունները 



կատարվեն, Ես թույլ կտամ թույլերին և նրանց, ովքեր հեշտությամբ խաբվում են, որ 
ապաշխարեն և փնտրեն Ինձ:

Զավակնե՛րս, Ես Եմ նախապատրաստում ձեզ, որպեսզի Իմ Կամքը կատարվի, և որ 
դուք ապրեք իմ Տիրույթի մեջ, ինչ համար որ ծնվել եք: Աշխարհը, ուր ապրում եք, 
աղտոտված է չարի և նրա ազդեցության պատճառով: Մեղքը ավերում է աշխարհը 
այս ժամանակ ավելի շատ, քան երբևէ, և մեղքը հիմա կշատանա, որին ձեզանից 
յուրաքանչյուրը, ով ճշմարիտ հավատ ունի, ականատես կլինի: Այսօրվանից՝ Զատկի 
կիրակի օրվանից, դուք կարիք կունենաք, որպեսզի ձեզ ամեն օր հիշեցնեն 
Ճշմարտության մասին, քանի որ առանց դրա, կմոլորվեք և կկորչեք:

Ձեզնից շատ քչերը կմերժեն նոր մեկ համաշխարհային եկեղեցին, և ուստի, Իմ 
Միջամտությունը կլինի արագ: Ես կքաշեմ ձեզ դեպի Ինձ, կպահեմ ձեզ բարձրացված,
երբ ուրացության ցավը դառնա անտանելի, և Ես ավելի շուտ կփրկեմ ձեր հոգիները 
Իմ ընտրած միջոցներով, քան թե կթողնեմ ձեզ Իմ թշնամիներին: Ես ցանկանում եմ, 
որ դուք բարությամբ նայեք նրանց, ովքեր պայքարում են Իմ Որդու այս 
Առաքելության՝ Իր Երկրորդ Գալուստի համար աշխարհը նախապատրաստելու Նրա
Առաքելության դեմ: Ես խնդրում եմ, որ դուք այս յուրահատուկ խաչակրաց աղոթքի 
միջոցով խնդրեք Ինձ՝ ձեր Հավիտենական Հորը, Գթասրտություն ցույց տալ բոլորին, 
ովքեր փորձում են խանգարել Իմ Ձեռքին, Իմ Առատաձեռնությանը, Իմ Զորությանն ու
Իմ Աստվածայնությանը.

Խաչակրաց աղոթք (147) Հայր Աստվա՛ծ, ցույց տուր Գթասրտություն նրանց, ովքեր 
մերժում են Քո Որդուն.
Ո՛վ Աստված, Իմ Հավիտենական Հայր, Ես խնդրում եմ Քեզ Գթասրտություն ցույց 
տալ նրանց, ովքեր մերժում են Քո Որդուն: Ես աղերսում եմ նրանց հոգիների համար, 
ովքեր փորձում են ոչնչացնել Քո մարգարեներին: Ես խնդրում եմ այն հոգիների 
դարձը, ովքեր կորած են Քեզ համար և խնդրում եմ, որ Դու օգնես Քո բոլոր 
զավակներին նախապատրաստել իրենք հոգիները և փոխել իրենց կյանքը Քո 
Աստվածային Կամքին համապատասխան՝ Քո սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
Երկրորդ Գալուստի ակնկալությամբ: Ամեն:

Գնացեք, զավակնե՛րս, և նախապատրաստեք բոլոր նրանց ում ճանաչում եք, 
առաջարկելով Ինձ՝ ձեր Հավիտենական Հորը, հատուկ աղոթքներ Իմ Մեծ 
Գթասրտության համար:

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես ԱմենաՍիրող Եմ, ԱմենաՀամբերատար, և Ես 
սպասում եմ ձեր պատասխանին: Երբեք չմտածեք, թե Ես չեմ լսի ձեր աղոթքները, 
քանի որ ձեր ձայները քաղցրություն են Իմ Ականջներում, և ձեր սերն Իմ հանդեպ Ինձ
մեծ ուրախություն է բերում: Ոչինչ չկա, որ Ես չանեմ Իմ զավակների համար: Ոչի՛նչ:

Գնացեք սիրով և ուրախությամբ, քանի որ կարող եք վստահ լինել, որ Ես 
ԱմենաԳթառատ Եմ:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ  

Աշխարհի սկիզբը և վերջը կդառնան որպես մեկ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ դժվար է հոգիների համար, նույնիսկ նրանց, ովքեր մեծ 
հավատ ունեն, հաշտեցնել աշխարհը, ուր իրենք ապրում են, Իմ Թագավորության 
աշխարհի հետ:

Աշխարհը, ինչպիսին այն կա, անհամատեղելի է Իմ Թագավորության հետ, և դա 
նշանակում է, որ ձեզնից նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ և ճշմարտապես սիրում են 
Ինձ, երբեմն դժվարանում են ապրել ամենօրյա կյանքով: Ինձ սիրել, նշանակում է 
հետևել Իմ Ուսուցումներին և Ինձ կանչել, որ ներեմ ձեր մեղքերը: Սա միակ 
ճանապարհն է, որով կարող եք դառնալ մասը /Նրա/, Ով Ես Եմ: Դուք չեք կարող 
դառնալ Իմ Թագավորության մասը մինչև չճանաչեք ճշմարտությունը և չընդունեք, որ
քանի դեռ մեղքը գոյություն ունի, աշխարհը երբեք չի կարող լինել կատարյալ: Քանի 
դեռ մարդն անում է ամեն ինչ Իր սեփական ազատ կամքին համապատասխան, ուր 
նա մշտապես շարունակում է գայթակղության ենթարկվել՝ անձնատուր լինելով իր 
սեփական եսասիրական կարիքներին, նա կմնա ստրուկ:

Երբ ապրեք կյանքը Աստծո Խոսքին համապատասխան, կկարողանաք տեսնել 
աշխարհն այնպիսին, ինչպիսին այն կա: Դուք ականատես կլինեք այն 
զարմանահրաշ /երևույթին/, որ երկիրն է, որն արարվել է Իմ Հոր կողմից: Բայց դուք 
նաև կտեսնեք, թե ինչպես է մարդու թուլությունը բաժանել նրան Աստծուց: Քանի դեռ 
այդպես է, աշխարհը, ինչպիսին գիտեք այն, չի կարող նորից բարձրացվել իր նախկին 
Փառքին: Ահա թե ինչու ճշմարիտ խաղաղություն կգտնեք միայն այն ժամանակ, երբ 
Ես գամ նորից՝ ձեզ Իմ Հոր Դրախտի մեջ բերելու համար, ստեղծված ձեզ համար 
սկզբից ի վեր:

Աշխարհի սկիզբը և վերջը կդառնան որպես մեկ: Չի լինի ոչ երկինք, ոչ քավարան, և ոչ
երկիր. Միայն երկու էություն գոյություն կունենան՝ Իմ Թագավորությունը, ուր 
կյանքը երբեք չի վերջանա նրանց համար, ովքեր Ինձ թույլ կտան, որ իրենց հավաքեմ 
Իմ Սրտի մեջ, և Դժոխք՝ նրանց համար, ովքեր չեն շրջվի դեպի Ինձ:

Բոլոր բաները կլինեն Իմ Գթասրտության և Իմ Հոր Սուրբ Կամքին 
համապատասխան, Ով սիրում է Իր բոլոր զավակներին: Նա ցանկանում է փրկել 
յուրաքանչյուրին և Իմ միջոցով: Ես չեմ կարող ստիպել նրանց, ովքեր չեն ցանկանում 
լինել Իմ Թագավորության մաս, կամ մերժում են իրենց համար մի հոյակապ 
փառահեղ հավիտենություն բերելու Իմ բոլոր ջանքերը, որ հետևեն Ինձ: Մի անտեսեք 
այդ խեղճ հոգիներին օգնելու Իմ Աղերսանքները:

Ձեր Հիսուս 

Իմ Ուսուցումները բարդ չեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, անկախ նրանից թե որքան դժվար է այս Առաքելությունը, 
Ճշ,արտությունը պետք է գերակայի միշտ:

Ի՞նչ օգուտ, եթե Իմ Խոսքը շրջվում է: Ի՞նչ լավի է այն ծառայում: Երբ Իմ Խոսքը և այն 
ամենն, ինչ Ես Եմ և Լինելու Եմ փոփոխվում է՝ հարմարեցվելու համար մարդու 
օրակարգին, ապա այն դառնում է կեղծիք: Ի՞նչ է նշանակում Իմ մահը Խաչի վրա, եթե
այն ձեզ մեղքից ազաաագրելու համար չէր: Չնայած Խաչի վրա Իմ մահվան 
դաժանությանը, իմաստը պարզ է քրիստոնյաների համար: Ես ազատագրեցի ձեզ 



մեղքից, բայց միայն երբ դուք խնդրեք Ինձ անել դա: Եթե դուք չեք խնդրում, Ես չեմ 
կարող ազատագրել ձեզ:

Եթե դուք չեք ընդունում Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, ապա չեք կարողանա փնտրել Իմ 
Գթասրտությունը: Եթե չեք փնտրում Իմ Գթասրտությունը, ապա Ես կկանգնեմ ձեր 
առջև և կխնդրեմ ձեզ անել դա, այնքան որ մեծ է Իմ Սերը ձեր հանդեպ: Ես կկանգնեմ 
ինչպես մի աղքատ թագավոր ձեր՝ մեղավորների առջև: Ես կբացահայտեմ ձեզ 
Ճշմարտությունը, մինչև որ ձեր աչքերը վերջապես բացվեն, իսկ հետո դտք կտեսնեք: 
Ձեզնից նրանք, ովքեր տեսնեն Ճշմարտությունը, իրենց բազուկները կտարածեն դեպի
Ինձ, և Ես ձեզ կվերցնեմ Իմ Սրտի Ապաստարանի մեջ: Ուստի, ճիշտ ինչպես նրանք, 
ովքեր ճանաչում են Ինձ և կփրկվեն, առավելություն ունեն, նույն կերպ Ես կտամ 
բոլոր հոգիներին, բոլոր կրոններից և բոլոր հավատամքներից, առավելությունը՝ ցույց 
տալով նրանց Ճշմարտությունը նախքան Իմ Ժամանակը կգա:

Միշտ հիշեք Իմ Պարզությունը: Ես սովորեցնում եմ ձեզ Ճշմարտությունը պարզ 
ձևերով: Ես ձեզ սվորեցրել եմ սիրել միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրել: Եթե 
սիրեք միմյանց և միմյանց հետ վարվեք ինչպես Ես եմ ձեզ ցույց տվել, դուք կլինեք 
Իմը: Եթե սեր և հարգանք ցույց չտաք ուրիշների հանդեպ, բայց դատեք մեկդ մյուսին 
Իմ Անվամբ, ապա չեք կարող ասել, որ դուք Ինձնից եք: Իմ Ուսուցումները բարդ չեն: 
Դրանք պետք չէ որ լինեն բարդ, քանի որ սերը այն ամենի միջուկն է, ինչ Ես 
ովորեցրել եմ: Առանց ձեր սրտերում միմյանց հանդեպ սիրո, դուք չեք կարող 
ճշմարտապես սիրել Ինձ: Երբ մերժում եք սերը, միշտ կմերժեք Ինձ: Երբ մերժում եք 
Իմ Խոսքը, ապա Աստծո Սերը չի կարող ծաղկել ձեր սրտում:

Ձեր Հիսուս

Ես թույլ չեմ տա, որ ձեզնից նրանք, ովքեր կգան Իմ Նոր 
Դրախտ, զգան ֆիզիկական մահվան ցավը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը սխալմամբ հավատում են, թե Իմ 
Նախազգուշացումները /տրված/ մարդկությանը ստեղծում են հուսահատություն և 
անտեղի անհանգստություն: Դա հասկանալի է, բայց իմացեք սա: Գալիք աշխարհի 
ապագան ապշեցուցիչ կերպով Փառահեղ է ամեն ձևով: Դրախտը, որը 
նախապատրաստված է ձեզ համար, կլցնի ձեզ զարմանքով, հիացմունքով և 
հուզմունքի մի մեծ զգացողությամբ, եթե Ես բացահայտեի ձեզ /հիմա/ մի հայացք 
նետելու նրա վրա:  Որովհետև մարդն ունի վախ անծանոթ ամեն ինչի հանդեպ և 
վստահության պակաս ձեզնից յուրաքանչյուրին Հավիտենական Կյանք բերելու Իմ 
Խոստումի հանդեպ, շատերի համար դժվար է նախապատրաստվել Իմ 
Թագավորությանը:

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, Իմ փայփայած փոքրիկնե՛ր, խնդրում եմ իմացեք, որ Ես թույլ
չեմ տա, որ ձեզնից նրանք, ովքեր գան Իմ Նոր Դրախտ, զգան ֆիզիկական մահվան 
ցավը՝ դա է Իմ Ընծան այս օրհնյալ սերնդին: Այդ անցումն այս աշխարհից դեպի Իմ 
Նոր Դրախտ կլինի մեկ ակնթարթի ընթացքում, այդպիսին է Իմ Մեծ Սերը ձեր 
հանդեպ: Նախքան այդ Մեծ Օրը, Ես պետք է նախապատրաստեմ ձեզ, որպեսզի դուք 
բոլորդ ժառանգեք Իմ Թագավորությունը: Ճիշտ է, կարիք չկա, որ Ես ձեզ դնեմ այն 
փորձությունների մեջ, որոնք դուք հիմա կրում եք, և նրանց, որ դեռ գալու են: 



Այնուամենայնիվ, շատերի համար, ովքեր հաշվի չեն առնում Իմ Խոսքը և Իմ 
Գթասրտությունը, Ես պետք է նախապատրաստեմ նրանց: Ինչպե՞ս կարող եմ Ես 
նախապատրաստել ձեզ, մինչև ձեզ չհիշեցնեմ Ճշմարտության մասին: Միայն 
Ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի այն կապանքներից, որոնք ձեզ կապում են 
չարին, ով ձեզ Ինձնից հեռու կքաշի իր ստացած ամեն առիթով: Նա գիտի, որ եթե դուք
չպատասխանեք Իմ Թագավորության մեջ իրավամբ ձեզ պատկանող 
ժառանգությունն ապահովագրելու Իմ Կոչին, ինքը կհաղթի: Այդ դեպքում, դուք, 
մոլորված լինելով նրա կողմից, չեք կարողանա ձեր հոգին հաշտեցնել Իմ 
Աստվածային Գթասրտության մեջ:

Միայն նրանք, ովքեր հետևում են Ինձ, ամեն քայլափոխի, դեպի դրախտ, 
կհաջողացնեն Հավիտենական Փրկություն ձեռք բերել: Խնդրում եմ համբերատար 
եղեք: Զգոն եղեք Իմ Կանչի հանդեպ: Ինձ մի կողմ մի հրեք, մինչ Ես փորձում եմ 
հասնել ձեզ այս Պատգամների միջոցով: Սովորեք վստահել Ինձ, Իմ Սուրբ Խոսքի 
միջոցով, որն արդեն հայտնի է ձեզ Իմ Հոր Գրքում:

Երբ Ես խոսում եմ չարի մասին, Ես պարզապես բացահայտում եմ ձեզ այն 
խաբեությունը, որի դեմ դուք կկանգնեք: Խաբեության հետ խնդիրն այն է, որ այն 
կկուրացնի ձեզ Ճշմարտության հանդեպ և պատճառ կլինի, որ հեռանաք՝ 
հավատալով մի հավատամքի, որը կներքաշի ձեզ մի կեղծ վարդապետության մեջ: 
Եթե այդ նոր վարդապետության մեջ Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին չէ, որ պատվեն, ապա 
կարող եք համոզված լինել, որ այն Սուրբ Հոգու կողմից չի թելադրվում:

Թոյյլ տվեք, որ ձեր սրտերը հանդարտ լինեն, ձեր վստահությունը լինի ինչպես 
երեխայի վստահությունը, և պարզապես սիրեք Ինձ այն ձևով, ինչպես Ես եմ ձեզ 
սիրում: Երբեք մի դիմադրեք Իմ Գթասրտությանը, երբեք մի վախեցեք Ինձնից, երբեք 
զայրույթ մի զգացեք Իմ հանդեպ, և հատկապես, երբ տառապում եք այս կյանքում: 
Քանի որ շուտով Ես ձեզ տուն կբերեմ: Հենց որ Մեծ Օրը բացվի, աշխարհը կծնվի, և մի
նոր ու հրաշալի կյանք է սպասում ձեզ և ձեր բոլոր սիրելիներին: Դուք բոլորդ 
կապված կլինեք Ինձ՝ առանց աչքի առաջ թշնամի ունենալու՝ առանց վախի, վտանգի 
կամ որևէ տեսակ տառապանքի: Ուստի, ինչու՞ վախենալ Իմ Թագավորությունից: Այն
կբերի ձեզ այն երջանկությունն ու սերը, որը դուք փնտրել եք երկրի վրա ձեր ողջ 
կյանքի ընթացքում, բայց որը երբեք ճշմարտապես չի իրականացել, անկախ նրանից 
թե որքան շատ եք ձգտել հասնել այդ ընծաներին:

Իմ Ամենամեծ Ընծան ձեզ՝ Հավիտենական Կյանքն է: Սպասեք Իմ Ընծային, առանց 
վախի: Դրա փոխարեն, սիրով և ակնկալիքով սպասեք Իմ Նոր Թագավորությանը, 
քանի որ շատ բան կա առջևում ակնկալելու:

Ձեր Հիսուս  

Ժամանակը, որ հայտարարվի, թե այլևս մեղք գոյություն 
չունի, ավելի է մոտենում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակները մոտ են հիմա, երբ մարդու մեղքերը Եկեղեցու 
կողմից կհամարվեն աննշանակալի և ոչ վիրավորական Իմ Աչքում:



Մեղքն այնպիսի մի բան չէ, որն Իմ կողմից դատապարտվում է որպես թուլություն 
կամ թերություն: Մեղքը ստեղծվում է բնավորության այդ երկու գծերի պատճառով, 
բայց այն իրականանում է սատանայի գոյության պատճառով: Շուտով Իմ Եկեղեցին 
կսփոփի Իմ հետևորդներին՝ մոլորեցնելով նրանց, որ ընդունեն այն սուտը, թե մեղքը 
սոսկ մի փոխաբերություն է, որ այն օգտագործվում է որպես սիմվոլ Աստծո 
զավակների համար, որպեսզի նրանց կոչ անի մնալ մի ուղու վրա, որը հաճելի է 
Աստծուն: Մեղքը չպետք է ձեզ ստիպի, որ բաժանվեք ուրիշներից, կասեն նրանք: 
Մեղքը, կասեն նրանք, իրականում նշանակություն չունի, քանի որ Աստված 
ամենաներող է: Այո, Ես ամենաներող եմ, և ներում եմ ամեն մեղք, բացառությամբ 
հավիտենական մեղքից, այն դեպքում, երբ մեղավորը զղջում է ցույց տալիս և ջանք 
գործադրում՝ հեռացնելու ամեն գայթակղություն, որպեսզի խուսափի այդ մեղքը 
կրկնելուց: Դուք չեք կարող խնդրել Ինձ ներել մեղքը, երբ ապրում եք այդ մեղքով: 
Մարդասպանը, ով մարդ է սպանում, խեղում և սպանում, չի կարող Ինձ խնդրել, որ 
ներեմ իրեն, երբ շարունակում է մարդ սպանել և մտադիր չէ դադարեցնել իր 
ոճիրները: Ի՞նչ օգուտ Ինձ խնդրելուց, որ ազատագրեմ ձեզ մեղքից, եթե առաջին 
հերթին չեք ընդունում որ մեղք եք գործում:

Մեղքը առաջանում է թուլության պատճառով, և Ես ներում եմ մեղավորին, ով 
ճշմարտապես զղջում է: Երբ մեղավորն այլևս չի հավատում թե ինքը մեղավոր է մեղք 
գործելու մեջ, այն /մեղքը/ արմատանում է հոգու մեջ: Ժամանակը, որ հայտարարվի, 
թե այլևս մեղք գոյություն չունի, ավելի է մոտենում: Երբ այդ ժամանակը գա, մեծ 
թեթևություն և տոնակատարություն կլինի, որովհետև այն, ինչը մի ժամանակ որպես 
մեղք էր դատապարտվում Իմ Աչքում, այլևս այդպես չի համարվի:

Մեղքը կերաևա որպես մի բնական բան, և մի բան, որը դուք բոլորդ պետք է ընդունեք:
Ձեզ չեն ասի սոսկ սիրել մեղավորին, ինչպես Ես եմ ասում: Ո՛չ: Ձեզ կխրախուսեն 
ընդունել, որ մեղք գոյություն չունի: Այս ամենը կտանի դեպի Իմ Աստվածայնության 
վերջնական ժխտման, երբ աշխարհը կկռապաշտի ինքն իրեն, իր տաղանդները, իր 
բանականությունը, մինչև որ հռչակի իր մեծությունը, բացահայտ անհնազանդություն 
ցույց տալով Աստծուն՝ Հավիտենական Հորը:

Ո՜հ, որքան շատերին կտանեն դեպի սխալներ, հուսահատություն և անիրավություն: 
Իմ Եկեղեցին կօգտագործվի՝ հռչակելու համար հերձվածություն Իմ Անվամբ: Այդ 
սխալ ուղղորդություն ստացածները կշրջեն այն գլխիվայր և ներսից դուրս, և այդ 
փոփոխությունների ոչ մի մասն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից ուղղորդված չի լինի: 
Սուրբ Հոգին չի նախագահի այդ պղծության վրա, և մեծ շփոթություն կլինի, մեծ վիշտ 
և անօգնականության զգացողություն նրանց մոտ, ովքեր կմնան հավատարիմ Իմ 
Եկեղեցու ճշմարիտ Ուսուցումներին: Ավանդական ուսուցումներն այլևս թույլ չեն 
տրվի: Հետո, երբ այն ամենն, ինչ սուրբ է պահվում, փլուզվի, ժամանակը պատրաստ 
կլինի ապականության մարդու համար, որ գրավի իր տեղն Իմ Եկեղեցում:

Ձեր Հիսուս 

Հայր Աստված. Ավելի լավ է, որ կրեք այդ հոգևոր ցավը 
հիմա, քան թե հավիտենական բոցերի մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, չարի ուժերն ավելի են ուժեղանում օր օրի, քանի որ Իմ Որդու Մեծ 
Գթասրտության ժամը կիջնի առանց նախազգուշացման:

Ձեր միջից նրանք, ովքեր չեն ընդունում Իմ Որդուն, կպարուրվեն Նրա 
Գթասրտության յուրաքանչյուր Ճառագայթի մեջ, այնքան հանկարծակի, որ ձեզնից 
քչերը կհասկանան, թե ինչ է հեղվել ձեզ վրա, այդպիսին կլինի Նրա Աստվածային 
Ներկայության Ուժը: Ձեզնից նրանք, ովքեր իրենց սրտերում ատելություն ունեն, մեծ 
ցավ և տառապանք կզգան: Դուք եռակի կզգաք այն նույն ցավը, որ հասցրել եք Իմ 
զավակներին, քանի որ, չսխալվեք, Նախազգուշացումը Դատաստանի մի ձև է: Դուք 
կզգաք այն ցավն ու խիստ տառապանքը, որը կկրեիք, եթե նետվեիք դժոխքի 
կրակների մեջ: Ձեզանից շատերի համար Նախազգուշացումը կլինի տանջալիորեն 
ցավալի: Չնայած դրան, դուք պետք է ողջունեք Իմ Ընծան, քանի որ ավելի լավ է, որ 
դուք կրեք այդ հոգևոր ցավը հիմա, քան թե հավիտենական բոցերի մեջ:

Ես ձգտում եմ նախապատրաստել ձեզ, Իմ Օրհնյալ Առաքելության միջոցով, որպեսզի
չկորցնեմ ոչ մի հոգու: Երկրի վրա Իմ վերջին Առաքելությանը, որտեղ Ես 
իշխանություն եմ տվելԱմենասուրբ և Օրհնյալ Երրորդության ձևով, կատաղի 
կերպով կդիամդրեն, քանի որ այն շարունակում է իր ճանապարհորդության 
ընթացքում փրկել հոգիներ նախքան Մեծ Օրը: Իմ Որդու Խաչելությունից ի վեր ոչ մի 
առաքելություն այնքան չի ատվի, որքան այս մեկը: Վայ ձեզանից նրանց, ովքեր 
ընդդիմանում են Ինձ՝ ձեր Հավիտենական Հորը, քանի որ եթե թքեք Իմ Դեմքին 
կեղտոտ լեզվով, Ես կպատժեմ ձեզ:

Ես երկար թույլ չեմ տա այն ատելությունն ու հայհոյանքները, որոնք դուք, մոլորված 
մեղավորներդ, նետում եք Ինձ վրա: Երբ փորձում եք Ինձ կանգնեցնել ձեզ բոլորիդ 
չարից փրկելու Իմ Որոնումի մեջ, դուք մեծապես կտառապեք այն հոգիների 
պատճառով, որոնց Ես կկորցնեմ ձեր պատճառով:

Իմ Աստվածայնությունը չի ճզմվի, ոչ էլ Իմ Որդու Գալուստը կկանագնեցվի: Ոչ մեկը 
չունի այդ անելու զորությունը: Մարդը, ով փորձի իրեն դնել մեղավորի և Իմ՝ 
Հավիտեանկան Հոր միջև, մտադիր լինելով մոլորեցնել այդ հոգուն՝ մերժելու Իմ 
Խոսքը, կկանգնեցվի:

Ես Ճշմարտությունն Եմ, Ես Սկիզբն Եմ և Ես Վերջն Եմ: Իմ Սերը Իմ բոլոր 
զավակների հանդեպ մեծ է, բայց վա՜յ այն մեղավորին, ով հարուցում է Իմ Զայրույթը, 
երբ փորձում է բարձրացնել իրեն Ինձնից վեր: Ես կճզմեմ այն սրտով հպարտ 
սրբազան սպասավորների գլուխները, ովքեր Ինձնից հոգիներ են գողանում 
հերձվածության միջոցով: Ես կոչնչացնեմ նրանց, ում գործողությունները 
կմոլորեցնեն հոգիներին դեպի ծանր սխալ: Ոչ մի վայրկյան դուք չպետք է սխալ 
մեկնաբանեք Իմ Նախազգուշացումը, քանի որ երբ Ես գործում եմ՝ միջամտելու 
հոգիների փրկության համար, Իմ թշնամիները կճզմվեն գետնին:

Իմ Հզոր Միջամտությունները սկսվել են, և շուտով, ձեզնից քչերը, ովքեր լսում են Իմ 
Ձայնն այս Պատգամների միջոցով, նորից կկասկածեն, քանի որ ականտես կլինեք Իմ 
Ճշմարտության Գրքի մեջ պարունակվող յուրաքանչյուր մարգարեության:

Գնացեք և շնորհակալ եղեք Իմ Մեծ Գթասրտության համար: Ընդունեք Իմ 
Միջամտությունները, քանի որ դրանք կօգնեն աշխարհը խելքի բերելու: Միայն 
մաքրագործումից հետո մարդը ճշմարտապես կկարողանա լսել Իմ Ձայնը:



Ձեր Հավիտեանկան Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Իմ Թագավորության Առեղծվածներից շատերը հայտնի 
չեն մարդուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ողջ աշխարհը փրկելու և ձեզանից յուրաքանչյուրին Իմ Սրտի 
Ապստանարան վերցնելու Իմ Պլանը ավարտված է, և բոլոր մասերը ճշտորեն 
տեղադրված, որպեսզի Իմ Խոստումի կատարելությունն իրականացվի:

Շատ Առեղծվածներ կան կապված Իմ Աստվածայնության հետ, որոնք մարդը, անկախ
նրանից, թե որքան  գիտելիք ունի նա հոգևոր հարցերում, երբեք չի կարող հասկանալ:
Իմ Թագավորության Առեղծվածներից շատերը հայտնի չեն մարդուն, և Իմ Հայրը 
բացահայտել է մարդկությանը միայն այն, ինչը Ինքն է ցանկացել: Մարդուն տրվել է 
գիտելիքը և Ճշմարտությունը, որպեսզի նա կարողանա պատվել Աստծուն և ծառայել 
Նրան որքան կարող է լավ: Մարդուն տեղեկացվել է, մարգարեների միջոցով, թե 
ինչպես պետք է նա ապրի Տասը Պատվիրաններով, ապահովելու համար, որ չընկնի 
սխալի մեջ: Այնուհետև, աշխարհի հանդեպ Իր Սերն ապացուցելու համար Նա 
դարձավ մարդ և Իմ՝ Իր միածին Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մարդուն ցույց 
տվեց ճշտորեն թե ինչն է կազմում լավը և ինչից է կազմված չարը: Ես բացահայտեցի 
Ճշմարտությունը, թեև միայն սոսկ մի մասնիկ նրանից, ինչ Իմ  Հայրը 
ցանկացավ /որպեզի բացահայտվի/, մարդու կարիքների համար: Բայց մարդն 
այնքան հպարտ էր սրտով, ամբարտավան և փառասեր, որ չցանկացավ ճանաչել 
Ճշմարտությունը, քանի որ դա իրեն հարմար չէր:

Փարիսեցիները փակեցին իրենց աչքերը, նայեցին հակառակ ուղղությամբ և 
հայտարերեցին, թե Ես մի մարդ եմ, Ով կորցրել է Իր միտքը և խոսում է 
հանելուկներով: Նրանք չունեին Ճշմարտությունը լսելու կարողությունը, չնայած Իմ 
Ուսուցումները պարզապես կրկնում էին այն Խոսքերը, Դասերը և Պատվիրանները, 
որոնք պարունակվում էին Իմ Հոր Գրքում: Նեղ ճանապարհով էին նրանք քայլում, 
չնայելով ոչ ձախ, ոչ աջ, մինչ հետևում էին Աստծուն ծառայելու իրենց սեփական 
տարբերակին: Նրանք անում էին դա սուրբ արտաքինով, հեռու քշելով թույլերին, 
աղքատներին և չկրթվածներին, մինչ գովաբանում էին Աստծուն: Նրանք 
արտաքսեցին Ինձ, և նրանց պաշտոնակիցներն այսօր կանեն դա, նորից, քանի որ 
նրանք կշարունակեն իրենց սեփական՝ մարդու կողմից ստեղծված ուսմունքով, գալիք
տարիներին:

Ուստի հիմա տեսեք, որ այն, ինչ մարդը հռչակում է թե ինքը գիտի, իրականում նա 
շատ քիչ բան գիտի Տիրոջ Ուղու մասին: Այն, ինչ տրվել է /մարդուն/, ընդունվել է, բայց
/ընդունվել է/  միայն Ճշմարտության որոշ մասերը, որոնք հարմար են իրեն: Օրինակ, 
Ես միշտ հրահանգել եմ Աստծո զավակներին սիրել միմյանց, բայց նրանք չեն 
կարողանում անել դա: Ձեզնից քանի՞սն են գետնամած ընկնում Իմ առջև և 
գովաբանություններ հեղում Ինձ վրա շնորհակալությամբ, իսկ այնուհետև 
զրպարտում իրենց եղբայրներին ու քույրերին: Ձեզնից ոմանք այնքան հեռու են 



գնում, որ սեր և ներողամտություն ցույց տալու փոխարեն, Ինձ ասում են, թե ինչպիսի 
չար մարդիկ են նրանք:

Մարդը միշտ թույլ կլինի, որովհետև, մարդկային էակի համար անհնարին է լինել 
կատարյալ: Բայց ինչու՞ մի կողմից ընդունել Իմ Ուսուցումները, իսկ այնուհետև, մյուս
կողմից, մերժել դրանք: Երբեք տեղի չտաք Իմ Անվամբ միմյանաց արհամարհելու 
գայթակղությանը, քանի որ դուք չունեք իրավասությունը՝ անելու դա: Երբեք ինքներդ 
ձեզ մի բարձրացրեք Իմ առջև, երբ միևնույն ժամանակ պղծում եք և ստորացնում մեկ 
այլ մարդկային արարածի: Դա վիրավորական է Ինձ համար: Ճշմարտությունն 
ընդունելու համար դուք պետք է լինեք առանց չարության, առանց հպարտության, 
առանց ինքնարդարացման և եսասիրության: Դուք պետք է անտեսեք 
ամբարտավանության ձեր թիկնոցը, որովհետև դա դևի բնավորության գծերից է, և Ես 
գարշում եմ դրանից:

Խնդրում եմ հիշեք Իմ Ուսուցումները և ապրեք ձեր կյանքը ըստ նրա, ինչ Ես 
սովորեցրել եմ ձեզ: Երբ զգաք, որ ձեր սրտերն անհանգիստ են, լի հուսահատությամբ 
կամ ատելությամբ, դուք պետք է միշտ փնտրեք Իմ օգնությունը: Քանի որ եթե 
չփնտրեք, ապա հուսահատության  և ատելության այդ զգացողությունը կկլանի ձեզ: 
Դուք պետք է ընդունեք փաստը, որ միշտ տեղի կտաք մեղքին, բայց նաև իմացեք, որ 
պետք է ճշմարիտ զղջում ցույց տաք, նախքան կզգաք որևէ տեսակի խաղաղություն 
կամ հանդարատություն ձեր հոգում:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Հակաքրիստսի հայտնվելուն տանող 
օրերը կլինեն մեծ տոնախմբությունների օրեր
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, թույլ տվեք Աստծո Լույսն իջնի ձեզ վրա, քանի որ իմ Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի համար աշխարհը նախապատրաստելու 
պլաններն ավարտված են: Բոլոր բաները հիմա կլինեն Աստծո Կամքին 
համապատասխան, և ես խնդրում եմ, որ օգտագործեք աղոթքը որպես ձեր ամենամեծ
սպառազինություն, քանի որ Աստծո զավակների համար մարտը կուժգնանա: Ի 
տարբերություն նախորդ մարտերի, հոգիների համար մարտը կլինի շատ 
շփոթեցուցիչ, որովհետև թշնամին կընկալվի որպես ընկեր, մինչդեռ Քրիստոսի 
ճշմարիտ Եկեղեցին կհռչակվի որպես թշնամի:

Որքա՜ն ուժեղ պետք է լինեք, եթե դառնալու եք ճշմարիտ քրիստոնյա զինվոր: Դուք 
երբեք չպետք է խոնարհվեք ճնշմանը՝ ասելու հայհոյություններ, որոնց ձեզ կխնդրեն 
մասնակցել, հրապարակայնորեն և իմ Որդու Խորանների առջև: Երբ տեսնեք, որ 
մարդկանց բարձրացնում են Իմ Որդու Տաճարներում, և պահանջում, որ մեծարանքով
խոնարհվեք նրանց առջև, բայց ուր Խաչի նշանը չկա, ուրեմն փախեք, քանի որ ձեզ 
կտանեն դեպի սխալ: Դուք կիմանաք, որ եկել է ժամանակը՝ հակաքրիստոսի համար, 
որ մտնի իմ Որդու Եկեղեցի, երբ պատարագի սեղանները կհարմարեցվեն և շատ 
դեպքերում կփոխարինվեն փայտե տարբերակներով:

Զավակնե՛ս, խնդրում եմ իմացեք, որ ձեզնից շատերն իրենց մեջքը կշրջեն 
Ճշմարտության հանդեպ, քանի որ գրեթե անհնարին կհամարեն ընդունել 



Ճշմարտությունը: Հակաքրիստոսի հայտնվելուն տանող օրերը կլինեն մեծ 
տոնախմբությունների օրեր բոլոր քրիստոնեական և այլ հարանվանությունների շատ
եկեղեցիներում: Բոլոր օրենքները փոխված կլինեն, Եկեղեցական 
արարողությունները՝ նորից ստեղծված, Խորհուրդները՝ փոփոխված, մինչև, ի վերջո, 
Պատարագը չի նշվի Սուրբ Վարդապետությանը համապատասխան: Այդ ժամանակ և
այն օրը, երբ հակաքրիստոսը հպարտորեն կնստի իր գահին, իմ Որդու 
Ներկայությունն այլևս չի լինի: Հետո, այդ օրվանից սկսած, նրանց համար, ովքեր 
սիրում են իմ Որդուն, դժվար կլինի մնալ Նրան հավատարիմ, ինչպես որ պետք է 
մնալ, որովհետև ամեն պղծություն կդրվի ձեր առջև: Երբ կշրջապատվեք ամեն 
տեսակ շեղումներով և երբ վիրավորական համարվի հարցականի տակ դնել նոր 
հիերարխիան, դուք կգայթակղվեք հանձնվել և ընդունել նոր մեկ համաշխարհային 
կրոնը՝ ընկերներին և ընտանիքը կորցնելու վախից:

Աստծո բանակը՝ Մնացորդը, կաճի և կտարածվի, իսկ խաչակրաց աղոթքները մեծ 
զորություն կապահովեն բոլորին: Իմ Որդին կմիջամտի և կտանի ձեզ այն 
մարտահրավերների միջով, որոնք առջևում են, և դուք կիմանաք, որ  Նրա 
Զորությունն է, որ ձեզ քաջություն և տոկունություն է տալիս: Քանի որ միայն ձեր 
միջից ուժեղները կմնան հավատրիմ Աստծո Սուրբ Խոսքին, բայց նույնիսկ եթե 
մնացորդ բանակը գազանի բանակի չափի մի փոքր մասի չափ լինի, Աստված կլցնի 
այն առյուծի զորությամբ: Նա կուժեղացնի թույլերին և նրանց կտա մեծ Շնորհներ: Նա
կթուլացնի նրանց զորությունը, ովքեր կդառնան հակաքրիստոսի նվիրյալները: Այդ 
բոլոր իրադարձությունները սարսափեցնող կթվան, բայց իրականում այդ 
իրադարձությունները շատերին կթվան որպես միասնության և խաղաղության նոր 
դարաշրջան աշխարհում: Մարդիկ կծափահարեն նոր մեկ համաշխարհային 
եկեղեցին և կասեն. <<Ինչպիսի մեծ հրաշք է ստեղծվել Աստծո կողմից>>: Նրանք մեծ 
երկյուղ կտածեն այն մարդկանց հանդեպ, թե՛ Եկեղեցու ներսից, և թե՛ դրսից, ովքեր 
բերել են այդպիսի միասնություն: Մեծ փառաբանություններ և պատիվ կհեղվեն այդ 
մարդկանց վրա, իսկ հետո նրանց կողջունեն բարձրաձայն երգեցողությամբ, ինչպես 
նաև ճանաչման մի հատուկ նշանով, բոլոր հանրային հավաքույթներում:

Կլինեն ուրախություն, տոնակատարություններ և պատվո արարողություններ, ուր 
հերձվածներին կհանձնվեն մեծ պարգևներ: Դուք կտեսնեք թե ինչպես են մեծ 
հարստությանը, տարբեր հավատամքների միջև միասնությանը և պատվավոր 
մարդկանց վերաբերվում ինչպես կենդանի սրբերի, բացառությամբ մեկի: Այդ մեկը, 
որի մասին Ես խոսում եմ, հակաքրիստոսն է, և նրանք կհավատան, թե նա Հիսուս 
Քրիստոսն է:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր փրկության

Այս անգամ Ես գալիս եմ նորացնելու երկիրը, 
վերահաստատելու Իմ Թագավորությունը երկրի վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը կարող է զարմանան, թե ինչպես Աստված՝ Ամենակարող 
Հայրը, Ամեն գոյություն ունեցող և ընդմիշտ Լինելիք բաների Արարիչը կարող է 



տառապել: Ճշմարտությունն այն է, որ Իմ Հայրը, կատարյալ այն ամենի մեջ, որ 
կարող է լինել, լի է Սիրով: Որովհետև Նա Սիրո Արարիչն է, երբ քննադատում 
են /Նրան/, դա վիշտ է պատճառում Նրա Սրտին:

Աստծո զավակները մերժեցին Դրախտի Նրա Մեծ Ընծան, Ադամի և Եվայի մեղքի 
միջոցով, երբ նրանք ընկան Նրա Բարեհաճությունից: Դրա փոխարեն, նրանք իրենց 
թույլ տվեցին գայթակղվել չարի կողմից իրենց առջև դրված խորամանկ 
խաբեությամբ: Ինչպե՜ս տառապեց Իմ Հայրն այդ ժամանակ այդ դավաճանությունից, 
և ինչպե՜ս է Նա դեռևս տառապում այսօրվա աշխարհում դավաճանության մեղքի 
պատճառով: Ոչինչ չի փոխվել, բացառությամբ Ազատագրման Հրաշքից, որը Նա 
նվիրեց աշխարհին մարդկության համար Իմ Զոհաբերության միջոցով:

Իմ Հոր Սերը ձեր բոլորիդ հանդեպ այնքան Մեծ է, որ Նրա Վիշտը, որի պատճառը 
մարդու կուրությունն է և Նրա Մեծ Գթասրտության մերժումը, նույնպես Նրա Ընծան 
է՝ մարդկությանը: Իր Վշտի պատճառով Նա տառապում է հոգիների համար, և որպես
այդպիսին, կհասնի և կբռնի նույնիսկ ամենադժկամ անհավատին: Նրանց, ովքեր չեն 
հավատում Աստծուն, բայց ցանկանում են ապացույց կամ որևէ նշան, որը սփոփանք 
կբերի իրենց թշվառության մեջ, Ես ասում եմ սա: Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, եկա առաջին
անգամ ոչ միայն սոսկ փրկելու համար նրանց, ովքեր ընդունեցին Ճշմարտությունը, 
Ես եկա փրկելու համար նրանց, ովքեր անկարող էին հավատալ Աստծուն: Ես անում 
եմ նույնը հիմա: Մինչ հավատացողները կպայքարրն միմյանց դեմ, վիճաբանելով, թե 
արդյո՞ք այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով հաղորդակցվում է աշխարհի հետ, այս 
ժամանակ, Ես խոստանում եմ ձեզ սա: Ես, ձեր հանդեպ Իմ Սիրուց ելնելով, 
կապացուցեմ ձեզ, որ այդ իսկապես Ես եմ, Ով խոսում է հիմա,  և որ Ես մեկ անգամ 
ևս, ուղարկվել եմ Իմ Հոր կողմից՝ փրկելու ձեզ: 

Այս անգամ Ես գալիս եմ նորացնելու երկիրը, վերահաստատելու Իմ 
Թագավորությունը երկրի վրա՝ Իմ Հոր կողմից Ադամի և Եվայի համար ստեղծված 
դրախտը: Այդ Օրը կբացվի շուտով, և նախքան ժամանակը կգա, Ես կլուսավորեմ ձեր 
միտքը, մարմինն ու հոգին: Ես կցնցեմ ձեզ Իմ Զորությամբ՝ Իմ Աստվածայնությամբ, 
բայց դուք կզգաք սիրո մի այնպիսի զեղում, որ կասկած չի մնա ձեզ մոտ, թե դա միայն 
Ինձնից կարող է գալ: Դա է Իմ Խոստումը: Առաջին հերթին Ես կհասնեմ Աստծո այն 
զավակներին, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, ոչ էլ հավատում են Նրան: Նրանց մեծ մասը 
վազելով կգան Ինձ մոտ, որովհետև կանխակալ կարծիքներ չեն ունենա, որոնք կարող
են առաջանալ հոգևոր հարցերի մասին չափից դուրս շատ գիտելիքներից: Միևնույն 
ժամանակ, Ես կհասնեմ այն հոգիներին, ովքեր մեծ խավարի մեջ են, ովքեր 
հուսահատ են, կորած և մեծ վշտով բեռնավորված իրենց սրտերում: Ուստի, երբ 
պատրաստ լինեք լսելու այստեղ պարունակվող Իմ Խոսքը, իմացեք, որ Իմ 
Պատգամներն ուղղված չեն միայն նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, դրանք տրվում են 
ձեզ հասնելու համար:

Ես տալիս եմ ձեզ խաղաղություն: Ես բերում եմ ձեզ մեծ նորություն, քանի որ Ես մի 
փառահեղ ապագա եմ կերտել ձեզ համար, ուր մահը զորություն չի ունենա ձեզ վրա: 
Ես սպասում եմ այդ Օրվան մեծ ուրախությամբ: Խնդրում եմ սպասեք, 
համբերությամբ և վստահությամբ, քանի որ երբ Ես բացեմ ձեր սիրտը, ձեր 
անհանգստություններն այլևս չեն լինի:

Ձեր սիրող Հիսուս 



Իմ նորից գալու Խոստումը կիրականանա այս սերնդի 
կյանքի ընթացքում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ նորից գալու Խոստումը կիրականանա այս սերնդի կյանքի 
ընթացքում: Շատ մարդիկ աշխարհում, այս ժամանակ, անտեղյակ են Տիրոջ Մեծ 
Օրվա վերաբերյալ Ամենասուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող 
մարգարեություններին: Այս ժամանակին նախապատրաստելու համար Իմ Հայրը 
հրահանգել է Ինձ տեղեկացնելու ձեզ, որ Իմ Երկրորդ Գալուստի օրը որոշված է, բայց 
միայն Աստված՝ Հավիտենական Հայրը գիտի օրը: Նույնիսկ Ես՝ Նրա միածին Որդին, 
չգիտեմ այդ օրը, միայն, որ այն կլինի շուտով:

Շատ իրադարձություններ պետք է տեղի ունենան սկզբում, նախքան մեծ նորացումը, 
բայց իմացեք, որ դրանք բոլորը տեղի կունենան արագորեն և արագ 
հերթագայությամբ: Նրանք, ովքեր վախենում են այդ Մեծ Օրվանից, դրա փոխարեն 
պետք է վստահեն Ինձ և աղոթեն նրանց հոգիների համար, ովքեր կանեն իրենց 
կարողացածը՝ ընդդիմանալու համար Ինձ՝ հոգիների Իմ Որոնման մեջ: Իմ Պլանը 
նույնիսկ ձեր միջի ամենահամառներին Իմ Թագավորություն բերելն է, քանի որ այն 
աշխարհի համար է: Իմ Թագավորությունը կգա, քանի որ դա Աստծո Պլանն է, և 
կավարտի Վերջնական Ուխտը Աստծո Աստվածային Կամքին համապատասխան:

Աղոթեք, առատաձեռնությամբ ձեր սրտերի մեջ, նրանց հոգիների համար, ովքեր 
ամենից շատն ունեն Իմ Գթասրտության կարիքը, և Ես կծածկեմ նրանց Իմ 
Թանկագին Արյամբ: Ամեն ինչ, որ կար սկզբում, կկատարվի վերջում, իսկ հետո 
գոյություն կունենա մի աշխարհ՝ առանց վերջի: Ամեն ինչ սկսվում և վերջանում է Իմ 
Հոր հետ:

Ոչինչ չի արգելի Իմ Երկրորդ Գալուստը: Ոչ մի մարդու, ով ընդդիմանում է Ինձ կամ 
փորձում է հոգիներ հեռացնել Ինձնից, թույլ չի տրվի չհնազանդվել Ինձ, քանի որ երբ 
Ես գամ, Իմ բոլոր թշնամիները մի կողմ կնետվեն: Ես կփրկեմ թույլերին, 
երկյուղածներին, զղջացողներին, հերձվածներին, հեթանոսներին, ստախոսներին, 
գողերին, մարդասպաններին՝ բոլոր մեղավորներին: Ձեզնից ոչ մեկը չի բացառվի Իմ 
Գթասրտությունից: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ:

Ձեր Հիսուս 

Մայր Փրկության. Ապոկալիպսը ամբողջովին կլինի Իմ 
Որդու թշնամիների կողմից երկրի վրա Նրա Եկեղեցու 
գրավման մասին  
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Զավա՛կս, երբ մարդիկ լսում են <<ապոկալիպս>> բառը, այն կարող է սարսափ 
առաջացնել նրանց սրտերում: Սա այն պատճառով է, որ շատ քչերն են ճշմարիտ 
տեղեկացված, թե դա ինչ է խորհրդանշում: Այս ժամանակները կանխասացվել են 
որպես Իմ Հոր Պլանի վերջնական մաս՝ աշխարհը միավորելու և այն չարի ճանկից 
ազատելու, որ այնքան երկար եղել է նրա սեղմօղակը:



Ամենակարևոր նշանը, որ ժամանակը մոտ է, կլինի հենց Իմ Որդու Երկրորդ 
Գալուստից առաջ, երբ Նրա Խաչելությունը նորից ամբողջովին կվերապրվի: Սրանք 
կլինեն նշանները: Ճիշտ ինչպես Նա խարազանվեց, նմանապես կխարազանվի Նրա 
Մարմինը՝ Նրա Եկեղեցին երկրի վրա, կոռուպցիայի և թունավորման միջոցով: 
Այնուհետև, ճիշտ ինչպես փշերը դրվեցին Նրա Գլխին, նմանապես դրանք կդրվեն 
Նրա Եկեղեցու առաջնորդների գլուխներին: Նրա սրբազան սպասավորների ձեռքերը 
կմեխվեն՝ ասես թե Խաչի վրա, երբ առջևում սպասվող ժամանակներում դրանք այլևս 
չեն օգտագործվի որպես Սուրբ Խորհուրդների գործիքներ: Ճիշտ ինչպես մեխերը 
ներթափանցեցին Իմ Որդու Ոտքերի մեջ, նմանապես Աստծո այդ ճշմարիտ 
սպասավորներին կարգելեն հոգիներին առաջնորդել Տիրոջ Ճշմարիտ Ճանապարհով:
Երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու Խաչելությունը կշարունակվի, մինչև այն մահանա, և 
այդ օրը իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Մարմինն այլևս Ներկա չի լինի Սուրբ 
Հաղորդության մեջ: Երբ իմ Որդու Եկեղեցին ավերվի, այդ ժամանակ ի՞նչ ուղիով 
կքայլեն Նրա հետևորդները: Ուստի, մինչև չհետևեք իմ Որդու Ուղուն, չեք կարողանա
գտնել դեպի Նրա Թագավորություն ատանող ձեր ճանապարհը:

Երբ իմ Որդու Եկեղեցին գրավվի, և թշնամին նստի գահին, դուք պետք է միշտ մնաք 
հավատարիմ իմ Որդուն: Դուք չեք կարողանա անել դա, եթե ընդունեք աշխարհիկ 
աշխարհի օրենքները որպես Ճշմարտությանը փոխարինող:

Ճշմարտության գիրքը, խաչակրաց աղոթքների հետ միասին, կպահի ձեր 
ուշադրությունն իմ Որդու վրա: Նրա հավատարիմ սրբազան սպասավորները կսնեն 
ձեզ Կյանքի Սնունդով, երբ այն ոչ մի տեղ չգտնվի: Այն ժամանակ դուք կկարողանաք 
հաշվել ամիսները /այնպես/, ասես թե դրանք շաբաթներ են, իսկ շաբաթները՝ ասես 
թե օրեր են, որովհետև փողի ձայնով Նոր Երուսաղեմը կբարձրանա մոխիրներից, և 
հալածանքը կավարտվի:

Ապոկալիպսը ամողաջովին կլինի իմ Որդու թշնամիների կողմից Նրա Եկեղեցու 
գրավման մասին: Այն կլինի հոգիների համար պայքարի մասին: Երկնային պատիժը 
կլինի մարդկությանը Աստծո Նախազգուշացման մասին՝ բացելու համար նրանց 
աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: Մնացորդ Բանակը կօգնի կենդանի պահել սիրո 
բոցն իմ Որդու հանդեպ և, միևնույն ժամանակ, մեծապես կթեթևացնի այն պատիժը, 
որն այլապես կիջներ հոգիների վրա, եթե չլիներ իմ Որդու Գթասրտությունը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Խնդրեք և կտրվի ձեզ-ը պարապ խոստում չէ, որ Ես 
տալիս եմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես խնդրում եմ մարդկանց վստահել Ինձ, դա շատ դժվար բան 
է շատերի համար, որ անեն: Այնքան շատերն են դժվարանում վստահել մարդկության
հանդեպ Իմ Սիրուն, երբ հենվում են իրենց սեփական հավատի վրա, որպեսզի 
ամբողջապես հանձնվեն Ինձ: Միայն այն ժամանակ կարող եք զգալ ապահով, 
պաշտպանված և խաղաղության մեջ, երբ ամբողջապես հանձնեք ինքներդ ձեզ Իմ 
հոգատարությանը:



Իմ Սերը, երբ դուք փնտրեք այն, կծածկի ձեզ, երբ բարձրացնեք ձեր բազուկները և 
կանչեք Ինձ ինչպես մի փոքրիկ երեխա: Երեխաներն ամբողջապես վստահում են 
իրենց ծնողներին, երբ փոքր են: Նրանք գիտեն միայն տարբերությունը, թե ինչն է 
ճիշտ զգացվում և ինչը՝ սխալ, և ուստի, նրանք ամբողջապես վստահում են 
չափահասին, որ պաշտպանի իրենց: Երեխաները երկու անգամ չեն մտածում 
սփոփանքի համար իրենց ծնողների մոտ վազելու և ապաստան փնտրելու մասին: 
Երեխայի հավատը մեծ է: Նա հարցականի տակ չի դնում, քանի որ ճշմարտապես 
հավատում է, որ ինքն ապահովություն կգտնի սիրող ծնողի բազուկների մեջ:

Ինձ պետք է վստահել, քանի որ ամենը, ինչ խնդրում են Ինձնից, կարվի, եթե դա հոգու
լավի համար է: Խնդրեք, և կտրվի ձեզ-ը պարապ խոստում չէ, որ Ես տալիս եմ: Ինձ 
համար հաճելի է Իմ Ընծաները ձեզանից յուրաքանչյուրի վրա շռայլելու 
Գործողությունը: Երբ խնդրում եք Ինձ օգնել ձեզ, Ես լսում եմ, զգում և 
պատասխանում այն ամենին, որ ցանկանում եք: Թույլ տվեք Ինձ հնարավորությունը՝ 
ապացուցելու ձեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպի Իմ Սերը: Թույլ  տվեք Ինձ ցույց 
տալ ձեզ Իմ Միջամտության ապացույցը: Գոյության այս ժամանակ է, որ Ես՝ Հիսուս 
Քրիստոսը, Իմ Ներկայությունը զգացնել կտամ այն ամենի մեջ, ինչ խնդրում եք 
Ինձնից: Այս ժամանակ է, որ Ես ձեզ կարողություն կտամ զգալու Իմ Ներկայությունը, 
ականատես լինելու ձեր ամենօրյա կյանքում Իմ Միջամտության 
Գործողություններին և հասկանալու ձեր աղոթքների ուժը: Քանի որ սրանք մեծ 
հրաշքների օրեր են, որոնք Ես կտակում եմ մարդկությանը ավելի շատ, քան երբևէ 
այն ժամանակից ի վեր, ինչ քայլել եմ երկրի վրա:

Երբ դուք ճշմարտապես դնեք ձեր վստահությունն ամբողջապես Ինձ վրա, Ես կարող 
եմ մեծ հրաշքներ կատարել ձեզ ոչ միայն տառապանքից հանգստություն բերելու, 
այլև ձեզ նույնիսկ ավելի մոտ բերելու Իմ Սուրբ Սրտին: Երբ երեխան գիտի, որ ծնողը 
սիրում է իրեն, նա ապահով է զգում այն գիտելիքից, որ ինքը պաշտպանված է: 
Իմացեք, որ Ինձ վստահելով, Ես պաշտպանում եմ ձեզ բոլորիդ և Ես կհեղեղեմ 
ձեզանից յուրաքանչյուրի հոգին խաղաղության մի խորը զգացողությամբ, որը դուք 
ուրիշ ոչ մի տեղ չեք գտնի այս երկրի վրա:

Եկեք Ինձ մոտ այսօր և կանչեք Ինձ, որ օգնեմ ձեզ, անկախ նրանից, թե ինչ 
անհանգստություն կարող է ունենաք: Ասեք այս յուրահատուկ աղոթքն ամեն անգամ 
երբ մտահոգության մեջ եք, և Ես կպատասխանեմ ամեն անգամ:

Խաչակրաց աղոթք (148) Արի ինձ օգնության.
Ո՛վ իմ Հիսուս, օգնիր ինձ իմ մեծ մտահոգության ժամին: Պահիր ինձ Քո Բազուկների 
մեջ և տար ինձ Քո Սրտի Ապաստարանը: Սրբիր արցունքներս: Հանդարտեցրու իմ 
վճռականությունը: Վեր բարձրացրու ոգիս և լցրու ինձ Քո Խաղաղությամբ: Խնդրում 
եմ, շնորհիր ինձ այս հատուկ խնդրանքը (նշեք խնդրանքն այստեղ…): Արի ինձ 
օգնության, որպեսզի իմ խնդրանքին պատասխան տրվի, և իմ կյանքը կարողանա 
դառնալ խաղաղ և Քեզ հետ միության մեջ, սիրելի Տե՛ր: Եթե իմ խնդրանքը չի կարող 
շնորհվել, ապա լցրու ինձ Շնորհով՝ ընդունելու, որ Քո Սուրբ Կամքը իմ հոգու 
բարօրության համար է, և որ ես կմնամ հավատարիմ Քո Խոսքին, ընդմիշտ, բարի և 
գթառատ սրտով: Ամեն:

Միշտ կանչեք Ինձ, երբ էլ որ վշտացած եք կամ օգնության կարիք ունեք, և Ես 
խոստանում եմ, որ ձեզ կտրվի մի նշան, որ Ես պատասխանել եմ Ինձ՝ ձեր սիրող 
Փրկչին ուղղված ձեր կանչին: 



Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստված երբեք թույլ չի տա, որ Իր 
Խոսքը փոխվի կամ սխալ մեկնաբանվի՝ մարդուն 
հարմարեցնելու համար
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ Աստված մարգարեներ ուղարկեց աշխարհ, նրանք 
պարզապես պատգամատարներ էին: Նրանք ուղարկվում էին՝ հայտնելու 
Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը:

Դարերի ընթացքում Աստծո զավակներից շատերը սխալ են մեկնաբանել 
մարգարեների դերը: Ոմանք սկսեցին կռապաշտել մարգարեներին, փոխանակ 
պարզապես ընդունելու Աստծո Խոսքը և փառք տալու Աստծուն: Նրանք աստվածներ 
ստեղծեցին մարգարեներից, և աշխարհին հանձնված Պատգամները, ներառյալ Իմ 
Որդունը՝ Հիսուս Քրիստոսինը, դարձան ավելի քիչ կարևոր, քան այն մարգարեները, 
ովքեր հանձնեցին դրանք:

Զավակնե՛րս, Աստծո մարգարեները, Աստծո հրեշտակները, տեսանողներն ու 
տեսնողները արժանի չէին այդ կռապաշտությանը: Նրանք բոլորն էլ պարզ մարդիկ 
էին Աստվածային հարցերի վերաբերյալ քիչ գիտելիքներով կամ ընդհանրապես 
գիտելիք չունեցող, որի պատճառով նրանք ընտրվել էին: Պատգամներն են, որ 
կարևոր են, իսկ պատգամատարները պարզապես Խոսքը փոխանցող խողովակներն 
են: Աստծո Խոսքը, տրված մարգարեների միջոցով, երբեք չպետք է անտեսվելով մի 
կողմ դրվի, մինչդեռ մարգարեները բարձրացվում են նրանց կողմից պատրաստված 
պատվանդանի վրա:

Աստծո Խոսքը երբեք չպետք է անտեսել: Աստծո Պատկերը երբեք չպետք է 
փոխարինել Նրա մարգարեների կամ Նրա կողմից Բարեհաճության արժանացած 
սրբերի պատկերներով: Դուք կարող եք խնդրել սրբերին և մարգարեներին, որ 
միջամտեն ձեր անունից, բայց դուք երբեք չպետք է նրանց վրա շռայլեք այն 
գովաբանությունը, որը պետք է պահվի Աստծո համար՝ ամեն երկնային բանի 
Արարչի համար: Նույնը ճիշտ է այսօրվա համար: Դուք պետք է առաջին հերթին 
պատվեք Աստծուն և դնեք Նրան գոյություն ունեցող ամեն ինչից առաջ: Դուք պետք է 
հավատարիմ մնաք Խոսքին, որը դրվել է սկզբում, և երբեք չհեռանաք նրանից, քանի 
որ այն երբեք չի փոխվի, ոչ էլ կարող է փոխվել: Աստծո Խոսքը վերջնական է:

Իմ Որդու Ուսուցումները հայտնի դարձվեցին մարդկությանը, երբ Նա քայլեց երկրի 
վրա: Դրանք պարզապես բացատրեցին Խոսքը ավելի մեծ մանրամասնությամբ, բայց 
երբեք չշեղվեցին Ճշմարտությունից: Այսօր, մարդը դեռևս նույնն է, ինչպիսին եղել էր, 
երբ Իմ Որդին եկավ առաջին անգամ: Մարդը դեռևս թույլ է, հեշտությամբ ճոճվող և 
մնում է որպես մեղավոր այսօր, ճիշտ ինչպես այն ժամանակ էր: Եթե որևէ մարգարե 
կամ մարդ, ով հռչակում է, թե խոսում է Աստծո Անունից, ասում է ձեզ, որ Խոսքը 
պետք է ադապտացվի՝ հարմարեցվելու համար մարդու ժամանակակից կարիքներին,
ապա պետք է զգույշ լինեք: Եթե ձեզ ասում են, թե Խոսքն իսկապես ամբողջությամբ 
ինչ-որ ուրիշ բան է նշանակում, ապա մի ընդունեք այն: Մարդը, ներառյալ նրանք, 
ովքեր ծառայում են Աստծուն, իրավասություն չունի միջամտել Ճշմարտությանը:



Երբ որևէ մեկը հռչակում է, թե ինքն աստվածային ոգեշնչում ունի, իսկ այնուհետև 
փոխում է Խոսքը՝ հարմարեցնելու համար աշխարհիկ աշխարհին, դուք չպետք է 
վստահեք նրան: Աստված երբեք թույլ չի տա, որ Իր Խոսքը փոխվի կամ սխալ 
մեկնաբանվի՝ մարդուն հարմարեցնելու համար: Հիշեք, երբ կռապաշտում եք 
մարգարեի և գովաբանություն շռայլում նրան, դուք վիրավորում եք Աստծուն: Երբ 
ընդունում եք Աստծո Խոսքին հակասող փոփոխություններ այն ամենի մեջ, ինչ 
պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում, ապա կտրում եք ինքներդ ձեզ 
Ճշմարտությունից: Երբ ընդունում եք կեղծիքներ, որպես միջոց՝ ձեր սեփական 
պայմաններով ծառայելու Աստծուն, ապա առանձնացնում եք ինքներդ ձեզ Աստծուց:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Ճշմարտության Գիրքը կլինի նոր կեղծ գրքի 
հակադրույթը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, բոլորին, ովքեր հետևում են Իմ Ձայնին այս Պատգամների 
միջոցով, կշարունակեն տրվել մեծ օրհնություններ, քանի որ նրանց 
դիմացկունությունը կփորձվի այնպիսի ձևերով, որ չի իմացվել այն օրերից ի վեր, ինչ 
քրիստոնյաները տառապեցին միջին դարերում: Նրանցից յուրաքանչյուրը ծաղրի 
կենթարկվի չարի կողմից, ով օգտագործում է թույլ և հպարտ հոգիներին հարվածներ 
հասցնելու նրանց, ովքեր մոտիկ են Ինձ: Ամեն ջանք կարվի, թե՛ տեսանելի և թե՛ 
անտեսանելի, զրպարտանքներ նետելու համար Իմ այս Մեծ Գործի վրա:

Մինչ հալածանքը կուժգնանա, իմացեք, որ սատանայի ուժը նվազեցվել է, և նա միայն 
կշարունակի քարեր նետել, ստեր տարածել և փորձել հոգիներ հեռացնել Ինձնից: Նա 
կահջողացնի այս Առաքելությունից հոգիներ հեռացնել զանազան միջոցներով: Նա 
կօգտագործի տեսանողների, որպեսզի հարձակվեն այս Առաքելության վրա, և դա 
կառաջացնի մեծ շփոթություն:

Երբ մարդը շարունակում է ընկնել, և Աստծո Խոսքն այլևս չի ընդունվում, իր 
ամբողջությամբ, ապա Երկինքը միշտ կմիջամտի: Վստահեք Ինձ, քանի որ Ես ասում 
եմ ձեզ հիմա, սա Իմ Առաքելությունն է, և եթե ձեզ ուրիշ կերպ ասեն, ապա կարող եք 
վստահ լինել, որ ձեզ հեռացնում են: Իմ Խոստումն է մնալ հավատարիմ Աստծո 
զավակներին մինչև վերջ և մինչև հոգին ամբողջապես մերժի Աստծո Ձեռքը: Ես առաջ
կգամ և կապահովեմ ձեզ այն բոլոր Ընծաներով, որոնք տալիս եմ ձեզ՝ պաշտպանելու 
համար ձեզ Իմ թշնամիներից, ովքեր գալիս են ձեզ մոտ գայլերի պես՝ ոչխարի 
հագուստով զգեստավորված: Իմ Ընծաները կլինեն հակադրույթներն այն ամենի, ինչ 
կտրվի աշխարհին Աստծո թշնամիների կողմից: Ճշմարտության Գիրքը կլինի նոր 
կեղծ գրքի հակադրույթը, որը շուտով կպարտադրվի աշխարհին՝ լի մարդու կողմից 
պատրաստված խեղաթյուրված վարդապետությամբ, որը կարդարացնի մեղքը: 
Կենդանի Աստծո Կնիքը կպաշտպանի ձեզ գազանի նշանից, իսկ Փրկության 
Մեդալիոնը՝ հերձվածությունից, որը դուրս կնետվի Իմ թշնամիների բերաններից, 
ովքեր կգրավեն Իմ Եկեղեցին երկրի վրա:



Բնականաբար, այս Առաքելությունն ատված է սատանայի կողմից, և նա 
կօգտագործի, նույնիսկ բարի հոգիներին, ովքեր կքննադատեն Իմ Սուրբ Խոսքը 
ելնելով Իմ այն սրբազան սպասավորների հանդեպ սխալ ուղղորդված 
հավատարմության զգացողությունից, ովքեր կորցրել են իրենց հավատը և 
ճշմարտապես չեն ծառայում Ինձ, որովհետև արդեն չգիտեն, թե ինչպես ծառայեն: 
Դուք չպետք է թույլ տաք, որ ձեզ սասանեն: Մի եղեք նրանց նման, ովքեր եկան ձեզնից
առաջ, նրանց, ովքեր մերժեցին Ինձ, երբ Ես քայլում էի երկրի վրա: 

Ես տալիս եմ ձեզ Իմ Խոսքը, որ բոլոր ապացույցը, որ դուք ցանկանում եք, կլինի ձերը 
շուտով: Ես տալիս եմ ձեզ Իմ Խոստումը, որ Ես գալիս եմ հիմա, միայն ձեզ 
Փրկություն բերելու համար, մի ժամանակ, երբ Իմ թշամիների կողմից ամեն փորձ 
կարվի մերժել ձեզ, որպես Աստծո զավակ, Աստծո կողմից ձեզ տրված Փրկության 
իրավունքը:   

Մի լքեք Ինձ, երբ գիտեք ձեր սրտում, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով խոսում է 
հիմա: Մի փորձեք հոգիներին հեռացնել Ինձնից, եթե կասկածում եք, թե Ով Եմ Ես: Մի
վիրավորեք Աստծո մարգարեներին, այլապես մեծապես կտառապեք: Մի պայքարեք 
Իմ Երկրորդ Գալուստի համար աշխարհը նախապատրաստելու Իմ Հոր Պլանի դեմ, 
այլապես կհարուցեք Իմ Հոր Զայրույթը: Շնորհակալ եղեք: Մեծահոգի եղեք և 
ընդունեք Միջամտության այս Ընծան, սիրով և ուրախությամբ, քանի որ դա ձեր 
սեփական բարօրության համար է և հանուն ամեն ապրող հոգու, որ այն 
ներկայացվում է աշխարհին:

Ձեր Հիսուս

Քանի՞ մարդու է տրված հավատալ անիրավությանը 
հանուն արդարության
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատճառը, թե ինչու է Իմ Խոսքը մերժվում այնքան շատերի 
կողմից, այն է, որ Ճշմարտությունը փշի պես է նրանց կողի մեջ, ովքեր անհարմար են 
զգում բացահայտորեն հռչակել Իմ Ուսուցումները:

Մարդը, ով հավատում է, թե արտահայտության ազատությունն ավելի կարևոր է, քան
Աստծո Խոսքին հավատարմությունը, քայլում է շատ վտանգավոր ճանապարհով: Ով 
էլ որ հավատում է, թե իրավունք ունի հայտարարել իր տեսակետները որպես 
անձեռնմխելի, երբ դրանք խրախուսում են մեղքը, դավաճան է Իմ հանդեպ:

Քանի՞ մարդու է տրված հավատալ անիրավությանը հանուն արդարության: Այդպիսի
մարդիկ, ովքեր թելադրում են ձեր օրենքները, ներառյալ նրանք, ովքեր կառավարում 
են ձեր եկեղեցիները, ձեզ կհավատացնեն, թե արտահայտության ազատության 
իրավունքը գերազանցում է Աստծո բոլոր Օրենքներին, նույնիսկ երբ այն 
փառաբանում է մեղքը:

Մեղքը ծածկում է շատ բնագավառներ, և այսօրվա աշխարհում ամեն մի մեղք 
բացատրվում է՝ հայտարարվելով որպես յուրաքանչյուր անձի անհատական 
իրավունք, անելու այն, ինչ իրեն է հաճելի: Չնայած ձեզնից ոչ մեկը չունի որևէ մեկին 



դատելու իարվունքը, Իմ Անվամբ, ձեզնից ոչ մեկը չունի հանցանքը որպես լավ բան 
հռչակելու իրավունքը:

Ձեր Հիսուս

 Ձեզնից այնքան շատերն այսօր ընդհանրապես 
գաղափար չունեն, թե ինչ է նշանակում ծառայել Ինձ 
որպես քրիստոնյա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մեկը ոչ մի պահ չկասկածի, թե Աստված երբևէ թույլ կտա, 
որ Իր զավակները հեռանան Իրենից, առանց անելու այն ամենն, ինչ ի Զորու է, նրանց
փրկելու համար:

Ձեզ տրվել են այնքան շատ Ընծաներ, մարգարեների միջոցով, սկզբից ի վեր: Շատ 
մարգարեներ կրկնեցին նույն պատգամները նորից ու նորից, և, սակայն, նրանցից 
շատերին կամ անտեսեցին, կամ ծաղրեցին: Շատերը հալածանքի ենթարկվեցին և 
մահվան դատապարտվեցին: Ինչու՞ է Աստծո Խոսքն առաջացնում այդպիսի 
ատելություն: Աստծո Խոսքը չէ, որ ցավ է պատճառում թույլերի հոգիներին, կամ 
նրանց, ովքեր հեռացել են Հավատից: Ո՛չ: Այդ սատանան է, որ այդպես չարությամբ է 
արձագանքում, երբ Աստված բարձրացնում է Իր Ձեռքը՝ պատրաստ պատժելու 
չարին: Նա գիտի, որ Աստծո Խոսքը, երբ տրվւմ է Նրա մարգարեներին, տարածվում է 
այնքան արագորեն, Սուրբ Հոգու Զորությամբ, և երբ դա տեղի է ունենում, չարի 
զորությունը թուլանում է, և, հետևաբար, նրա պատասխանը կոպիտ է:

Երբ Սուրբ Հոգին հեղվում է մարդկային ռասայի վրա, այս ձևով, ընկած հրեշտակները
կբարձրանան, սրերը պատրաստ՝ ծակելու համար Իմ ամեն մի հետևորդի, իրենց 
կարողացած ամեն ձևով: Դուք պետք է ընդունեք այդպիսի ատելությունն Իմ Խոսքի 
հանդեպ և ճանաչեք այն ինչպիսին որ այն կա. Ճշմարտությունից ձեզ հեռացնելու 
փորձ: Չարի ուժերը դաժանորեն կընդդիմանան Իմ յուրաքանչյուր առաքյալի, 
յուրաքանչյուր մարգարեի և սրբազան սպասավորի , ով հավատարիմ է մնում 
Ճշմարտությանը՝ Աստծո Սուրբ Խոսքին: Այդպես է եղել միշտ: Այնուամենայնիվ, դուք
երբեք չպետք է թույլ տաք, որ Իմ՝ ձեր սիրող Հիսուսի հանդեպ ատելությունը ընկճի 
ձեր ոգին, քանի որ հենց այդ պահին է, որ Ես Եմ ճշմարտապես Ներկա ձեր հոգում: 
Տառապեք Իմ Անվամբ, և Ես ձեզ վեր կբարձրացնեմ Ինձ հետ փառապանծ միության 
մեջ, Իմ գալիք Թագավորությունում: Տառապանք հասցրեք ուրիշներին, Իմ Անվամբ, 
անկախ նրանից, թե ձեզ որքան դա արդարացված կթվա, և Ես կկտրեմ ձեզ Ինձնից 
հավիտյան:

Իմ Նախազգուշացումները, որ տրվում են ձեզ հիմա, ձեզ հիշեցնելու համար են, թե Ես
ինչ եմ սովորեցրել, երբ ձեզնից այնքան շատերն այսօր ընդհանրապես գաղափար 
չունեն, թե ինչ է նշանակում ծառայել Ինձ որպես քրիստոնյա:

Ձեր Հիսուս



Ես օգտագործում եմ զոհաբերվող հոգիների՝ մյուսներին 
Ինձ մոտ բերելու համար, ովքեր այլապես երբեք չէին 
փրկվի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես կոչ եմ անում հոգիներին հետևել Ինձ, դա հանգեցնում է 
զգացմունքների խառնուրդի՝ ցնծությունից մինչև մեծ ընկճածություն: Քանի որ, երբ 
Ես արթնացնում եմ հոգիների ներսում Սուրբ Հոգու Կրակը, դա կբերի մեծ 
Օրհնություններ, բայց դրանք կգան խառնված վշտի զգացողության հետ:

Երբ Ես ընտրում եմ, թե որ հոգիներն են արժանի Իմ Ընծաներին, նրանք կունենան 
Ինձ պատկանելու զգացողություն, բայց նրանք նաև կզգան արտաքին ինչ-որ բան այն 
աշխարհի հանդեպ, որի մեջ ապրում են: Նրանք կտեսնեն իրենց ընկեր եղբայրներին 
և քույրերին նոր լույսի տակ: Նրանք կլինեն գեր զգայուն Աստծո Արարչության 
գեղեցկության հանդեպ, երբ նայեն մյուսների դեմքերին, որովհետև կտեսնեն Աստծո 
Ներկայությունը: Բոլորից, ում նրանք կհանդիպեն, կճառագի Աստծո Ներկայությունը,
անկախ նրանից, թե որքան հեռու են այդ հոգիներն ընկել Նրա Աչքում: Նրանք կլցվեն 
նաև մի անհաղթահարելի կարեկցանքով, որը միայն ծնողը կարող է զգալ իր 
սեփական զավակի հանդեպ: Նրանք կզգան մի հանկարծակի և ուժգին սեր այդ անձի 
հանդեպ, որը կսարսափեցնի և կցնցի նրանց: Այնուամենայնիվ, նրանք նաև 
կգիտակցեն այն խավարը, որը դարան է մտել հոգիների ներսում՝ պատրաստ խժռելու
նրանց: Ընտրյալ հոգին կհասկանա վայրկենապես, այդ պահին, թե իրենից ինչ է 
ակնկալվում, որովհետև այդ ժամանակ է, որ նա կվազի Ինձ մոտ՝ խնդրելով Ինձ օգնել
փրկելու այդ հոգիներին, ովքեր խավարի վիճակի մեջ ընկղմվելու վտանգի տակ են, 
այնքան որ կվախենա նա այդ հոգու համար:

Զոհաբերվող հոգին՝ ընտրյալ հոգին, թողնում է ամեն ինչ, որ արտաքին է իր 
կյանքում, և այդպես անելով, մեծ փառք է տալիս Աստծուն: Տառապանքը, որն 
ընտրյալ հոգին պետք է կրի, ազատում է ուրիշ հոգիների հավիտենական 
դատապարտությունից, և որպես արդյունք, /ընտրյալ հոգին/ դառնում է սատանայի ու
նրա գործակալների ամենից շատ փնտրված թիրախը: Այդպիսի հոգիները կրում են 
Իմ Տառապանքը որպես Ընծա՝ Աստծուն, քանի որ երբ ընտրվում են, դրանից հետո  
նրանցից շատերը չեն կարող իրենց մեջքը շրջել Աստծո հանդեպ: Այնուամենայնիվ, 
կան այնպիսիք, ովքեր ընտրված են, բայց մերժում են Իմ Գավաթը: Դուք պետք է 
աղոթեք այդ խեղճ հոգիների համար, քանի որ Իմ Խաչը վերցնելու համար նրանց 
արիության պակասը նրանց կտանի երկու ուղղություններից մեկով: Նրանք կկրեն 
ներքին տառապանք, որովհետև նրանց համար դժվար կլինի դառնալ Ինձ մոտիկ: 
Հետո նրանք կընկղմվեն աշխարհիկ աշխարհի մեջ, որպեսզի խուսափեն իրենց 
կանչից, և դա նրանց կեղծ հույսի զգացողությունից բացի ոչինչ չի բերի:

Երբ սիրող հոգին աղոթում է և ինքն իրեն խոնարհեցնում Իմ առջև, նա 
հանդարտեցնում է Իմ Հոր Զայրույթը: Սա արդեն թուլացնում է աշխարհի վրա Իմ Հոր
երկնային Պատիժը: Եթե ընտրյալ հոգին, ում հալածում են Իմ հանդեպ իր ունեցած 
սիրո պատճառով, արդեն ի վիճակի չէ դիմանալու, միայն ասի Ինձ. <<Հիսու՛ս, 
վերցրու իմ տառապանքը, և վարվիր դրա հետ ինչպես Քեզ է հաճելի>>, այդ դեպքում 
Ես նրա վրա արտակարգ Շնորհներ կշռայլեմ: Այդ հոգին անձեռնմխելի կդառնա չարի
համար, իսկ հետո՝ անվախ: Իմ հանդեպ իր կատարյալ վստահության պատճաոռով 



նա այդ դեպքում կբարձրանա դեպի հոգու կատարելություն և ձեռք կբերի խաղաղ ու 
հանդարտ վարքագիծ: Այնքան շատ զոհաբերություն է ընդգրկված, բայց երբ այդպիսի
հոգիներն ամեն ինչ հանձնում են Ինձ, ամբողաջական հնազանդությամբ, և մերժում 
վիճել Իմ Խոսքի թշնամու հետ, դա կհանգեցնի շատ հոգիների փրկությանը:

Ես օգտագործում եմ զոհաբերվող հոգիների՝ մյուսներին Ինձ մոտ բերելու համար, 
ովքեր այլապես երբեք չէին փրկվի: Այս մեթոդով է միայն, որ այդպիսի զոհաբերվող 
հոգիները կհատուցեն և կարող են հատուցել միլիոնավոր մարդկանց հոգիների 
համար, ովքեր կտրել են պորտալարն Ինձնից: Երբեք շատ չվախենաք խավարի մեջ 
գտնվող հոգիների համար, այս ժամանակ, քանի որ Իմ ընտրյալ հոգիներն 
աշխարհում մեծ թվերով են հենց հիմա: Նրանց հանդարտությունը բերում է կորած 
հոգիներին Իմ Ապաստանի մեջ:

Ձեր Հիսուս        

Կարիք չկա անհանգստանալու, քանի որ Աստված 
սիրում է ձեզ բոլորիդ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նայիր շուրջդ և կտեսնես շատերին անհոգ կյանքով ապրելիս: Դու 
կտեսնես ծիծաղ, ուրախություն և մեծ ընկերություն և կիմանաս, որ միայն դա կարող 
է գալ Աստծուց: Շատ մարդիկ, երբ իմանան Ճշմարտությունը, կգրկեն Ինձ բաց և 
երախտապարտ սրտերով, իսկ հետո մենք կլինենք մեկ:

Իմ Պլանն է՝ հավաքել բոլորին և հեղեղել նրանց մեծ սիրով, ուրախությամբ և 
երջանկությամբ: Ես կհրճվեմ Իմ Նոր Թագավորությունում, և շատ ծիծաղ, 
ուրախություն և գեղեցկություն կլինի, ինչպես նաև Հավիտենական Կյանք: Սերը 
կծորի յուրաքանչյուր արարածից, յուրաքանչյուր հոգուց, և կյանքը կլինի կատարյալ:

Երբ անհանգստանում եք աշխարհի ապագայի մասին, հիշեք, թե ինչ եմ Ես ասել ձեզ: 
Ամեն ինչ լավ կլինի, երբ Ես գամ հավաքելու ձեզ, նոր աշխարհի մեջ՝ առանց վերջի: 
Կարիք չկա անհանգստանալու, քանի որ Աստված սիրում է ձեզ բոլորիդ: Իսկ այն 
հոգիները, ովքեր ապրում են զրկված և վշտալի կյանքով, նրանց կհավաքեն առաջինը,
եթե նրանք ընդունեն, թե Ով Եմ Ես: Նրանց, ովքեր սոսկալի խավարի մեջ են, կտրվեն 
արտակարգ շնորհներ՝ մաքրագործելու համար իրենց հոգիները, որպեսզի Ես 
կարողանամ թուլացնել չարի ճանկը նրանց վրա և վերցնեմ նրանց Իմ 
Գթասրտության ապահովության մեջ: Սա մարտ է, և այն դժվարին կլինի, բայց 
Ամենասուրբ Երրորդության Զորությունը կգործադրվի և հոգիները կլուսավորվեն, 
որպեսզի չոչնչանան:

Ես վեր կբարձրացնեմ կարևոր առաջնորդների ձեր միջից,  և մի բանակի հետ՝ 
տարածաված ամեն ազգի մեջ, դուք կաճեք և ձեզ հետ Նոր Դրախտ կվերցնեք Աստծո 
զավակների մեծ մասին: Նայեք Ինձ վստահությամբ և մի վախեցեք Իմ Սիրուց, քանի 
որ պետք է իմանաք, որ Ես երբեք կամավոր ձևով չէի ցանկանա վախեցնել ձեզ, 
որովհետև երբ Ես Իմ Ներկայությունը հայտնի դարձնեմ, այն կլցնի ձեզ մեծ 
զարմանքով և ուրախությամբ: Ես վստահեցնում եմ ձեզ, կարիք չկա վախենալու, 
քանի որ Ես Ինքը Սերն Եմ: Սերը կսփոփի ձեզ, և երբ կանգնեք Իմ դիմաց՝ ձեր 



Հիսուսի, կունենաք ծանոթ լինելու մի զգացողություն, որը ներկա է միայն երբ ձեր 
սիրտը դառնում է միահյուսված Իմի հետ:

Ինչպե՜ս եմ Ես սիրում ձեզ բոլորիդ և ինչպես եմ Ես տենչում ձեր հոգիներին:

Ձեր Հիուս 

Հայր Աստված. Իմ Աստվածային Կամքին երբեք չպետք է 
հակառակվել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը ստեղծվել է Իմ կողմից, որովհետև դա Իմ Կամքն էր: Իմ 
Կամքը միշտ գոյություն է ունեցել, և միշտ գոյություն կունենա: Իմ Կամքը կկատարվի,
մարդկության կամքի հետ կամ առանց մարդկության կամքի: Իմ Ձեռքով մարդուն 
տրված ազատ կամքը չարաշահվել է, և դա հանգեցրել է բաժանման՝ մարդու և Իմ՝ 
Հավիտենական Հոր միջև: Քանի դեռ մարդն ունի ազատ կամքի ընծան, դա 
նշանակում է, որ  միայն նրանք կարող են դառնալ Իմ մի մասը՝ նորից ամբողջական, 
ովքեր ընտրում են գալ Ինձ մոտ Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:

Երբ մարդու կամքը ընդդիմանում է Իմ Կամքին, դա հանգեցնում է մի դաժան 
պայքարի, քանի որ միայն Իմ Կամքը կարող է ոտնատակ անել ամենը, ինչ կա: Իմ 
Աստավծային Կամքը վերահսկում է այն ամենն, ինչ Ես թույլ եմ տալիս, այն ամենն, 
ինչ Ես իրավունք եմ տալիս, որովհետև Ես միշտ կընդունեմ ազատ կամքը, որը Ես 
տվել եմ մարդուն, քանի որ Ես ետ չեմ վերցնում այն, ինչ տալիս եմ: Երբեմն մարդն իր 
սեփական ազատ ընտրությամբ սոսկալի ցավ է պատճառում աշխարհում, և իր 
ագահության և եսասիրության միջոցով Ինձ մեծապես վիրավորում է: Չնայած դրան, 
Ես չեմ միջամտում մարդու կամքին, որովհետև միայն նա կարող է որոշել, 
ցանկանու՞մ է, թե՞ ոչ, անել այն, ինչ Իմ Կամքն է ցանկանում: Եվ, մինչ Ես չեմ փորձի 
վերցնել ազատ կամքը, ազատ ընտրությունը չի նշանակում, թե մարդը կարող է 
թելադրել Ինձ իր կամքը նրա վրա, որ Իմն է:

Իմ Աստվածային Կամքին երբեք չպետք է հակառկվել, որովհետև մարդը երբեք չի 
կարող հաղթահարել Իմ Կամքը: Երբ նա հակառակվում է, նրա համար անհնարին 
կլինի ընդդիմանալ Ինձ առանց հետևանքներից տառապելու: Միայն Ես եմ որոշում 
կյանքի և մահվան ելքը, քանի որ դա միայն Ես պետք է որոշեմ: Երբ Ես որոշում եմ 
կայացնում իրականացնել Իմ զավակներին պաշտպանելու Իմ Պլանները, ոչ մի մարդ 
չունի զորությունը այն ոտնահարելու: Եթե մարդը փորձի միջամտել 
աշխարհին /տրվող/ Իմ Ընծաներին, որը ներառում է կյանքն իր բոլոր ձևերով, ապա 
նա ոչ միայն կձախողվի, այլև կտառապի դրա արդյունքում:

Թող ոչ մի մարդ չփորձի կասեցնել Ինձ Իմ Սուրբ Ուխտը ավարտելու Իմ Պլանի մեջ:

Թող ոչ մի մարդ չհայհոյի Իմ դեմ, ոչ էլ կանգնի Իմ Կամքի ճանապարհին, այլապես 
կտրուկ կերպով կկտրվեն կհեռացվեն:

Թող ոչ մի մարդ չփորձի կանգնեցնել Ինձ հոգիներին հավիտենական կյանք տալուց, 
այլապես նրա սեփական կյանքը կդադարի: Երբ փորձում եք հակառակվել Ինձ, երբեք
հաջողության չեք հասնի: Երբ մարդը շարունակում է ժխտել Իմ Խոսքը և պայքարել 
Իմ Աստվածայնության դեմ, դա կհանգեցնի միայն խառնաշփոթի, աղետի, կյանքի 



կորստի և սոսկալի երկնային պատիժների: Ահա թե ինչու, երբ հոգուն խնդրում են 
ենթարկվել Ինձ կամ Իմ Ցուցումներին, նրանք, ովքեր իրենց ազատ կամքով 
ընդունում են այդ խնդրանքները, նրանց համար անհնարին կլինի հակառակվել Իմ 
Կամքին:

Դու, աղջի՛կս, փորձել ես պայքարել Իմ Կամքի դեմ, չնայած արդեն տեղի ես տվել Ինձ:
Հիմա արդեն դու պետք է իմացած լինես, որ դա օգուտ չունի, քանի որ միայն այն 
կարող է արվել, ինչ թելադրվում է Իմ կողմից, Իմ ձևով:

Զավակնե՛րս, Ես Եմ ձեր հայրը: Ես Եմ ձեր Արարիչը: Միայն Ես գիտեմ, թե ապագան 
ինչ ունի ձեզ համար, բայց դուք կսփոփվեք իմանալով, որ Իմ բոլոր Պլաններն 
ավարտված են: Միայն այդ ժամանակ կավարտվի ամեն կոնֆլիկտ մարդու և Իմ՝ ձեր 
Հավիտենական Հոր միջև: Այդ ժամանակ խաղաղությունը կթագավորի գալիք նոր 
աշխարհում, մի աշխարհ, այնքան կատարյալ, որ երբեք չի վերջանա:

Ձեր Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ 

Ես կբարձրացնեմ Իմ Եկեղեցու ներսում մի մարդու, ով 
կկանգնի և կհռչակի Ճշմարտությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ տրված չէ հասկանալ հիմա, բայց իմացիր, որ Ես 
կբարձրացնեմ Իմ Եկեղեցու ներսում մի մարդու, ով կկանգնի և կհռչակի 
Ճշմարտությունը: Նա կանի դա մի ժամանակ, երբ ոչ մի ուրիշ կարդինալ, 
եպիսկոպոս, քահանա կամ Իմ այլ սրբազան սպասավոր չի ունենա խիզախությունն 
այդպես անելու: Երբ նոր կեղծ վարդապետությունը հեղեղի Եկեղեցին, շատերը, նրա 
ներսում, կիմանան իրենց սրտերում թե որքան թերի է այն: Նրանք կանհանգստանան,
բայց չափազանց վախեցած կլինեն իրենց ձայները բարձրացնելու համար: Թույլ 
հավատ ունեցողներն այնքան շատ կգերազանցեն նրանց թվով, որ նրանք 
պատրաստակամորեն կընդունեն ինչ հերձվածություն էլ որ դրվի Աստծո զավակների
առջև Իմ Սուրբ Անվամբ:

Մարդը, ում Ես կբարձրացնեմ, խիզախ հոգի է, և շատերը թեթևություն կզգան, երբ նա
խոսի: Երբ նա անի դա, ավելի ու ավելի շատերը կբարձրանան և կխոսեն, դրանով 
փրկելով շատ հոգիների: Երբ նա բարձրացվի, Ես ուրիշ պլաններ ունեմ բերելու իրար 
մոտ բոլոր այն հավատներին, որոնք չեն ընդունում որ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո 
Որդին եմ: Այդ բոլոր Աստվածային Պլանները կանխասացվել են, և միլիոնավոր ու 
միլիոնավոր մարդիկ աշխարհով մեկ այդ ժամանակ կհասկանան Ճշմարտությունը: 
Այդ ժամանակ նրանք կաճեն թվով և կօրհնվեն Իմ կողմից, որ կարողանան հավաքել 
բոլոր հավատամքներին միասին՝ նպատակ ունենալով միայն ապահովել, որ Աստծո 
Ճշմարիտ Խոսքը հռչակվում է: Հետո Հավատը կտարածվի, այնպես, որ Իմ Խոսքը, 
ինչպես այն պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում, կքարոզվի մարդկանց, 
կանանց և նրանց տղաների ու աղջիկների կողմից աշխարհի բոլոր չորս 
անկյուններում: Նրանք կմարգարեանան, բացահայտելով աշխարհին այս 
Աստվածային Պատգամները, և Իմ Ներկայությունը կծածկի նրանց՝ տալու համար 
նրանց այն զորությունն ու խիզախությունը, որի կարիքը նրանք կունենան:



Այնքան հզոր կլինի Իմ այս սերունդը Ճշմարտությունը տարածելու մեջ, որ շատերը 
նրանցից, ովքեր մոլորվել են կամ ուղղորդվել մեծ սխալի ճանապարհով, կշջվեն և 
վազելով ետ կգան Ինձ մոտ: Նրանք կտարածվեն այնքան արագորեն, որ Իմ դեմ 
կատարած ամեն մի հերձվածության դիմաց միլիոնավոր հոգիներ դարձի կգան: Ես 
սկզբում կբերեմ հեթանոսներին, քանի որ նրանց չի տրվել Ճշմարտությունը, և ուստի, 
աշխարհը կասկած չի ունենա, թե որքան հզոր կլինի Իմ Միջամտությունը: 
Այնուհետև, Ես կբերեմ բոլոր մյուս կրոններին իրար մոտ, և նրանց ցույց կտրվի, 
հստակորեն, որ միայն մեկ ճանապարհ կա դեպի Իմ Հայրը, և դա կարող է լինել միայն
Իմ միջոցով: Եվ մինչ Ես միլիոնավոր հոգիների կբերեմ դեպի Ինձ, և դեպի 
Ճշմարտությունը, թե Ով Եմ Ես, միլիոնավոր այլ հոգիներ կտարվեն դեպի մարդու 
կողմից պատրաստված կրոն, նախագծված և ստեղծված չարի ոգու կողմից:

Չարի մեծ պլանն այնքան ճարտար է, որքան այն պարզ է, և դա դատապարտություն 
բերելն է որքան հնարավոր է շատ հոգիների, նրանց հավատն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ ոչնչացնելու միջոցով: Նրանք կանեն դա՝ մերժելով Ճշմարտությունը: Մինչ 
նոր կրոնը կխժռի հոգիներ, ստերի միջոցով, Ես կշահեմ այդ քանակից երեք անգամ 
ավելի /հոգիներ/, ապահովելով, որ Աստծո զավակները չմոռանան Ճշմարտությունը:

Ձեր Հիսուս

 

Ես չեմ փնտրում չարերին նրանց հեշտությամբ 
ոչնչացնելու համար: Իմ միակ ցանկությունը նրանց 
բոլորին փրկելն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ամենանվիրական ցանկությունն է՝ բերել սեր, խաղաղություն և 
երջանկություն Աստծո բոլոր զավակներին: Ես երբեք վրեժխնդրություն չեմ 
ցանկանում, անկախ նրանից, թե որքան չար են մարդկանց գործերը: Ոչ էլ Ես 
փնտրում եմ նվաստաացնել որևէ մեկին, չնայած նրանք կարող է նվաստացնեն 
ուրիշներին Իմ Անվամբ: Ես երբեք չեմ փնտրում ավերել մարդու համբավը, երբ նա 
շատ ավերածության պատճառ է աշխարհում: Ես չեմ փնտրում չարերին` նրանց 
հեշտությամբ ոչնչացնելու համար: Իմ միակ ցանկությունը նրանց բոլորին փրկելն է: 
Ես փայփայում եմ Աստծո զավակներից յուրաքանչյուրի հոգին: Ես մշտապես 
փնտրում եմ նրանց: Ես փորձում եմ բերել նրանց Ինձ մոտ: Ես ամեն օր փնտրում եմ 
նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն ընդունում Իմ Գոյությունը: Ես Իմ Ներկայությունը հայտնի
եմ դարձնում նրանց կյանքում՝ լցնելով նրանց հոգիները ուրիշների հանդեպ սիրով, 
տանելով դեպի նրանց ներսում եղած բարությանը այնպես, որ այն կարողանա 
հաղթահարել բացասական մտքերը, արարքներն ու գործողությունները:

Որոշ հոգիներ բնականից ընկալունակ են Իմ հանդեպ, և Ես հրճվում եմ նրանց 
առատաձեռն արձագանքից և քնքուշ սրտերից: Մյուսնեն ունեն պատնեշ իրենց և Իմ 
միջև, այնպես որ Ինձ համար դժվար է դիպչել նրանց հոգիներին: Բայց Ես կփորձեմ 
հասնել այդ հոգուն շատ տարբեր ձևերով, մինչև որ կարողանամ բացել նրանց 
սրտերը Աստծո Սիրո Զորության հանդեպ:

Սերը շարժիչ ուժն է, որը տանում է դեպի բոլոր լավ բաները: Սերը ներկա է Աստծո 
յուրաքանաչյուր զավակի մեջ նրանց ծննդյան պահից: Աստծո սիրո Ընծան օգնում է 



մարդկությանը՝ հաղթելու չարին: Երբ Աստված միջամտում է և ավելացնում սերը 
հոգու մեջ, Նա անում է դա Իր զավակներին դևի չարությունից պաշտպանելու 
համար: Սերն ավելի զորեղ է, քան ատելությունը, բայց ատելությունը համբերատար 
է: Սատանան, լի մարդկության հանդեպ ատելությամբ, չունի որևէ տեսակի սեր, բացի
իր հանդեպ սիրուց: Նա թունավորում է մարդկությանը՝ ցանելով ատելություն այն 
հոգիների ներսում, ովքեր թուլացել են մեղքի պատճառով: Ատելությունը գտնում է 
պատրաստի տուն նրանց հոգիների մեջ, ովքեր նախանձ են, լի հպարտությամբ, 
միայնակ և շփոթված: Սատանան երբեք չի գայթակղեցնի հոգուն՝ ներկայացնելով 
ատելությունն այնպիսին՝ ինչպիսին այն կա: Դրա փոխարեն նա միշտ որպես իր 
առաջին տակտիկա  կգայթակղեցնի հոգուն հպարտության մեղքի միջոցով: Հոգին 
կառաջնորդվի հավատալու, թե ինքը պետք է վիրավորվի, որովհետև իր սեփական 
կարիքները թելադրում են դա, որովհետև ինքն ամենալավը գիտի, և որ ինքը լավ բան 
է անում:

Աստծո Սերը տարածվում է Նրա բոլոր զավակների մեջ այս ժամանակ: Նա անում է 
դա Իր Գթասրտությունից ելնելով: Նա կավելացնի սերը մարդկանց սրտերի ներսում՝ 
օգնելու համար մարդկությանը պայքարել այն ատելության դեմ, որը շուտով 
կուժգնանա աշխարհում, երբ մարդկանց սրտերը կդառնան քարի պես սառը:

Ես խնդրում եմ, որ դուք ասեք այս Խաչակրաց Աղոթքը՝ փնտրելու համար Աստծո 
Սերն այս ժամանակ:

Խաչակրաց աղոթք (149) Աստծո Սերը Փնտրելու համար.
Ով Հիսու՛ս, լցրու ինձ Աստծո Սիրով: Լցրու ինձ Քո Աստվածային Լույսով և հեղեղիր 
ինձ այն սիրով, որի կարիքն ունեմ՝ տարածելու համար Աստծո Գթասրտության 
Սերմերը բոլոր ազգերի մեջ:
Թույլ տուր, որ Քո Աստվածային Սերը տարածվի իմ կողմից բոլոր նրանց մեջ, ում 
հետ ես շփվում եմ: Տարածիր Քո Սերը, որպեսզի այն իջնի բոլոր հոգիների, բոլոր 
հավատքների, բոլոր հավատամքների, բոլոր ազգերի վրա ինչպես մառախուղ՝ 
հափշտակելու համար Աստծո բոլոր զավակներին միասնության մեջ:
Օգնիր ինձ տարածել Աստծո Սերը, որպեսզի Այն կարողանա նվաճել և նվաճի 
ամբողջ չարիքն աշխարհում: Ամեն:

Միշտ հավասարեցրեք սերը Աստծո Ներկայության հետ: Իմացեք, որ միայն սերը 
կարող է բերել Ինձ մոտ հոգիներ: Իմացեք, որ միայն սեր կարող է գալ Աստծուց: 
Միայն սերն ունի զորությունը ազգերի մեջ խաղաղություն, գոհություն և 
միասնություն բերելու: Ատելությունը գալիս է սատանայից, և որտեղ էլ որ 
ականատես լինեք դրան, պետք է ասեք վերևի աղոթքը՝ Աստծո Սերը փնտրելու 
համար: Հիշեք, Սերը կնվաճի ամեն ինչ, որովհետև այն գալիս էԱստծուց:

Ձեր Հիսուս

Երկինքը կմթնի երեք օր Իմ վերադարձից անմիջապես 
առաջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ամենամեծ ուրախությունն է տեսնել Իմ սիրելի հետևորդներին, 
ովքեր արձագանքել են Իմ Կանչին, Խաչակրաց Աղոթքներն ասելիս, որոնք, Սուրբ 
Հոգու Զորությամբ, միլիարդավոր հոգիներ կփրկեն:

Ես կօգտագործեմ Խաչակարց աղոթքները՝ մարդկության հոգիները նորացնելու և 
մաքրագործելու համար, միևնույն ժամանակ, մինչ Ես նորացնում եմ Երկրի դեմքը: 
Մեծ նորացումը կավարտվի, բոլորը միաժամանակ, այնպես, որ աշխարհը 
պատրաստ լինի և արժանի դառնա ստանալու Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, որպես 
վերադարձող Փրկչի:

Ճիշտ ինչպես ազգերը, ովքեր ողջունում են թագավորական իշխանությանը, շատ 
նախապատրաստության կարիք կլինի, նախքան թագավորը ոտք կդնի իրենց 
երկրների վրա: Դուք երբեք թույլ չեք տա, որ այցելող թագավորը ժամանի, երբ ամեն 
ինչ անկարգության մեջ է, մաշված կամ երբ փողոցները լցված են կեղտով: Ուստի, 
այդպիսի երկրների ներկայացուցիչները կապահովեն, որ հարկը եղածի պես 
հագնված և նախապատրաստված լինեն՝ հանդիպելու այցելող պաշտոնյաներին: 
Նրանք բավականաչափ կանհանգստանան՝ մեծ ընդունելություն 
նախապատրաստելու համար, և կունենան ընտրված ներկայացուցիչներ, որոնց 
արժանի կհամարեն ողջունելու այցելող թագավորին: Վերջապես, նրանք մի մեծ 
արարողություն կնախապատրաստեն թագավորի գալուստը տոնելու համար, և այդ 
մեծ օրը շարքով կկանգնեն փողոցներում և կերգեն մեծ գովաբանություններ: Նրանք 
պարգևներ կշռայլեն այցելող միապետին և նրա շքախմբին: Այդպես կլինի Տիրոջ Մեծ 
Օրը, երբ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, գամ դատելու:

Ես կժամանեմ հանկարծակի՝ փողերի ձայնով և հրեշտակների երգչախմբի քաղցր 
ձայնով: Երկինքը կմթնի երեք օր Իմ վերադարձից անմիջապես առաջ: Հետո այն 
կլուսավորվի գույների բազմությամբ, նախկինում երբեք մարդու կողմից չտեսնված: 
Ես տեսանելի կլինեմ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և երեխայի, ամեն տարիքի, և մեծ 
շոկ կլինի, բայց նաև մեծ հուզմունք: Մարդիկ չեն հավատա իրենց աչքերին. և շատերը
կհամրանան, մյուսները կլացեն թեթևության և ուրախության արցունքներով: 
Շատերը նախապատրաստված չեն լինի, և նրանց համար այդ իրադարձությունն 
այնքան ճնշող կլինի, որ տխրության արցունքներ կթափեն, քանի որ կիմանան իրենց 
սրտերում, թե ինչպես են իրենք մերժել Ճշմարիտ Մեսիային և որքան անարժան են 
իրենք Իմ Թագավորություն մտնելու համար: Բայց Ես այդ մարդկանց հիմա ասում եմ:
Այդ Օրը դուք պետք է կանչեք Ինձ և խնդրեք Ինձ ներել ձեզ: Այդ դեպքում դուք 
նույնպես կստանաք թույլտվություն Իմ Նոր Թագավորություն մտնելու:

Ճիշտ ինչպես ցանկացած այցելող թագավոր, Ես խնդրում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր 
սիրում են Ինձ, որ նախապատրաստվեք այդ Մեծ Օրվա համար: Վստահեք Ինձ, 
նախապատրաստեք ձեր հոգիները, աղոթեք բոլոր հոգիների փրկության համար, և 
եկեք զգեստավորված, պատրաստ, սպասելով, ճիշտ այնպես, ինչպես հարսն է 
սպասում փեսային: Այդ Օրը դուք՝ Աստծո զավակներդ, կմիանաք Ինձ հետ որպես 
մեկ Սուրբ Միության մեջ Իմ Հոր հետ, նոր աշխարհի սկզբի և սկզբից ի վեր ձեզ 
խոստացաված Փառահեղ Դարաշրջանի համար:

Եղեք խաղաղության մեջ: Սիրով և սրտի պարզությամբ նախապատրաստվեք այդ 
Մեծ Օրվա համար: Մի վախեցեք նրանից: Ողջունեք այն: Նույնիսկ եթե մեծ խավարի 
մեջ եք, Ես կվերցնեմ ձեզ Իմ Լույսի մեջ: Դուք միայն պետք է ձեր բազուկները պարզեք
դեպի Ինձ, և Ես կգրկեմ ձեզ որպես Իմը:



Ձեր Հիսուս

Իմ Սերը, Իմ Գթասրտությունը, Իմ Կարեկցանքը կլինեն 
ձեր փրկարար Շնորհը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Շնորհները, որոնք Ես ներկայացնում եմ աշխարհին , 
չհավատացողներին կդարձնեն Իմ Ճշմարիտ հետևորդներ: Նրանք ակնթարթորեն 
դարձի կգան, և կընկնեն գետնին Իմ առջև սիրող սպասավորությամբ:

Նրանք, ովքեր դավաճանեցին Ինձ իրենց կյանքի ընթացքում և Ինձ հեռու հրեցին, 
առաջ կգան և կխնդրեն Ինձ՝ ընդունել իրենց որպես Իմը: Նրանց, ովքեր նյութում են 
Իմ Խոսքի դեմ, այնուամենայնիվ, ամենադժվարը կլինի փրկել: Քանի որ նրանք ավելի 
շատ են գիտակցում Իմ Խոսքի իմաստը, քան անուսները, և սակայն գիտենալով 
հանդերձ, նրանք փորձում են վերաշարադրել այն՝ հարմարեցնելու համար իրենց 
ամբարտավան ինքնագնահատանքին: Իրենց ամբողջ գիտելիքով հանդերձ նրանք չեն
տեսնում Ճշմարտությունը, որովհետև մերժում են տեսնել այն: Նրանք չեն հռչակի 
բացարձակ Ճշմարտությունը, և դրա փոխարեն կկեղծեն այն, որպեսզի խաբեն 
ուրիշներին:

Որոշ մարդիկ շրջվել են Ինձ վրա, որովհետև հավատացած են, թե Ինձ 
սպասավորելու համար իրենց կանչված լինելը հանգեցրել է նրան, որ իրենք 
լուսավորվել են: Նրանք կարծում են, թե իրենք ունեն իրավասությունը՝ տրված իրենց 
Սուրբ Հոգու Զորությամբ, հարմարեցնելու Իմ Ուսուցումներն այնպես, որ դրանք 
չվիրավորեն ժամանակակից հասարակությանը: Նրանց հպարտությունը կլինի իրենց
անկումը, և Շնորհից նրանց ընկնելուն շատերն ականատես կլինեն, ովքեր իրենց 
խաբված կզգան, որովհետև նրանց տարել են սխալի մեջ: Մյուսները նրանց միջից 
ճշտորեն կիմանան, թե իրենք ինչ են անում, քանի որ Ինձ չէ, որ նրանք սպասավորում
են, /այլ/ չարին են նրանք սպասավորում: Նրանք դիտավորությամբ քայլում են ձեր 
մեջ, որպեզի ոչնչացնեն Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Նրանք չեն ապաշխարի, ոչ էլ 
կընդունեն Իմ Ձեռքը, քանի որ հավատում են գազանի ստերին, ով դարեր շարունակ 
Իմ թշնամիներին խոստացել է իր գալիք դրախտը: Իսկ նրանք ընտրել են հավատալ 
այդ ճարտար խաբեությանը իրենց ագահության և ամբարտավանության պատճառով:
Մինչև նրանք հասկանան Ճշմարտությունը, դժոխք կնետվեն: Սրանք մի քանիսն են 
այն դժբախտներից ու մոլորվածներից, ովքեր ժխտած կլինեն դևի գոյությունն 
այնպիսին, ինչպիսին նա կա, և անհատակ փոսի /գոյությունը/, որի մեջ նա կբնակվի 
հավիտյան:

Ես նախազգուշացնում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, որ չար ուղիներին հետևելով, 
Աստծո Խոսքը մերժելով և մահացու մեղք գործելով, որ դա կհանգեցնի պատժի: Ով էլ 
որ ձեզ ուրիշ ձևով է ասում, մոլորեցնում է ձեզ: Սակայն Ես կփրկեմ ապաշխարողին 
մինչև վերջին վայրկյանը, այնքան շատ եմ Ես տենչում փրկել ձեզնից 
յուրաքանչյուրին:

Իմ Սերը, Իմ Գասրտությունը, Իմ Կարեկցանքը կլինեն ձեր փրկարար Շնորհը: Ես չեմ 
ցանկանում վախեցնել ձեզ, բայց Ես պետք է ասեմ ձեզ Ճշմարտությունը: Գալով Ինձ 
մոտ, անկախ նրանից, թե ինչ հավատալիքներ ունեք, ամենավերջում, Ես կհավաքեմ 



ձեզ որպես Իմը: Երբեք չմոռանաք այս Խոստումը: Ես խոստանում եմ, Ես կհասնեմ 
ձեզ ձեր հուսահատության խորքում:

Ձեր Հիսուս  

Ես ներկա Եմ այն անձի մեջ, ով սիրում է բոլորին՝ 
անկախ նրանց ռասայից, հավատամքից, 
սեռականությունից կամ գույնից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես խնդրում եմ բոլորիդ, ովքեր սիրում են Ինձ, Իմ Սրտին 
նվիրաբերել բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր մերժում են Իմ Գթասրտությունը: Ես 
խնդրում եմ ձեզ Ինձ բերել չհավատացողներին, ովքեր չեն ընդունի Իմ Գոյությունը և 
նրանց, ովքեր, եթե նույնիսկ Ես անձամբ կանգնեմ նրանց առջև, կշարունակեն ժխտել 
Ինձ: Այդ կարծրացած հոգիները սփոփանք են ստանում հոգևոր զբաղմունքների այլ 
ձևերի մեջ, որովհետև մերժում են ընդունել Ինձ: Եթե նրանք ընդունեն 
Ճշմարտությունը, կգտնեն ներքին մեծ խաղաղություն, որը ոչ մի այլ մակերեսային 
հոգևոր սիողական խաղ երբեք չի պատճառի: Նրանք, ովքեր չեն հավատում Ինձ կամ 
Նրան, Ով ուղարկեց Ինձ, երբեք իրենց հոգիները խաղաղությամբ չեն լցնի:

Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ բերել ձեզ ճշմարիտ խաղաղություն ձեր 
սրտերի մեջ, որովհետև Ես ուղարկվեցի Նրա կողմից, Ով արարել է ձեզ, որ ձեզ բերեմ 
Իր մոտ: Իմ միջոցով դուք կգտնեք Իմ Հորը: Եվ երբ Հայրը միավորվի զավակների հետ,
որոնց Նա արարել է, խաղաղությունը կթագավորի: Առանց Աստծո Խաղաղության 
երբեք երկրի վրա ներդաշնակություն չի կարող լինել: Այնտեղ, ուր խաղաղություն 
չկա, կիմանաք, որ դա առաջացել է Աստծո հանդեպ խոնարհ ծառայության 
պակասից:

Նրանք, ովքեր գիտելիք ունեն Իմ Ամենասուրբ Խոսքի մասին, երբեք չպետք է 
մոռանան, որ ինչ գիտելիք էլ որ ունենան Իմ մասին, այն երբեք չպետք է օգտագործվի 
Իմ դեմ: Դրանով Ես ի նկատի ունեմ, որ դուք պետք է վստահեք Ինձ, թե Ով Եմ Ես: 
Ընդունեք Ինձ խոնարհ սրտով: Երբեք թույլ մի տվեք, որ ամբարտավանությունը 
ստվեր ձգի Իմ հանդեպ ձեր հավատարմության վրա: Նա, ով սրտով փափուկ է և 
քնքուշ, սիրում է Ինձ: Ես Եմ Ներկա նրա մեջ, ով սիրում է բոլորին՝ անկախ նրանց 
ռասայից, հավտամքից, սեռականությունից կամ գույնից: Ես Եմ բոլորի մեջ, ովքեր 
ապրում են իրենց կյանքն այնպես, ինչպես Ես եմ սովորեցրել իրենց: Ես Եմ Ներկա 
նաև նրանց մեջ, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, բայց ընդօրինակում են Իմ Բնավորության 
գծերը:

Երբ Ես քայլում էի երկրի վրա, Ես երբեք չէի պարծենում Իմ Գիտելիքով, Ես 
պարզապես ասում էի Ճշմարտությունը: Ես երբեք զրպարտություններ չէի նետում, 
չէի հալածում կամ հանդիմանում նրանց, ովքեր չէին ցանկանում հետևել Ինձ: Ես 
երբեք վատ չէի խոսում որևէ մեկի մասին: Ես ընդունում էի Աստծո բոլոր 
զավակներին և Իմ հանդեպ նրանց ցուցաբերած ամեն մեղք: Ես երբեք չէի ասում , թե 
կզոհաբերեմ Իմ Կյանքը մի քանի ընտրյալների համար: Ո՛չ, Ես տվեցի Ինքս Ինձ 
ամեն մեկի համար և հատկապես կարծրացած մեղավորների համար: Ես երբեք չեմ 



ընտրել մեկ մարդու մյուսից առավել: Ես երբեք գովաբանություն չեմ կուտակել մեկի 
վրա, և զրպարտել մեկ ուրիշի, քանի որ դա անհնարին կլիներ:

Ես փնտրում էի տարածել Ճշմարտությունը՝ հուսալով, որ Իմ Խոսքը կլսվի: Ես բերեցի
խաղաղություն շատ անհանգստացած հոգիների, ովքեր ունեին խոնարհությունը 
լսելու Ինձ: Ես հաստատուն էի, բայց արդարացի բոլոր նանց հանդեպ, ովքեր 
տանջում էին Ինձ իրենց ատելության և չար լեզուների պատճառով: Ես դևեր էի 
հանում այն հոգիներից, ովքեր բարձրանում էին Իմ դեմ և տալիս էի մեծ Ընծաներ 
նրանց, ովքեր մեծ տառապանքի մեջ էին: Ես անտեսում էի այդ օրերի այսպես կոչված
սուրբ մարդկանց խայթոցները, ովքեր իրենք իրենց էին միայն սիրում: Աստված երբեք
առաջնահերթություն չէր նրանց կյանքում, այնքան որ զբաղված էին նրանք 
փնտրելով իրենց սեփական կարիքները: Բայց հոգիները, որոնց Ես ամենից շատ էի 
փնտրում, նրանք էին, ովքեր չէին հավատում Աստծուն: Նրանք հասնում էին Ինձ, 
բայց չէին հասկանում, թե ինչու էին ձգվում դեպի Ինձ: Նրանք գալիս էին Ինձ մոտ 
իրենց սեփական ազատ կամքով, բայց շատերին Ինձ մոտ էին բերում այն հոգիները, 
ովքեր գիտեին, թե Ով էի Ես և Ով էր ուղարկել Ինձ: Դրա պատճառով Ես նրանց վրա 
հեղում էի յուրահատուկ Շնորհներ, և նրանք ակնթարթորեն դարձի էին գալիս:

Այսօր, մինչ ես խոսում եմ քեզ հետ նախքան Մեծ Օրը, Ես ցանկանում եմ, որ դուք 
բերեք Ինձ չհավատացողների հոգիները: Դուք պետք է անեք դա աղոթքի և այս 
խաչակարց աղոթքն ասելու միջոցով (150) փրկելու համար չհավատացողների 
հոգիները.

Սիրելի Հիսու՛ս, Ես խնդրում եմ Քեզ փրկել բոլոր նրանց, ովքեր ոչ իրենց սեփական 
մեղքով, մերժում են ընդունել Քեզ: Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ տառապանքը՝ բերելու 
համար Քեզ նրանց հոգիները, ովքեր մերժում են Քեզ, և այն Գթասրտության համար, 
որը Դու դուրս ես հեղելու ողջ աշխարհի վրա: Գթա նրանց հոգիներին: Վերցրու 
նրանց Քո Երկնային Ապաստարանի մեջ և ներիր նրանց իրենց մեղքերը: Ամեն:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Դուք երբեք չպետք է անիծեք մեկ 
ուրիշին, երբ խնդրում եք Աստծո Օրհնությունները
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Իմ սիրելի զավա՛կ, երբ իմ Որդին շնորհում է յուրահատուկ շնորհներ Աստծո 
զավակների վրա, դա նշանակում է, որ ակնկալվում է պատասխանատվություն 
ընդունողի կողմից: Յուրաքանչյուր օրհնության համար, սիրելի զավակնե՛ր, որ դուք 
ստանում եք իմ Որդուց, դուք պետք է միշտ շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն: 
Երբ իմ Որդին ներկայացնում է Երկնային Շնորհներ հոգու վրա, շատ բան է 
ակնկալվում այդ անձից: Յուրաքանչյուր հոգի այդ դեպքում պետք է ապրի իր կյանքն 
ըստ նրա, ինչ իրենց սովորեցրել է իմ Որդին:

Իմ Որդին Իր Ներկայությունը զգացնել է տալիս, երբ Իրեն կանչում են: Որքան հոգին 
բաց է Նրա Սիրո հանդեպ, այնքան նա ավելի մոտիկ կդառնա Նրա Սուրբ Սրտին: 
Այնուամենայնիվ, երբ հոգին ինքն իրեն բարձրացնում է իմ Որդու առջև, երբ խնդրում 
է Նրա օգնությունը, ոչինչ չի տրվի Նրա կողմից: Ատված սիրում է խոնարհ 
հոգիներին: Նա շռայլում է մեծ Շնորհներ նրանց վրա: Որքան շատ Շնորհներ են 



նրանք ստանում, այնքան ավելի շատ Նրանից Ներկա կլինի նրանց ներսում: Հետո, 
քանի որ Նրա Ներկայությունը հայտնի է դարձվում, այդ նույն հոգին դառնում է 
ատելության առարկա: Դևը ձգվում է դեպի այն հոգիները, ովքեր Աստծո Լույսի մեջ 
են: Այդ ժամանակ նա կօգտագործի ամեն միջոց՝ ստորացնելու ընտրյալ հոգուն, և 
սովորաբար անում է դա խաբելով այն թույլ հոգուն, որին ինքն օգտագործում է, որ 
ցավ և տառապանք պատճառի խոնարհ հոգուն:

Ցավոք, շատերը, ովքեր սիրում են Ինձ՝ Աստծո Մորը, գալիս են ինձ մոտ՝ աղերսելով 
ինձ օգնել իրենց ոչնչացնելու ուրիշ հոգիների: Նրանք ասում են ինձ, որ այդ հոգիները
արժանի են Աստծո պատժին: Երբ նրանք խնդրում են իմ Որդուն դատապարտել 
այդպիսի հոգիներին նրանց սրտերում գտնվող ատելության պատճառով, /ապա/ 
նրանց աղոթքները երբեք չեն լսվի: Ինչպե՞ս կարող եք սիրել ինձ, պաշտել իմ Որդուն 
և ձեր հավատարմությունը երդվել Ճշմարտության հանդեպ, երբ ատում եք 
ուրիշներին: Ո՜հ, որքա՜ն խորամանկ է չարը, երբ կլանում է սուրբ հոգիներին, ովքեր 
թույլ են տվել որպեսզի հպարտությունը շեղի իրենց: Հենց որ հպարտությունը բռնում 
է հոգուն, այն անմիաջպես կորցնում է իր լույսը: Որքան ավելի խավար է այն դառնում
/հոգին/, այնքան ավելի է ինքն իրեն հեռացնում Աստծո Լույսից:

Երբ ինձ խնդրում եք միջամտել ձեր կողմից իմ Որդու առջև, դուք միշտ պետք է գաք 
ինձ մոտ սիրո լրությամբ ձեր սրտի մեջ: Դուք երբեք չպետք է անիծեք մեկ ուրիշին, 
երբ խնդրում եք Աստծո Օրհնություններրը, քանի որ դա գարշելի է Նրա համար: 
Ատելությունը ոչ մի դեր չի խաղում Երկնքում:

Եկեք ինձ մոտ, սիրելի զավակնե՛ր, միայն սիրով ձեր սրտում ձեր թշնամիների 
համար, և ձեր բոլոր աղոթքներին պատասխան կտրվի Աստծո Սուրբ Կամքին 
համապատասխան:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Նրանք կօգտագործեն Իմ Տունը՝ պատվելու համար 
հեթանոս աստվածների, որպես հարգանքի նշան, որը, 
աշխարհին կասեն, թե արդար է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ տրված բոլոր մարգարեությունները հիմա կսկսեն դուրս 
թափվել՝ ամեն անգամ մի կաթիլ, մինչև որ բոլորը դուրս հոսեն արագորեն, ինչպես 
ծորակից հոսող ջուրը: Պատահարներին, արարքներին ու գործողություններին՝ 
կապված երկրի վրա Իմ Եկեղեցու հետ, շուտով ականատես կլինեք: Նրանք, ովքեր 
արհամարհական դիտողություններ են անում Իմ Սուրբ Խոսքի մասին, կլռեցվեն, 
այնքան որ ցնցված կլինեն գալիք իրադարձություններից:

Ամեն ինչ, որ գալիս է Ինձնից, գալիս է Իմ Հորից: Երբ Իմ Հայրը թելադրում է ապագա 
իրադարձությունների մանրամասությունները, որպես հոգիներ փրկելու Իր 
Առաքելության մաս, Նա ապահովել է, որ դրանք տեղի ունենան: Մինչ Իմ Եկեղեցում 
արմատական վերփոխումների նոր դարաշրջանը սկսվում է, շատ ոչ քրիստոնեական
խմբեր կընդգրկվեն: Եվ, մինչ Ես ողջունում եմ բոլոր հոգիներին, Ես երբեք թույլ չեմ 
տա, որ Իմ Խոսքը, որի վրա կառուցվել է Իմ Եկեղեցին, մի կողմ հրվի: Նրանց, ովքեր 
չեն ընդունում Ինձ, որովհետև չեն հավատում թե Ով Եմ Ես, կողջունեն Իմ Տան մեջ: 



Նրանց ցույց կտրվի ամեն տեսակ հյուրընկալություն, նրանց հետ կվարվեն մեծ 
քաղաքավարությամբ, նվերներ կտան, սակայն նրանք կմերժեն ընդունել իրենց 
Հյուրընկալին: Հետո, ժամանակի ընթացքում նրանք կօգտագործեն Իմ Տունը՝ 
պատվելու համար հեթանոս աստվածների, որպես հարգանքի նշան, որը, աշխարհին 
կասեն, թե արդար է: Քրիստոնյաներին կասվի, թե Աստված ակնկալում է, որ նրանք 
ողջունեն չհավատացողներին Իմ Եկեղեցու մեջ: Որ որոշ սովորություններ, որոնք 
պատվում են Ինձ, պետք է հարմարեցվեն, որպեսզի վիրավորանք չպատճառեն այդ 
այցելուներին: Շուտով Իմ Տունն այլևս Ինձ չի պատկանի, քանի որ Իմ Ճշմարիտ 
Սուրբ Խոսքի քննարկում քիչ կլինի: 

Նոր բառեր, որոնք ձեզ կասեն թե գալիս են Իմ Շուրթերից, կօգտագործվեն երկրի վրա 
Իմ Եկեղեցու կողմից՝ օտարականներին Իմ Տուն ողջունելու համար: Եվ, մինչ Ես 
հանդարտորեն կնստեմ անկյունում, նրանք կհարձակվեն Իմ Տան վրա, կվերացնեն 
բոլոր գանձերն ու սիմվոլները, որոնք ասոցացվում են Ինձ հետ, Իմ սիրելի Մոր հետ և
Խաչի Կայանների հետ: Իմ Տունը կմերկավցվի այն ամենից, ինչ թանկ է Ինձ համար, և
ինքնակոչները կբնակվեն այնտեղ: Այն կդառնա տարօրինակ հոբելյանական 
արարողությունների վայր, նոր և անսովոր աղոթքները և նոր գիրքը կփոխարինեն 
հնին: Սա կշարունակվի, մինչև Ես ստիպված կլինեմ հեռանալ Իմ Տնից, քանի որ այն 
հարմար չի լինի Իմ Սուրբ Ներկայության համար: Իմ բոլոր անմեղ հետևորդները, 
իրենց հավատացմամբ, կտեսնեն դրանք որպես կաթոլիկ կրոնը ժամանակակից 
դարձնելու մի փորձ միայն: 

Շուտով Ես այլևս չեմ ունենա նաև Իմ Տան բանալին, քանի որ նրանք դա էլ կվերցնեն: 
Այդ ժամանակ Ես Իմ Տունը կպատրաստեմ միայն Իմ հավատարիմ սպասավորների, 
Իմ սիրելի հետևորդների և նրանց սրտերում, ում սրտերը բաց կլինեն Ինձ համար: Իմ 
Տունը ձերն է: Իմ Տունը բոլորի համար է: Բայց երբ Ես ողջունում եմ հեթանոսներին Իմ
Տուն, դա նրանց իրավունք չի տալիս ստիպելու Աստծո զավակներին, որ ընդունեն 
նրանց սովորույթները կամ թույլատրեն, որ նրանց արարողությունները տեղի 
ունենան Տիրոջ Տան մեջ:

Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ ձեր Հավատն օգտագործվի այս ձևով կամ վտանգի 
ենթարկվի, հեթանոսներին թույլ տալով, որ աղտոտեն Իմ Տունը:

Ձեր Հիսուս

Սատանան մարդկային ռասայի ամենամեծ խարազանն 
է, և նրա թունավորումը մահաբեր է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդը, ով չի հավատում չարին, չի հավատում մեղքին: Նա, ով 
հռչակում է, թե չարը  ականատեսի մտքում է, ի վիճակի է ընդունել չարն իր ամեն 
կերպարանքով և, ի վերջո, կդառնա անընկալուն (իմուն) դրա հանդեպ:

Երբ չարիքն անտեսվում է, սատանան մեծ հաղթանակ է տանում, քանի որ ստերի 
թագավորը ամեն ինչ անում է չարիքը քողարկելու համար, և նա սովորաբար անում է 
դա հասարակության մեջ հանդուրժողականություն քարոզելու 
պատճառաբանությունը ներկայացնելու միջոցով: Երբ մարդկային բանականությունն
օգտագործվում է բերելու համար բոլոր հնարավոր պատճառաբանությունները 



չարիքը  ներելու  համար, (ապա) այդ հոգիները, (որոնք) մեղավոր են այդպիսի ոչ 
ճշմարտություններ տարածելու մեջ, դառնում են չարի առաջնահերթ թիրախները:

Հենց որ հոգին թույլ է տալիս նրան, մեծ խաբեբեան համոզում է իր զոհին, թե իրենք 
գործում են բարի հավատով և աշխարհի լավի համար, երբ արդարացնում են չար 
գործողությունները, որոնք Աստծո դեմ են: Չարը ստեղծել է այնպիսի խաբեություն, որ
շատերը, ովքեր այլևս չեն հավատում սատանային կամ այն չարիքին, որը նա 
տարածել է աշխարհով մեկ, անկարող կդառնան ճանաչելու տարբերությունը, թե 
ինչն է ճիշտ, և ինչը՝ սխալ: Այդ մարդիկ կվիճաբանեն և կներկայացնեն ամեն մի 
բանական տեսակետ՝ քարոզելու համար անբարոյականություն բոլոր 
բնագավառներում: Այնուհետև, այն մարդը, ով համարաձակվի պաշտպանել 
բարոյականությունը, կպախարակվի նրանց կողմից: Այսպիսին է մարդկության ձևն 
աշխարհում այսօր: Երբ չարի գոյությունը ժխտվում է, ապա սատանայի գոյությունը 
մերժվում է: Այդ ժամանակ է, որ ստերի թագավորն ու իմ ամեն մի թշնամի ուժ է 
հավաքում, և նրա կամավոր զոհերը, ովքեր կգործեն որպես նրա պատգամատարներ, 
դառնում են անընկալունակ Աստվածային Շնորհների հանդեպ:

Երբ սատանան ժխտվում է երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու կողմից, ապա շատ քիչ բան է 
հնարավոր անել նրանց համար, ովքեր ճշմարտապես վարակված են չարից: Երբ Իմ 
Եկեղեցին ժխտում է գազանի կամ հավիտենական անդունդի գոյությունը,  որի մեջ 
գցվել են սատանան և բոլոր ընկած հրեշտակները, ապա կիմանաք, որ 
Ճշմարտությունը չի բացահայտվում Աստծո զավակներին:

Եթե մարդիկ չիմանան այն վտանգների մասին, որոնք սատանան հասցնում է 
հոգիներին, ապա նրանք չեն կարողանա զինվել չարի դեմ: Երբ դա պատահում է, 
Աստծո Ճշմարիտ Ուսուցումներն այլևս չեն ընդունվում որպես այնպիսին, ինչպիսիք 
կան:

Ժամանակը չի փոխվում Իմ Թագավորության մեջ: Սատանան մարդկային ռասայի 
ամենամեծ խարազանն է, և նրա թունավորումը մահաբեր է: Այնքան զգույշ՝ 
թաքնվելու համար, նա խաբեության վարպետ է, որովհետև միշտ բարին 
կներկայացնի որպես չար, իսկ չարը՝ բարի: Միայն նրանք կհասկանան այն վտանգը, 
որ նա դնում է աշխարհի փրկության դեմ, ում աչքերն իսկապես բաց են Աստծո 
հանդեպ:

Ձեր Հիսուս

Խմբերը, որոնք կքարոզեն հերձվածություն Սուրբ 
Աստվածաշնչի դեմ, կփնտրեն նրանց, ովքեր 
հաստատուն կմնան Հավատի մեջ   
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հայրը ցանկանում է, որ Իր բոլոր զավակները սեր և 
բարեգործություն ցույց տան միմյանց: Մեղքը տարածվում է այնքան արագորեն, 
որպես հպարտության մեղքի ուղղակի արդյունք, որ թունավորումը, հատկապես 
նրանց մեջ, ովքեր հայտարարում են թե քրիստոնյա են, պահանջել է շատ հոգիների, 
ովքեր ժամանակին մոտիկ էին Իմ Սուրբ Սրտին:



Սատանան, և յուրաքանչյուր դև, որ նա ուղարկել է ոչնչացնելու համար 
մարդկությանը, շատ բաժանում է ստեղծել աշխարհում: Նրանք փորձում են բերել 
ազգերին ու համայնքներին վեճերի մեջ միմյանց հանդեպ: Տեռորիստական 
հարձակումները կդառնան ավելի տարածված, բայց ամենալուրջ նշանը կլինի 
քրիստոնյաներին հալածելու ձևով: Նախկինում երբեք քրիստոնյաներն այնպես չեն 
նվաստացվել ինչպես հիմա կնվաստացվեն՝ կրոնական ազատության նրանց 
իրավունքը կսահմանափակվի և Խոսքին հավատարիմ մնալու նրանց իրավունքը 
կխախտվի:

Քրիստոնյաները կդառնան ոչ միայն Իմ թշնամիների թիրախը, այլև կշրջվեն միմյանց 
դեմ: Խմբերը, որոնք կքարոզեն հերձվածություն Սուրբ Աստվածաշնչի դեմ, կփնտրեն 
նրանց, ովքեր հաստատուն կմնան հավատի մեջ: Նրանք հրապարակայնորեն 
կքննադաատեն նրանց, կծաղրեն Ճշմարտության հանդեպ նրանց 
հավատարմությունը, և կփնտրեն Իմ յուրաքանչյուր սրբազան սպասավորի, ով 
համարձակվում է մարտահրավեր նետել նրանց դավաճանությանը Իմ՝ Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ:

Չարը կռվում է Իմ դեմ, այս ժամանակ, մի սոսկալի կատաղությամբ, որովհետև գիտի,
որ Իմ Ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է: Ճանաչեք ձեր դեմ՝ որպես քրիստոնյայի, 
ճշմարիտ տեսանողի, մարգարեի կամ սրբազան սպասավորի դեմ հալածանքի 
ցանկացած ձև որպես այն, ինչ կա. Մի գռեհիկ և չար վիրավորանք Իմ՝ ձեր սիրող 
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: Հիշեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք չպետք է տեղի տաք 
հալածանքին, որը Իմ հանդաեպ ձեր ունեցած սիրո պատճառով է: Աղոթեք այն խեղճ 
հոգիների համար, ովքեր թույլ են տվել, որ չարը դուրս թափվի նրանց բերաններից: 
Եղեք համբերատար և հանդարտ, երբ ականատես եք լինում քրիստոնյաների դեմ 
հալածանքի, քանի որ միայն Իմ Աստվածայնությունն է Հավիտենական: Չար 
արարքները, գործողությունները կամ հերձվածությունն Իմ դեմ կանհետանան մի 
ակնթարթում: Եվ միայն նրանք կգտնեն խաղաղություն և փրկություն, ովքեր 
ճշմարտապես Իմ կողմից են:

Աղոթեք ձեզ հալածողների և ձեզ տանջողների համար, քանի որ երբ աղոթում եք, 
թուլացնում եք չարի զորությունը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Որպես քրիստոնյաներ, դուք պետք է 
նախապատրաստվեք, պայքարելու ձեր Հավատի համար
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, տառապանքը, որն իմ Որդին կրում է մարդկանց մեղքերի 
պատճառով, ուժգին է այս ժամանակ: Ատելությունը Նրա հանդեպ և Նրա Սուրբ 
Խոսքի հանդեպ, ինչպես այն պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում, շատ 
մարդկանց սրտերում է արտահայտվում, և դա ներառում է կեղծ կրոնները, ուր չեն 
ճանաչում Եռանձն Աստծուն, ինչպես նաև նրանց, ովքեր հռչակում են, թե քրիստոնյա 
են:

Ամեն մի մեղք, որ գործվում է, վիրավորում է իմ Որդուն, և ամեն մի մահացու մեղք 
զգացվում է որպես մի թունոտ հարված՝ հասցված Նրա Մարմնին: Հերձվածության 



ցանկացած կատարված գործողության համար այնպես է, ասես մեկ այլ փուշ է 
խրվում Նրա Ցավի Թագի մեջ, որը Նա արդեն կրում է: Քանի որ իմ Որդու 
տառապանքն ավելանում է, մի այնպիսի ժամանակ երբ Աստծո դեմ ցանկացած մեղք 
կժխտվի, նույն կերպ կավելանա քրիստոնյաների տառապանքը:

Չնայած տառապանքը սոսկալի բան է, և չնայած նրանց ցավը, ովքեր պաշտպանում 
են Նրա Խոսքը, ուժերից վեր է, այն կարող է լինել ճանապարհը՝ ավելի մտերիմ 
դառնալու համար իմ Որդուն: Եթե ընդունում եք տառապանքը որպես օրհնություն, 
այլ ոչ թե տեսնում այն որպես անեծք, կհասկանաք, թե ինչպես է իմ Որդին 
օգտագործում այն՝ պարտության մատնելու համար չարի զորությունը: Երբ ընդունում
եք մեղադրանքի և ծաղրի ցավը, որը միշտ կարող եք ակնկալել երբ քայլում եք իմ 
Որդու հետ միասնության մեջ, շատ Շնորհներ են տրվում ձեզ: Այդպիսի ցավը ոչ 
միայն ձեզ ավելի ուժեղ կդարձնի, այլև իմ Որդին կբացահայտի ձեզ ուրիշների 
հանդեպ Իր Կարեկցանքը, որոնց մեղքերը Նա կարող է լվանալ Իր համար ձեր 
զոհողության պատճառով:

Այնքան շատերը չեն հասկանում, որ երբ մոտիկություն եք զարգացնում իմ Որդու 
հետ, և երբ Նա բնակվում է որոշակի հոգիներում, որ դա միշտ կհանգեցնի ցավի 
նրանց համար, ովքեր համաձայնվում են վերցնել Նրա Խաչը: Իմ Որդին կարող է 
միայն ճշմարտապես մտնել այն հոգիների մեջ, որոնք բաց են Նրա համար և առանց 
հպարտության են, առանց չարակամության և եսասիրության: Բայց հենց որ նա 
ամբողջապես բնակվում է այդպիսի հոգիներում, Նրա Ներկայության Լույսը կզգան 
շատերը, ում հետ նրանք շփման մեջ են մտնում: Նրանք կբերեն ուրիշերին, որ 
դառնան իմ Որդու աշակերտները: Նրանք նաև կդառնան թիրախ չարի համար, ով 
դաժանորեն կպայքարի, որ հեռացնի նրանց իմ Որդուց: Երբ չարը չի կարողանում 
գայթակղեցնել այդ հոգիներին, նրա պայքարը նրանց դեմ դառնում է ավելի կատաղի, 
և նա թունավորում է ուրիշներին, որ հարձակվեն նրանց վրա, մեղադրեն և 
զրպարտեն նրանց:

Կարևոր է, որ բոլոր քրիստոնյաները մնան զգոն այն պլանների հանդեպ, որոնք 
նախագծված են սատանայի կողմից՝ կլանելու նրանց հոգիները, ովքեր սիրում և 
ծառայում են իմ Որդուն: Նա ձգտում է այդ հոգիներին ավելի շատ, քան ցանկացած 
այլ հոգիների, և երբեք բավարարված չի լինի մինչև նրանք տեղի տան իր 
գայթակղություններին:

Որպես քրիստոնյաներ, դուք պետք է նախապատրատվեք պայքարելու ձեր հավատի 
համար, որովհետև ամեն ինչ, որ թանկ է ձեզ համար, կպոկվի կհեռացվի շերտ առ 
շերտ: Դուք պետք է փնտրեք Հաշտության Խորհուրդը ինչպես երբեք, որովհետև 
առանց դրա ձեզ համար անհնարին կլինի դեմ կանգնել այն թունավորմանը, որը 
տիրում է աշխարհում այս ժամանակ քրիստոնեության դեմ:

Հիշեցրեք ինքներդ ձեզ ամեն ինչ, սիրելի զավակնե՛ր, որ իմ Որդին է սովորեցրել ձեզ, 
որովհետև Նրա Խոսքին մարտահրավեր կնետեն այնքան, մինչև այն դառնա 
անճանաչելի: Եկեք և խնդրեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը՝ Փրկության Մորը, աղոթել 
ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, որպեսզի կարողանաք մնալ հավատարիմ 
Ճշմարտությանը, այս աղոթքն ասելու միջոցով, որ պաշտպանեք ձեր հավատը:

Խաչակրաց աղոթք (151) Պաշտպանել հավատը.
Ո՛վ Մայր Աստծո, Մարիամի Անարատ Սիրտ, Մայր Փրկության, աղոթիր, որ մենք 
միշտ մնանք հավատարիմ Աստծո Ճշմարիտ Խոսքին: Նախապատրաստիր մեզ՝ 



պաշտպանելու Հավատը, վեր պահելու Ճշմարտությունը և մերժելու 
հերձվածությունը:
Պաշտպանիր քո բոլոր զավակներին դժվարությունների ժամանակներում և տուր 
մեզնից յուրաքանչյուրին Շնորհները՝ լինելու խիզախ, երբ մեզ մարտահրավեր են 
նետում մերժել Ճշմարտությունը և հրաժարվել քո Որդուց:

Աղոթիր, Աստծո Սուրբ Մա՛յր, որ մեզ տրվի Աստվածային Միջամտությունը՝ մնալու 
քրիստոնյաներ Աստծո Սուրբ Խոսքին համապատասխան: Ամեն:

Ձեզնից յուրաքանչյուրն օրհնվում է մեծ խիզախությամբ, երբ ասում եք այս 
խաչակրաց աղոթքը: Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս, սիրելու և ծառայելու իմ 
Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության   

Ձեզ պետք չէ հասկանալ Աստծո Ուղիները, դուք պետք է 
պարզապես  ընդունեք դրանք
Ուրբաթ, 23 մայիսի, 2014թ., ժ. 18:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկեք դուք բոլորդ, ովքեր սիրում եք Ինձ, և բերեք Ինձ ձեր սերը, 
քանի որ Ես սփոփանքի մեծ կարիք ունեմ: Ես ձեր Հիսուսն եմ՝ մարդու Որդին՝ 
աշխարհի Փրկիչը, և սակայն, Ես ողբում եմ: Մարդուն շնորհված ամեն մի Շնորհ ետ է
շպրտվում դեպի Ինձ անշնորհակալ հոգիների կողմից: Իմ առատաձեռն Սիրտը բաց 
է, այնպես որ Ես կարողանամ ձեզ բոլորիդ բերել Ինձ մոտ, բայց դուք շրջվում եք: 
Նույնիսկ ձեզնից նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, չեն տալիս Ինձ իրենց ժամանակը: Ինձ
հետ խոսելու փոխարեն դուք միմյանց հետ խոսում եք Իմ մասին: Աստծո Պլանների 
Առեղծվածի և գալիքի մասին չափից շատ խոսակցությունը կարող է շեղել և 
շփոթություն առաջացնել: Չափից դուրս վերլուծություններն ու այսպես կոչված 
խելամիտ բանավեճերը հեռացնում են Ինձնից: 

Ձեզ պետք չէ հասկանալ Աստծո Ուղիները, դուք պետք է պարզապես ընդունեք 
դրանք: Ես երբեք ձեզ չեմ խնդրել հասկանալ Իմ Աստվածայնության Առեղծվածը, 
որովհետև հոգիները, ովքեր ճշմարտապես սիրում են Ինձ, կսիրեն Ինձ այն 
պատճառով, թե Ով Եմ Ես, այլ ոչ թե նրա համար, թե ինչ եմ Ես բերում: Նրանք փառք 
չեն փնտրի իրենց համար: Նրանք չեն զարգացնի իրենց հոգեկանությունը սոսկ Իմ 
Թագավորությունում ոտնատեղ ստանալու համար: Նրանք երբեք չեն օգտագործի Իմ 
մասին իրենց գիտելիքները՝ միավորներ հավաքելու համար: Հոգիները, որոնք 
կբնակվեն Իմ ներսում, նրանք են, ովքեր ոչինչ չեն խնդրում, այլ միայն այն, ինչը լավ է
իրենց սեփական հոգու և ուրիշների հոգիների համար:

Երբ ասում եք, թե ներկայացնում եք Ինձ, չեք խոսում և բղավում այն մասին, թե ձեր 
ասելով որքան շատ եք ճանաչում Ինձ: Դուք պետք է պարզապես սեր ցույց տաք 
ուրիշների հանդեպ և հետևեք Իմ Ուսուցումներին մի հոգով, որը դատարկ է 
հպարտությունից: Ուստի, եթե դուք ճշմարտապես Իմն եք, դուք ավելի քիչ ժամանակ 
անց կկացնեք որոշելու համար, թե ինչ եմ Ես ասել ձեզ, ինչ եմ Ես սովորեցրել ձեզ, և 
ինչ եմ Ես խոստացել: Ես խնդրում եմ, որ դուք գաք Ինձ մոտ և ավելի շատ ժամանակ 
անց կացնեք Ինձ հետ հանդարտ մտահայեցության մեջ: Երբ անում եք դա, Ես 



կբացահայտեմ Ինձ ձեզ ավելի հստակորեն, և դուք կիմաանք ձեր սրտերում, թե 
իրականում ինչ է նշանակում ճշմարտապես ծառայել Ինձ:

Ձեր Հիսուս

Երբ հեթանոսությունը բռնի Իմ Եկեղեցին, դա կնշի 
վերջնական գլուխը
Շաբաթ, 24 մայիսի, 2014թ., ժ. 21:20

Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմնական պատճառը, որ այսօր այնքան շատերը, և հատկապես 
երիտասարդները, չեն ցանկանում ճանաչել Ինձ, նրանց չմեղմացված շահն է 
սեփական անձի հանդեպ: Սեփական անձով հրապուրվածությունը և միայն 
սեփական անձին և ցանկություններին հաճելի լինելու ցանկությունը նշանակում է, 
որ պակասում է իրական սերը միմյանց հանդեպ, և քիչ կարեկցություն է ներկա 
այդպիսի հոգիներում: Երբ նրանք առանձնացնում են իրենց ուրիշներից, 
ինքնաիրագործում հետապնդելով, նրանք չեն կարող սիրել իրենց հարևանին: Երբ 
նրանք չեն սիրում իրենց հարևանին, չեն կարող սիրել Ինձ:

Բաժանումն Աստծուց երբեք այսքան տարածված չի եղել: Իրենց սրտերում քիչ սիրով,
չարը գտնում է ողջունող միջավայր, որի մեջը արմատ գցի: Հենց որ չարը ցանվում է 
այն հոգիներում, որոնք դառնում են հեշտ զոհ, այն արագորեն աճում և տարածվում է:
Որքան հեռու է այն տարածվում, այնքան քիչ սեր կլինի հոգու մեջ, և ատելությունն 
ուրիշների հանդեպ կլցվի նրա մեջ: Շուտով, ատելությունը, նախանձը, խանդը, 
ագահությունը և ընչաքաղցությունը կդառնան այն ընդհանուր բնութագրող գծերը, 
որոնք միավորում են ժամանակակից հաարակությունը, մինչև, ի վերջո, այն կդառնա 
սինթեզված, մինչև որ հոգիները ոչինչ չզգան: Հոգու դատարակությունը տանում է 
դեպի մեծ վտանգ, քանի որ չարը խելամիտ է, և նա կօգտագործի հոգիներին այդ 
էտապում՝ աշխարհում Աստծո Ներկայության դեմ պատերազմ մղելու համար: Երբ 
աշխարհը դառնում է ինքն իրենով համակված և պահանաջում է ամեն տեսակ 
իրավունք, որն ավելի կարևոր է համարում, քան սեփական անձը առատաձեռնորեն 
տալը, ապա ոչ մի լավ բան չի կարող գալ դրանից:

Երբ Լյուցիֆերը չենթարկվեց Իմ Հորը, հպարտությունն էր, որ տարավ դեպի նրա 
անկումը: Հպարտությունը և սեփական անձի հանդեպ սերը, ուր մնացած ամեն ինչ 
երկրորդ տեղում են, կտանեն դեպի մարդկային ռասայի վերջնական անկում: 
Անհնազանդությունն Աստծո հանդեպ տարածված է այս ժամանակ: Այնքան քիչ 
հարգանք կարելի է տեսնել Նրա Պատվիրանների հանդեպ, և դա նշանակում է, որ 
մարդը չի ենթարկվի Տասը Պատավիրաններից յուրաքանչյուրին: Երբ առաջին 
Պատվիրանը՝ Իր զավակների վրա Իմ Հոր վերջնական բաստիոնը, խախտվի երկրի 
վրա Իմ Եկեղեցու կողմից, աշխարհն ականատես կլինի ջրհեղեղից ի վեր եղած 
ամենավատ երկնային պատժին:

Հենց որ հեթանոսությունը բռնի Իմ Եկեղեցին, դա կնշի վերջնական գլուխը:

Երբ Աստծո զավակները սիրում են իրենք իրենց և հարդարվում են Նրա առջև, Նա 
դառն Արցունքներ է հեղում: Բայց, երբ Նրան բոլորի սրտերում փոխարինում են 
հեթանոսությամբ և մի կեղծ աստվածով, Նրա Զայրույթն անկանխաեսելի կլինի:



Ձեր Հիսուս  

Հայր Աստված. Հավատամքի աղոթքը, որն ընդունում է, 
թե Ով Եմ Ես, կփոխվի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կգա ժամանակը, երբ Հավատամքի աղոթքը, որն ընդունում է, թե 
Ով Եմ Ես, կփոխվի՝դրա փոխարեն պատվելու համար կեղծ աստվածների:

Երբ մեկ համաշխարհային կրոնը ներմուծվի, այն կարվի զգուշորեն, որպեսզի 
չստանան այն տպավորությունը, թե Ինձ՝ Հավիտենական Հորը, այլևս չեն մեծարում: 
Եթե Ես չեմ մեծարվում, ապա այդ նոր աղոթքը կդառնա մի պղծություն, և երբեք 
չպետք է ասվի, եթե Իմ զավակները ցանկանում են մնալ Ինձ հետ և Հավիտենական 
Կյանք են ցանկանում: Շատ ավելի լավ կլինի, եթե մնաք լուռ, քան թե արտաբերեք 
պղծության մեկ բառ, որը կներմուծվի բոլոր եկեղեցիների մեջ ամենուր, որոնք 
պատվում են Ինձ՝ ձեր Հորը , և ընդունում Իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին՝ ձեր 
Փրկչին:

Բառերը, որոնք մեծարում են Իմ և Իմ Որդու Անունը, կշրջվեն, և 
արտահայտությունները, որոնք վերաբերում են Իմ Որդուն, կներառեն այնպիսի 
տերմիններ ինչպես <<լույսի Հիսուս>>: Այդ նոր աղոթքը շեշտը կդնի մարդու 
գերակայության վրա, նրա պատասխանատվության վրա՝ ապահովելու իր եղբոր 
բարեկեցությունը և ողջունելու, որպես մեկ, բոլոր կրոնները՝ Աստծուն պատվելու 
համար: Բոլոր վկայակոչումներն Իմ Որդուն, այն ձևով, ինչպես պետք է Նրան 
մեծարել, կփոխարինվեն այդ նոր տիտղոսով, որ կտան Նրան: Աշխարհին կասեն, որ 
պատվի երկրի գեղեցկությունը, աշխարհի հրաշքները, որոնք արարված են Աստծո 
կողմից, Ով Մեկ է բոլորի համար և ընդունում է ամեն տեսակի պաշտամունք: Սա 
կլինի այն ժամանակը, երբ աշխարհը կմիավորվի մեկ աշխարհի մեջ, որպես 
հեթանոս կրոն: Որովհետև չափից դուրս շատ կրոնական արտահայտություններ 
կմտցվեն այդ նոր հավատամքի մեջ, նրանք, ովքեր օրհնյալ են զանազանությամբ, 
ճշմարտապես կհասկանան, թե ինչ է կատարվում:

Որքա՜ն ապարդյուն կլինեն նրանց ջանքերը, որովհետև նրանք, ովքեր պարտադրում 
են այդ խավարն Իմ զավակների վրա, կտառապաեն իրենց Արարչին մեժելու համար: 
Եվ երբ այդ աղոթքը ի դերև հանվի, մեկ այլ պղծություն կպարտադրվի՝ 
վերաշարադրված Խոսքի ներմուծումը, որը ոչ մի բան չի տա բացի փտած պտուղից: 
Ժամանակի ընթացքում, մի նոր սիմվոլ կստեղծվի, որը կներկայացնի նոր, մարդու 
կողմից ստեղծված աստծուն, այնպես, որ  նրանց, ում կխնդրեն կրել այն, կթվա, թե 
լավ բան են անում՝ միմյանց համերաշխություն ցույց տալով: Նրանց կասեն, որ այդ 
բոլոր բաները բոլորի լավի համար են, ուր առաջին պարտականությունը մարդու 
կատարելությունը փնտրելն է: Նրանք ձեզ կասեն, թե դա կարևոր է, նախքան 
կկանգնեք Աստծո առաջ: Չեք կարող անել Աստծո Կամքը, եթե չեք փնտրում 
արդարություն՝ մարդկությանը կրոնական հալածանքի կապանքներից, 
աղքատությունից և պատերազմներից ազատագրելու համար: Ուշադրությունը 
կկենտրոնացվի Իմ Արարչության հետ կապված ամեն բանի վրա՝ երկրի, ազգերի, 
ժողովուրդների և քաղաքական ղեկավարների: Բոլորը կկապվեն միասին որպես մեկ,



որպեսզի, նրանց ասելով, Աստծուն ավելի լավ ծառայեն: Բայց նրանք կծառայեն 
միայն ստերի թագավորին, ով կբերի այդ բոլոր բաները: Եվ մինչ աշխարհը 
կծափահարի գլոբալ հարցերում այդ նոր, նորամուծություն թվացող 
առաջընթացները, մարդկությանը կպարտադրվի մտնել հեթանոսության մեջ: 
Հեթանոսությունն իր հետ կբերի հոգու սոսկալի խավար: Հետո, ամեն ինչի համար, որ
կարվի Ինձ հակառակ, Ես կվերարտադրեմ նրանց պղծությունները Երկրի վրա, ուր 
նրանք քայլում են, ջրի մեջ, որ նրանք խմում են, սարերին, որ մագլցում են, ծովերում, 
որ կտրում են և անձրևի մեջ, որ կսնի նրանց բերքը:

Պայքարը հզորների, հպարտների, մարդկանց միջի չարերի և Իմ՝ նրանց 
Հավիտենական Հոր՝ Արարչի միջև ծանր կլինի:

Ձեր Հավիտենական Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Դուք կլինեք մեղավոր ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք, 
ովքեր պատասխանատու էին Ինձ Իմ դահիճներին 
հանձնելու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նորից գալու Իմ Խոստումը կիրականանա: Ոչինչ չի կարող 
արգելել Իմ Երկրորդ Գալուստը, բայց դեռևս նրանք, ովքեր գիտեն, թե Ով Եմ Ես, և 
աշխատում են Իմ հակառակորդի (nemesis) համար բաց և կամավոր սրտերով, 
հավատում են, թե իրենք կարող են ոչնչացնել հոգիներ նախքան այդ Մեծ Օրը:

Իմ թշնամիներին. Իմացեք սա: Ես ճանաչում եմ ձեզ: Ես կարող եմ տեսնել  ձեր 
հոգիները: Ես կարող եմ տեսնել ինչ չարիք է բնակվում ձեր սրտերում: Ես կարող եմ 
նաև տեսնել այն բարւթյունը, որը դրված է կողք կողքի ձեր ներսում: Լսեք Ինձ, մինչ 
Ես բացահայտում եմ ձեզ Ճշմարտությունը, թե ինչ է գալու:

Եթե սիրում եք Ինձ, ձեզ կխրախուսեն չսիրել:

Եթե հավատում եք Իմ Ուսուցումներին, ձեզ կխնդրեն հավատալ մի նոր կեղծ 
փոխարինողի:

Եթե հավատոմ եք, թե Ես Եմ հաղորդակցվում ձեզ հետ, այս Պատգամների միջոցով, 
չարը ձեզ կհամոզի, թե այս Խոսքերն Ինձնից չեն գալիս: Դուք, հետևաբար, 
կգայթակղվեք դավաճանել Ինձ, և դա կանեք՝ հալածելով Իմ սպասավորներին, ովքեր 
աջակցում են այս Առաքելությանը: Դուք կդառնաք այս Առաքելության դավաճաններ, 
և, որպես այդպիսիք, դուք կլինեք մեղավոր ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք, ովքեր 
պատասխանատու էին Ինձ Իմ դահիճներին հանձնելու համար:

Եթե դուք չեք լսում Ինձ, ապա դա ձեր գործն է, և Ես ձեզնից պատասխանատվություն 
չեմ պահանջի, քանի որ Ես երբեք ուժով չեմ պարտադրի Իմ Կամքը ձեզ: Շատ ավելի 
լավ է անտեսել Ինձ և հետևել Իմ Ուսուցումներին, քան թե տառապանք հասցնել 
ուրիշներին:

Հիմա, որ միլիարդավոր հոգիներ փրկելու Իմ Պլանը սկսվել է, իմացեք, որ Ես վեր 
կբարձրանամ այն մարդկանց կամքից, ովքեր հակառակվում են Ինձ: Ոչինչ չի կարող 



կանգնեցնել Ինձ մարդկությանը փրկելու Իմ ձգտման մեջ՝ ո՛չ խոսքերը, ո՛չ 
գործողությունները, ո՛չ արարքները, ո՛չ էլ որևէ տեսակի չարություն: Նրանք, ովքեր 
կանգնում են Աստծո ճանապարհին, անզոր կլինեն և վերջում վշտացած գետնամած 
կպառկեն Իմ առջև այն Օրը, երբ Ես գամ դատելու:

Ձեր Հիսուս

Երբ մարդ դավաճանում է Ինձ, նա մեղանչում է Իմ դեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ առաքյալները եկան Ինձ մոտ, ողբալով և լացելով 
ընկճվածության արցունքներով, որովհետև նրանց հետ դաժանաաբար էին վարվել Իմ
Սուրբ Անվամբ, Ես նրանց ասացի սա:

Երբեք մի վախեցեք հանուն Ինձ մեժվելուց:

Երբեք մի վախեցեք չարի ոռնոցներից, ով ճչում է նրանց բերաններով, ովքեր 
ծառայում են իրեն:

Երբեք վախ մի զգացեք, երբ ձեզ պատասխանատու են դարձնում հանուն Իմ Անվան: 
Բայց երբ ձեզ դավաճանում են նրանք, ովեր մոտիկ են ձեզ, իմացեք, որ այդ Իմ 
Դեմքին է, որ նրանք ապտակ են հասցնում:

Երբ մարդ դավաճանում է Ինձ, նա մեղանչում է Իմ դեմ: Երբ նա դավաճանում է 
Աստծո մարգարեներին, նա դավաճանում է Եռանձն Աստծուն, և դրա համար նա 
մեծապես կտառապի: 

Երբ հոգիները, ովքեր հակառակվում են Երկնքից /եկող/ ամենամեծ Զորությանը,  
մերժում են Եռանձն Աստծո կողմից Միջամտությունը, նրանք ստիպված են լինում 
կրել խառնաշփոթություն իրենց գիտակցության ներսում: Այդ խառնաշփոթությունը 
երբեք չի թողնի նրանց, մինչև նրանք իրենց հոգիները չհաշտեցնեն Իմ՝ իրենց Հիսուսի
հետ: Ցավալի է մերժել Ինձ, երբ հոգին գիտի, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով 
խոսում է: Բայց չենթարկվել Եռանձն Աստծուն հոգիներ փրկելու Նրա առաջադրանքի
մեջ՝ Աստծո Միջամտությանը խանգարելու միջոցով, կհանգեցնի մի արագ պատժի Իմ
Հոր կողմից:

Մարդությունը կարող է ծաղրել, հարցականի տակ դնել և վերլուծել Իմ Խոսքը, մինչ 
այն տրվում է հիմա, բայց երբ նրանք համարձակվեն փորձել և արգելել Ինձ հոգիներ 
փրկել՝ դավաճանելով Իմ Վստահությանը և հակառակվելով Իմ Գթասրտությանը, 
ապա նրանց Գթասրտություն ցույց չի տրվի:

Ձեր Հիսուս

Իմ Սերը երբեք չի թոշնում, երբեք չի մարում, երբեք չի 
մեռնում: Անկախ նրանից, թե ինչ եք դուք արել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սերը վառվում է ինչպես փուռ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար: 
Այն բոցավառվել է նույնիսկ ավելի մեծ չափով այն չար ազդեցության պատճառով, 



որը հասցվել է մարդկությանը: Ամեն տեսակ խաբեություն պատում է հոգիներին 
պատմության մեջ այս ժամանակ, աշխարհում դևի ազդեցության պատճառով, մինչ 
հոգիների համար վերջնական պայքարը շարունակվում է:

Յուրաքանչյուր մարդ, կին և յոթը տարեկանից բարձր երեխա կպայքարի՝ 
զանազանելու համար ճշտի և սխալի միջև: Շատերը կխրախուսեն չար 
գործողություններ և կասեն թե իրենք արդարացված են այդպես անելու: Նրանք, 
ովքեր որպես լավ կընդունեն խաբեբայի կողմից իրենց սրտերի մեջ ցանված չար 
խոսքերը, արարքներն ու գործողությունները, զղջում չեն զգա:

Յուրաքանչյուր հոգի, անկախ իր հավատամքից, ռասայից, գույնից կամ 
հանգամանքներից, կմոլորվի շփոթության մեջ, թե ինչն է ճիշտ Աստծո Աչքում և ինչն 
է հռչակված որպես սխալ: Եվ մինչ զանգվածները սխալմունքի մեջ կծափահարեն 
մեղքին ամեն պատրվակով, նրանք, ովքեր դավաճանում են Ինձ, իրենց հոգիներում 
չեն ունենա բավարարվածության ոչ մի նշույլ: Նրանց, ովքեր չեն շեղվի այն 
Ճշմարտությունից, որ գալիս է Ինձնից, կպախարակեն: Բայց երբ նրանք ժամանակ 
անցկացնեն Իմ Ընկերակցության մեջ, նրանց հոգը չի լինի, որովհետև Ես նրանց 
ներսում կներարկեմ մի ներքին խաղաղություն, որը չի ցնցվի:

Ես խոստանում եմ ձեզ բոլորիդ, ներառյալ նրանց, ովքեր թույլ են և տեղի են տալիս 
սատանայի կողմից ձեր ներսում ցանված ստերին, որ Ես երբեք ձեզ չեմ լքի: Ես կձգեմ 
ձեզ, կլցնեմ ձեզ Իմ Սիրով, երբ էլ որ դուք թույլ տաք Ինձ, որ ձեզ դեպի Ինձ քաշեմ: Իմ 
Սերը երբեք չի թոշնում, երբեք չի մարում, երբեք չի մեռնում: Անկախ նրանից, թե դուք 
ինչ եք արել: Բայց, գիտակցեք, ձեր հոգին է, որ գերագույն մրցանակն է, և չարը երբեք 
չի հանգստանա ձեզ հաղթելու իր ձգտման մեջ:

Իմ Սերն այնքան հզոր է, որ նույնիսկ երբ դուք դավաճանում եք Ինձ, Ես, ձեր 
գիտակցության մեջ, կապահովեմ, որ գիտակցեք ձեր սխալը: Ահա թե ինչու դուք 
կունենաք կորուստի զգացողություն, քանի որ երբ այն, ինչ արել եք արդարության 
անունով ձեր սրտում, կիմանաք որ սխալ է, ոչինչ չեք զգա վշտից բացի: Այդ ժամանակ
է, որ դուք պետք է կանչեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին այս աղոթքով, որ օգնեմ ձեզ ձեր 
անօգնականության ժամին:

Խաչակրաց աղոթք (152) Օգնիր ինձ իմ անօգնականության ժամին.
Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր ինձ իմ անօգնականության ժամին:
Ազատիր ինձ մեղքից և բաց իմ աչքերը, իմ սիրտը և իմ հոգին դևի խաբեությունից և 
նրա չար ուղիներից:
Լցրու ինձ Քո Սիրով, երբ ես ատելություն եմ զգում իմ սրտում:
Լցրու ինձ Քո Խաղաղությամբ, երբ ես վիշտ եմ զգում:
Լցրու ինձ Քո Զորությամբ, երբ ես թույլ եմ:
Փրկիր ինձ այն բանտից, որի ներսում եմ ես ինձ գտնում, որպեսզի ես կարողանամ 
լինել ազատ և ապահովաբար պահվեմ Քո Սուրբ Բազուկների մեջ: Ամեն:

Իմ Սերը հավիտենական է: Ձեր հոգին հավիտենական է: Իմ Թագավորությունը 
հավիտենական է, ինչպես նաև /հավիտենական է/ չարի թագավորությունը:

Երբ մեղավոր եք սոսկալի մեղքի մեջ, դուք պետք է ամեն վայրկյան պայքարեք ձեզ 
վտանգից հեռացնելու համար և ձգտեք միշտ Ինձ հավատարիմ մնալ: Դա անելու 
ամենահեշտ ճանապարհը միմյանց սիրելն է այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Ինչ 
էլ որ հեռացնում է ձեզ միմյանց հանդեպ սիրուց, Ինձնից չի գալիս:



Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. երեխաների համար Պաշտպանության
այս Ընծան հրամայվել է իմ սիրելի Հոր կողմից
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Իմ սիրելի զավա՛կ, Ես ցանկանում եմ կոչ անել երեխաների և երիտասարդների 
ծնողներին աշխարհով մեկ, որ նվիրաբերեն նրանց իմ Անապական Սրտին:

Իմ թանկագին Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը ցանկանում է, որ ես անեմ դա, քանի որ Նա 
կծածկի նրանց Իր Թանկագին Արյամբ և ապահով կպահի նրանց: Նա ցանկանում է, 
սիրելի զավակնե՛ր, որ դուք անեք դա, որովհետև Նա մեծ Շնորհներ կպարգևի նրանց: 
Երեխաների համար Պաշտպանության այդ Ընծան հրամայվել է իմ սիրելի Հոր 
կողմից: Նա խոստանում է մեծ Շնորհներ Իր Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, և այն
երեխաները, որոնք կներկայացվեն ինձ, կպաշտպանվեն չարի ոգու ազդեցությունից:

Իմ Որդին կանի այն ամենն, ինչ պահանջվում է բոլոր ընտանիքներն Իր նոր 
Դրախտում միավորելու համար, և ձեր երեխաներին ինձ՝ Փրկության Մորը 
նվիրաբերելով, մեծ Պաշտպանություն կտրվի յուրաքանչյուր ընտանիքի, որոնց 
երեխաների անունները կառաջարկվեն ինձ:

Իմ սերն Աստծո զավակների հանդեպ չափազանց հատուկ է, քանի որ ես Աստծո 
բոլոր զավակների Մայրն եմ: Իմ միջոցով՝ Փրկության Մոր միջոցով է, որ ինձ 
նվիրաբերված հոգիները կփրկվեն իմ Որդու Գթասրտությամբ: Այդ հոգիները չեն 
գայթակղվի խաբեությունից, որը կներկայացվի աշխարհին հակաքրիստոսի կողմից:

Դուք պետք է ասեք այս աղոթքը շաբաթական մեկ անգամ, իմ՝ ձեր սիրող Մոր 
պատկերի առջև, և օրհնեք ձեզ Սուրբ Ջրով նախքան կասեք այն:

Խաչակրաց աղոթք (153) Պաշտպանության Ընծան երեխաների համար.
Ով Մայր Աստծո, Մայր Փրկության,
ես խնդրում եմ, որ դու այս երեխաների (թնարկեք անունները…) հոգիները 
նվիրաբերես և ներկայացնես նրանց քո սիրելի Որդուն:
Աղոթիր, որ Հիսուսը Իր Թանկագին Արյան Զորությամբ ծածկի և պաշտպանի այս 
փոքրիկ հոգիներին ամեն տեսակ պաշտպանությամբ չարից:
Ես խնդրում եմ քեզ, սիրելի Մայր, պաշտպանել իմ ընտանիքաը մեծ 
դժվարությունների ժամանակ, և որ քո Որդին բարեհաճությամբ նայի Քրիստոսի հետ 
մեկ իմ ընտանիքը միավորելու իմ խնդրանքին և մեզ Հավիտենական Փրկություն 
շնորհի: Ամեն: 

Գնացեք և շնորհակալ եղեք այն Սիրո համար, որն Աստված ունի Իր զավակների 
հանդեպ: Մեծ Գթասրտություն և Օրհնություններ կտրվեն ամեն երեխայի և 
երիտասարդի, ում անունը կներկայացնեք ինձ՝ իմ Որդուն նվիրաբերելու համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Ես խոստացել եմ Իմ Հորը, որ հետամուտ կլինեմ ամեն 
մի հոգու, ում համար Ես զոհաբերեցի Իմ Կյանքը: Եվ Ես 
հետամուտ կլինեմ
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Իմ սիրելի աղջ՛իկ, Իմ Նպատակն է դարձի բերել աշխարհում յուրաքանչյուր ազգի, և 
անել դա արագորեն: Իմ Սերը ձեր բոլորիդ հանդեպ այնքան մեծ է, որ Ես կմիջամտեմ 
այնպիսի ձևերով, որոնք անհայտ են մարդկությանը մինչ այժմ, նույնիսկ այն 
դեպքերում, ուր խառնաշփոթությունն է թագավորում նրանց սրտերում, ովքեր չեն 
ճանաչում Ինձ:

Իմ Խաղաղությունը կտրվի յուրաքանչյուր հոգու, ով տեսնում է Ճշմարտության 
Լույսը: Իմ Սերը կբերի նրանց հոգու մի այնպիսի հանդարտություն, որն այդպիսի 
հոգիները երբեք ճշմարտապես չեն իմացել: Ճշմարտության Հոգին կլինի Իմ Ընծան՝ 
աշխարհին և մարդկությանը, ովքեր չեն  ընդունում Ինձ: Միայն այդ ժամանակ մարդը
կարող է բաց լինել Աստվածային Միջամտության հանդեպ, որն Իմ սիրելի Հոր 
հրամանով է, որպեսզի Նա կարողանա գրկել Իր յուրաքանչյուր զավակի:

Անպտուղ հոգիները շուտով ականատես կլինեն Աստծո Սիրուն, այն հոգիները, 
որոնք հաստատուն կերպով փակ են մնում Սուրբ Հոգու ազդեցության հանդեպ: 
Սուրբ Հոգու Բոցը սրի պես կկտրի նրանց սրտերի միջով, և նրանց վրա դուրս կհորդի 
մի բնատուր հասկացողություն, թե Աստծո Աչքում որքան փայփայված է 
յուրաքանչյուր հոգի:

Ճշմարտության Հոգին կարթնացնի նրանց հոգիները, ովքեր մերժում են Ինձ, 
անպատվություն են հեղում Ինձ հավատացողների վրա և հավատում են սեփական 
անպարտելիությանը: Այն կդիպչի քաղցածների, հպարտների, ամբարտավանների, 
ինչպես նաև անգրագետների սրտերին, կարծրացած մեղավորներին, ովքեր 
ատելություն ունեն իրենց սրտերում, ինչպես նաև՝ ցածրերին: Ձեզնից ոչ մեկը չի 
բացառվի այդ մեծ Հրաշքից: Ես խոստացել եմ Իմ Հորը, որ հետամուտ կլինեմ 
յուրաքանչյուր հոգու, ում համար Ես զոհաբերեցի Իմ Կյանքը: Եվ Ես հետամուտ 
կլինեմ: Քանի որ ի՞նչ օգուտ էր Իմ մահը եթե այն նշանակեր, որ նույնիսկ մեկ 
մեղավոր չէր փրկվելու: Ես գալիս եմ շուտով նախապատարստելու ձեզ բոլորիդ Իմ 
Փրկության համար: Ուրախացեք, քանի որ Իմ Ժամանակը մոտ է:

Գնացեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և մնացեք սիրո, հույսի և Իմ մեծ Գթասրտության 
ակնկալիքի մեջ: Ես կկատարեմ Իմ խոստումը ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ, և 
դուք կհնձեք Իմ Թագավորության պարգևները, եթե խոնարհաբար ընդունեք Սիրո Իմ 
մեծ դուրս հեղումը:

Ձեր Հիսուս

 Մայր Փրկության.Փրկության Մոր տոնի օրը կլինի ինձ՝ 
Աստծո Մորը հատկացված վերջին /տոնը/ օրը
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, փրկությունը կարող է տրվել միայն իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի կողմից, այն հոգիներին, ովքեր ընդունում են Նրա Գթասրտությունը:

Փրկության Մեդալիոնը, այնուամենայնիվ, մի բացառիկ Ընծա է՝ տրված 
աշխարհին  Երկնքից այն մեծ Սիրո պատճառով, որ իմ Որդին ունի Աստծո 
բոլոր զավակների համար: Ինձ տրված զորությունների միջոցով, Իմ 
հավիտենական Հոր հրամանով այդ Մեդալիոնը պատասխանատու կլինի 
միլիարդավոր հոգիների փրկության համար: Սա հնարավոր է դարձել , 
որովհետև երբ հոգին ընդունի այդ մեդալիոնը բաց սրտով, դա կհանգեցնի 
դարձի:

Իմ Որդու՝ բոլորին միավորելու և Հավիտենական Կյանք բերելու Իր մեծ պլանի մեջ իմ
դերը՝ որպես Համա-Ազատարար, հաստատվել է:  Որպես Փրկության Մայր օձի 
գլուխը ջարդելու համար ինձ հանձնված բոլոր զորությունները նշանակում է, որ
նրա /օձի/ զորությունն արագորեն կթուլանա: Ահա թե ինչու նա՝չարը, 
անարգում է այդ Մեդալիոնը, և նա կօգտագործի իր կողմից թունավորված 
յուրաքանչյուր հոգու, որ պղծություններ բղավեն և կռվեն դրա դեմ: Դուք պետք է
միշտ անտեսեք չարի ոգուն և աղոթեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, այս հատուկ օրը, 
գալիք տարիներին՝ հատուկ Շնորհների համար: Ես այս օրը՝ 2014թ. հունիսի 4-ը,
հռչակում եմ որպես Փրկության Մոր տոնի օր: Այդ օրը, երբ դուք ասեք այս 
աղոթքը, ես կմիջամտեմ Փրկության Ընծայի համար բոլոր հոգիների անունից, 
հատկապես նրանց համար, ովքեր հոգու մեծ հոգևոր խավարի մեջ են:  

Խաչակրաց աղոթք (154) Փրկության Մոր տոնի օրվա աղոթք.
Ո՛վ Մայր Փրկության, այսօր՝ հունիսի 4-ին, Փրկության Մոր տոնի օրը, ես քո առջև եմ
դնում հետևյալ մարդկանց հոգիները (թվարկեք անունները…):
Խնդրում եմ, սիրելի Մա՛յր, տուր ինձ և բոլոր նրանց, ովքեր պատվում են քեզ և 
նրանց, ովքեր բաժանում են Փրկության Մեդալիոնները, ամեն պաշտպանություն 
չարից և բոլոր նրանցից, ովքեր մերժում են քո սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
Գթասրտությունը և բոլոր Ընծաները, որ Նա շնորհում է մարդկությանը:
Աղոթիր, սիրելի Մա՛յր, որ բոլոր հոգիներին շնորհվի Փրկության Ընծան: Ամեն:

Զավակնե՛րս, հիշեք, թե ես ինչ եմ ասել. Միշտ կանչեք ինձ՝ ձեր Մորը, որ գամ ձեզ 
օգնության ձեր մեծ կարիքի ժամանակ: Ես միշտ կմիջամտեմ ձեր անունից՝ բերելու 
համար ձեզ խաղաղություն և հանգստություն ամեն անգամ իմ Որդուն մոտիկ 
դառնալու ձեր որոնման մեջ:

Այս օրը՝ Փրկության Մոր տոնի օրը, կլինի ինձ՝ Աստծո Մորը հատկացված վերջին 
/տոնը/ օրը: Ուրախացեք, քանի որ բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը միավորվում են 
այս ժամանակ այն հոգիների պատճառով, ովքեր հիմա պաշտպանված կլինեն չարից 
և ում ճակատագիրը հիմա կլինի իմ Որդու հետ: 

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Մայր Փրկության. Նոր գրքում մեկ թիվը կօգտագործվի 
որպես խորհրդանիշ
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Իմ սիրելի զավա՛կ, շուտով իմ Որդու թշնամիների կողմից աշխարհին կներկայացվի 
մի չար գիրք, որի կազմի վրա կարմիր և սև գույներով տեղադրված կլինի մեկ թիվը՝ 
/որի/ դիզայնի մեջ թաքցված կլինի այծի գլուխը:

Նրանց, ովքեր ավելի իմաստուն չեն, այդ գիրքը կհռչակվի որպես մի կարևոր 
հրատարակություն, որը կմիավորի աշխարհը: Այն կդիտվի որպես աշխարհի 
միասնություն բերող ամենամեծ աղբյուրը և կխրախուսի բոլոր կարդացողներին 
հարմարվել մտածողության նոր ձևի, սեփական անձին հավատալու մի նոր ձևի, 
սեփական անձի հանդեպ բարի լինելու, այնպես, որ կարողանան միանալ որպես մեկ 
ուրիշների հետ, ովքեր հետևում են դեպի ինքնափառաբանում տանող այդ 
ճանապարհին: Այդ գիրքը կդառնա մի վարդապետություն՝ միավորելու համար բոլոր 
ազգերը, բոլոր կրոնները, բոլոր քաղաքականությունները, բոլոր կանոններն ու 
տնտեսական հայացքները: Այն կօգտագործվի՝ ստեղծելու համար մի նոր 
համաշխարհային հաարակություն՝ զրկված այն կրոններից, որոնք պատվում են իմ 
Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին: Այն կլինի դպրոցական ուսումնական ծրագրերի մաս, և 
բոլոր կառավարություններին կխրախուսեն ադապտացնել նրա փիլիսոփայությունը 
որպես իրենց երկրների սահմանադրության մաս:

Նոր գրքում մեկ թիվը կօգտագործվի որպես խորհրդանիշ, և մարդիկ կկրեն 
կրծքանշաններ՝ այդ մեկ համաշխարհային միությանն իրենց հավատարմությունը 
հրապարակայնորեն հռչակելու համար: Բոլորը պատրաստ կլինեն, որպեսզի երբ 
հակաքրիստոսը բարձրանա, գիրքը երևա որպես դեր ունեցող նրա բռնապետության 
մեջ: Գիրքը կսատարի ամեն կեղծ վարդապետության, ամեն ինչի, որ կեղծիք է Աստծո 
Աչքում, ոչ ճշմարատությունների և վտանգավոր փիլիսոփայության, որը կտանի 
բոլոր նրանց, ովքեր կընդունեն դրա բովանդակությունը, դեպի մեծ սխալ: Ճիշտը 
ստից զանազանելու մարդկանց կարողությունը կթուլանա դրա պատճառով: Նրանց 
բարոյականությունը կդրվի հարցականի տակ, և հեթանոսությունը՝ ծպտված որպես 
մի կրոն, որը ողջունում է բոլորին, խորամանկորեն ներհյուսված կլինի յուրաքանչյուր
պարագրաֆի մեջ: 

Շատերը կցանկանան գնել այդ գիրքը, որովհետև այն կհռչակվի որպես մի 
ապշեցուցիչ բեկում քաղաքականության աշխարհում: Այն կդառնա մի գիրք, որը 
քարոզում է կոմունիզմի մի ձև, բայց կերևա որպես եզակի հոգեկանություն ունեցող 
մի բան, որը կդիպչի շատերի սրտերին: Այն կլինի այն ամենը, ինչ հակառակ է Աստծո
Ճշմարիտ Խոսքին: Դա կլինի մի գիրք, որը կսկսի ավետարանել աշխարհին՝ 
հավատալու մարդասիրության կարևորությանը: Այն կփառաբանի մարդկությանը, 
մարդու մտավոր կարողությունները, մարդու առաջընթացը, մարդու մեծ գիտական 
հզորությունը և բոլոր երկրները միևնույն ձևով վերահսկելու կարևորությունը:

Ամեն ինչ պլանավորվում է՝ վստահեցնելու համար, որ հակաքրիստոսին ողջունեն 
մեծ հանդիսությունների մեջ: Քանի որ, չսխալվեք, այդ գիրքը կլինի նրա 
գլուխգործոցը, ով իրեն կհայտարարի աշխարհի թագավոր: Եվ բոլոր ժողովուրդները 
հուզված կլինեն նոր աշխարհի, նոր սկզբի և մի նոր առաջնորդի համար: Ժամանակի 
ընթացքում նրան կողջունեն իմ Որդու Եկեղեցու մեջ հերձվածության գրքով: Եվ երբ 
նա նստի գահի վրա նոր տաճարի մեջ, բոլորը կվարվեն նրա հետ որպես Քրիստոսի: 
Դրանից կարճ ժամանակ հետո նա կհիմարացնի աշխարհին հավատալու, թե ինքը իմ
Որդին է՝ Հիսուս Քրիստոսը: 



Դա կլինի շատ արցունքների ժամանակ, արցունքներ, որոնք կթափվեն Երկնքից այն 
խաբեության պատճառով, որը կընդգրկի այնքան շատերին: Այդ բոլոր 
նախապատրաստությունները սկսվել են, և, ուստի, Աստված նույնպես 
նախապատրաստվում է պայքարելու նրանց համար, ովքեր կընկնեն հակաքրիստոսի
ազդեցության տակ: Լավ նախապատրաստվեք, սիրելի զավակնե՛ր, քանի որ ձեզ 
անհրաժեշտ կլինի ամեն օգնություն Երկնքից՝ օգնելու ձեզ, որ դիմանաք առջևում 
սպասվող ժամանակներում:

Առաջ շարժվեք հույսով, որովհետև այդ շրջանը կարճ կլինի, քանի որ Աստված թույլ 
չի տա գազանին թագավորել ավելի երկար, քան անհրաժեշտ է ըստ Սուրբ 
Գրվածքների: Վստահեք, հուսացեք և երախտապարտ եղեք, որ հիմա տրվում է 
Ճշմարտությունը, քանի որ այսպես է, որ կկարողանաք նախապատրաստվել: Միշտ 
շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն այսպիսի Գթասրտությունների համար, քանի 
որ Նա այնքան Առատաձեռն է, որ որքան ավելի շատ դուք Նրան կանչեք Իր սիրելի 
Որդու միջոցով, այնքան Նա կթուլացնի այդպիսի փորձությունների ազդեցությունը: 

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Հոգևորականների հավատը ոտնակոխ կարվի երբևէ 
երկրի վրա քայլած Աստծո ամենամեծ թշնամու՝ 
հակաքրիստոսի կողմից
Շաբաթ, 7 հունիսի, 2014թ., ժ. 20:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ճշմարտության Ոգին, որը գերակայում է երկրի վրայի Իմ 
Եկեղեցու վրա, պետք է պահպանվի, սնուցվի և փայփայվի Իմ այն սրբազան 
սպասավորների կողմից, որոնց Ես վստահել եմ Աստծո բոլոր զավակների խնամքը:

Քահանաներն Իմ Եկեղեցում շուտով կկանգնեն մարտահրավերների առջև, որը 
կնշանակի, որ շատերի համար չափազանց դժվար կլինի վեր պահել Իմ Խոսքը: Ամեն 
ինչ, որ Ինձնից չէ, կներկայացվի նրանց իրենց միջի դավաճաննների կողմից:

Ինչպե՜ս եմ Ես տենչում սփոփանք բերել նրանց, և ինչպե՜ս Ես կանեմ ամեն ինչ, որ Իմ
Զորության մեջ է, որպեսզի լցնեմ նրանց հոգիները Սուրբ Հոգու Կրակով: Ես կանեմ 
դա, այնպես որ նրանք զգոն մնան, հանդարտ և կասկած չունենան, երբ նրանց 
խնդրեն մասնակցել այն վարդապետությանը, որն Ինձնից չի լինի: Նրանք, որպես Իմ 
Խոսքի պահապաններ, պետք է նախապատրաստված լինեն մնալու Ինձ 
հավատարիմ: Բայց, նրանց կհամոզեն հետամուտ լինել Իմ Խոսքի մի նոր 
մեկնաբանության, և դա կտանի դեպի մեծ սխալ: Եթե նրանք տանեն անմեղ հոգիների
և նրանց, ովքեր նվիրված են Ինձ, դեպի սխալ և հերձվածություն, /ապա/ նրանք 
մեղավոր կլինեն դժոխքի վարդապետությանը փարվելու մեջ: Դրա համար, նրանք 
կիմանան, թե ինչի է նման Իմ Հոր Զայրույթը զգալը:

Այն քահանանարը, ովքեր Իմն եմ, կարիք կունենան նորացնել սիո, բարեգործույթան 
և ողջախոխության իրենց երդումները, եթե ցանկանում են մնալ Շնորհի Վիճակում, 
որպեսզի ծառայեն Ինձ ինչպես որ պարտավորվել են անել Իմ Անվամբ: Ցավոք, չարի 
զորությունը, որը կգերակայի նրանց դեմ, կլինի այնպիսին, որ շատերի համար 



չափազանց դժվար կլինի դիմանալ այն ճնշմանը, որը կգործադրվի նրանց վրա: 
Մյուսները կգրկեն նոր վարդապետությունը և կդառնան շուտով հայտարարվելիք նոր
մեկ համաշխարհային քահանայության մասը, ուր այլևս չեն ծառայի Եռանձն 
Աստծուն: Այդ ժամանակ նրանք շատ հոգիների կատնեն դեպի հավատուրացություն: 
Միայն շատ քչերը կմնան հավատարիմ Ինձ, և նրանք կսփոփեն այն 
քրիստոնյաներին, ովքեր երբեք չեն շեղվի Ճշմարտությունից: Նրանք, ովքեր 
կդավաճանեն Ինձ, հենց իրենք կլինեն հակաքրիստոսի և նրա բանակի զոհերը, ովքեր
կհալածեն նրանց այնպիսի ձևերով, որոնք կնշանակեն, որ նրանց կհամարեն 
հանցագործներ և կմեղադրեն բանտարկության արժանի հանցագործությունների մեջ,
եթե համաձայնագիր չկնքեն գազանի հետ:   

Հավատարիմները կսփոփեն միմյանց, և Իմ Շնորհի միջոցով, նրանց կտրվեն այն 
Ընծաներն Աստծո կողմից, որոնք անհրաժեշտ կլինեն հալածանքից պաշտպանվելու 
համար, ներառյալ Կենդանի Աստծո Կնիքը, որը կարողություն կտա նրանց 
հաղթահարելու այն դիմադրությունը, որի առջև կկանգնեն, երբ քրիստոնեության 
նկատմամբ բռնություններ կկիրառվեն: Նրանք, ովքեր Իմ կողմից են և Իմ մեջ, մեծ 
քաջություն կզգան իրենց սրտերի մեջ, քանի որ նրանք կկարողանան զանազանել 
Ճշմարտության Ոգին չարի ոգուց: Եվ այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում 
հոգևորականների հավատը ոտնակոխ կարվի երբևէ երկրի վրա քայլած Աստծո 
ամենամեծ թշնամու՝ հակաքրիստոսի կողմից: Նա կգայթակղեցնի նրանց և կտանի 
դեպի խաբեության մի մեծ սարդոտայն և դեպի հուսահատություն: Նրանց վրա նրա 
ազդեցությունը կլինի ինչպես մի մեծ խավար, որը կիջնի նրանց վրա և կհանգցնի 
նրանց հոգիների Լույսը, և դրանից հետո շատերը կվաճառեն իրենց հոգիները 
սատանային:

Այս բոլոր իրադարձություններն այնպես են թվում, ասես մեծ աղմուկ կլինի, ինչպես 
ամպրոպի ճայթյունը, բայց գազանն այդպես չէ, որ կգործի: Ո՛չ, նրա առաքելությունը 
կթվա որպես մի մեծ առաքելություն աշխարհին, որն ի ցույց կդրվի շատ ձևերով: Այդ 
խաբեությունն այնքան հրապուրիչ կերևա, որ միայն սրբազան սպասավորները՝ 
երկրի վրա Նրա ժողովրդին դեպի սրբություն տանելու համար ընտրված Աստծո 
Լուսատուները չէ, որ զոհ կդառնան դրան: Աստծո թշնամիները կգրկեն նաև նոր 
ավետարանական շարժումը, որը կհայտարարվի էտապներով և առանց մեծ շուքի, 
քանի որ դա չափազանց շատ հարցեր կառաջացնի:

Նոր օրենսդրություններ կներմուծվեն, որոնք կերևան որպես աշխարհի աղքատների 
կյանքը բարելավող: Այնուհետև, կստեղծվի երկրների միավորումը նրանց բանկերի, 
բիզնեսների, միությունների միջոցով՝ որպես ընկերներ գալիք պատերազմների 
դեպքում, քաղաքականության և, ի վերջո, կրոնի միջոցով: Այդ քայլերն արդեն սկսվել 
են, և այդ պլանը մոտավորապես յոթը տարի է ինչ կորդինացվում է և մեծ 
մանրակրկիտությամբ: 

Ես ձեզնից միայն խնդրում եմ զգոն մնալ և աղոթել Իմ բոլոր քահանաների համար, 
որպեսզի նրանք պահպանեն այն Շնորհները, որոնք Ես հեղում եմ նրանց վրա, 
որպեսզի ծառայեն Ինձ, և որպեսզի կարողանան պահպանել Ճշմարիտ Հավատքը:

Միայն Ճշմարտությունն է հավերժական:

Միայն Իմ Խոսքի Ճշմարտությունը կպահպանի կյանքը՝ հոգու կյանքը, ինչպես նաև 
այս երկրի կյանքը:



Ստերը, որոնք ներկայացվում են որպես Ճշմարտությունը, գալիս են սատանայից, ով 
դատապարտված է հավիտյան: Նրանք, ովքեր հետևում են նրան, ընդունում նրա 
ուղիները և դառնում նրա սպասավորները, կընկղմվեն խավարի մեջ և իրենց կդնեն 
մեծ վտանգի մեջ:

Միայն Ճշմարտությունը կփրկի ձեզ: Ես Եմ Ճշմարտությունը: Հետևեք միայն Ինձ, 
քանի որ ուրիշ ոչինչ չի կարող ձեզ բերել սեր, խաղաղություն, հավիտենական 
ուրախություն կամ երջանկություն: Դուք կարող եք փրկվել միայն հետևելով Ինձ և Իմ 
Սուրբ Խոսքին ինչպես Ես տվել եմ այն աշխարհին, որ չի կեղծվել:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ես խնդրում եմ նրանց, ովքեր հետևում
են այս Պատգամներին, աղոթել այս Առաքելության 
համար
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Զավա՛կս, կարո՞ղ եմ խնդրել նրանց, ովքեր հետևում են այս պատգամներին, որ 
աղոթեն այս Առաքելության համար: Ձեր աղոթքների կարիքը կա, որպեսզի այս 
Գործը պաշտպանվի չարի բոլոր ստոր ծուղակներից և արարքներից /որ կլինեն/ 
նրանց միջոցով, ովքեր ծառայում և պատվում են նրան: Երբեք նախկինում ձեր 
աղոթքների կարիքն այնքան չի եղել, որքան այս ժամանակ: Չարի աշխատանքը 
Փրկության այս Առաքելության դեմ ինտենսիվ է, և նրա ատելությունը բարձրանում է: 
Եթե դուք չխնդրեք Աստծուն փոշիացնել նրա ատելությունն ու ազդեցությունը 
մարդկության վրա, նրա գործերը կընդլայնվեն և կոչնչացնեն հոգիներ, որոնց 
փրկության միակ հույսը լինելու է այն Ընծաների միջոցով, որոնք Աստված տալիս է 
Իր զավակներին:

Ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, աղոթել բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց 
կյանքը նվիրում են Աստծո Կանչին և այս Առաքելությանը: Այս աղոթքը պետք է ասվի
Աստծո բոլոր մարգարեների, տեսանողների և սրբազան սպասավորների համար, 
որպեսզի նրանք շարունակեն ծառայել Նրան, մինչ Նա իրականացնում է Վերջնական
Ուխտը:

Խաչակրաց աղոթք (155) Փրկության Առաքելության պաշտպանության համար.
Ո՛վ սիրելի Մայր Փրկության, լսիր մեր կանչը Փրկության այս Առաքելության 
պաշտպանության համար և Աստծո զավակների պաշտպանության համար: Մենք 
աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր չեն հնազանդվում Աստծո Կամքին պատմության 
այս մեծ պահին: Մենք խնդրում ենք, որպեսզի դու պաշտպանես բոլոր նրանց, ովքեր 
արձագանքում են քո կոչին և Աստծո Խոսքին՝ փրկելու համար ամեն մեկին Աստծո 
թշնամիներից: Խնդրում ենք, օգնիր այն հոգիներին, ովքեր դարձել են դևի 
խաբեության զոհը և բաց նրանց աչքերը Ճշմարտության հանդեպ:
Ո՛վ Մայր Փրկության, օգնիր մեզ՝ խեղճ մեղավորներիս, որ արժանի դառնանք 
ստանալու տոկունության Շնորհը հանուն քո սիրելի Որդու՝ Հիասուս Քրիստոսի, մեր 
տառապանքի ժամանակ:
Պաշտպանիր այս Առաքելությունը վնասվելուց: Պաշտպանիր քո զավակներին 
հալածանքից: Ծածկիր մեզ բոլորիս քո Սուրբ Թիկնոցով և շնորհ արա մեզ մեր 



հավատքը պահպանելու Ընծայով, ամեն անգամ, երբ մեզ մարտահրավեր են նետում 
Ճշմարտությունը ասելու համար, Աստծո Սուրբ Խոսքը փոխանցելու համար, մեր 
մնացած օրերի համար, այժմ և ընդմիշտ: Ամեն:

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք պետք է ձեր աղոթքները ներկայացնեք իմ Որդուն ամեն 
օր, այս Առաքելությունը սատանայի ատելությունից պաշտպանելու համար: Երբ 
անեք դա, ձեզ կտրվի ամեն Օրհնությաւն: Ձեզնից նրանք, ովքեր կարող են, խնդրում 
եմ առաջարկեք պատարագներ, որքան հնարավոր է հաճախ, Աստծո մարգարե 
Մարիա Աստվածային Գթասրտության համար և Աստծո բոլոր սպասավորների 
համար, որպեսզի Աստծո Գթասրտությամբ բոլոր հոգիները միավորվեն Նրա հետ Իր 
Արքայության մեջ  հավետ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Սերը միակ ճանապարհն է՝ պարտության մատնելու 
համար ատելությանը: Ատելությունը չի կարող 
պարտության մատնել Սիրուն, եթեայն  /սերը/ գալիս է 
Աստծուց
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս եմ Ես տենչում հասնել նրանց, ովքեր կորցրել են հավատը
և նրանց, ովքեր այլևս չեն հավատում Ինձ, ինչպես նաև՝ անգրագետներին:

Այս Պատգամներն աշխարհի համար են, ոչ թե պարզապես ընտրյալների, ովքեր 
տալիս են Ինձ ամեն պատիվ, և ում սրտերը լի են Իմ հանդեպ սիրով: Ես սիրում եմ 
բոլորին, բայց ես ապավինում եմ հավատարիմներին՝ տարածելու Աստծո Խոսքը՝ 
կարծրացած փակ սրտերի ներսում Իմ Սիրո Կրակը վառելու համար:

Եթե սիրում եք Ինձ, ուրիշների նկատմամբ կանեք այն բոլոր լավ արարքները, որոնք 
Ես սովորեցրել եմ ձեզ: Դուք կվարվեք ուրիշների հետ այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ 
սիրել: Դուք կլինեք համբերատար նրանց հետ, ովքեր վիրավորում են ձեզ՝ 
քրիստոնեության կրծքանշանը կրելու համար: Դուք կգրկեք թույլերին, կսովորեցնեք 
նրանց Իմ Սերն այն ամենի մեջ, ինչ ասում եք և անում: Լինել քրիստոնյա՝ նշանակում
է վեր պահել Իմ Խոսքն ամեն ձևով: Դուք երբեք չպետք է մոռանաք, որ Իմ Սերն 
Աստվածային է: Իմ Աստվածայնությունը հանդիմանության սահմանից այն կողմ է, և 
Սուրբ Հոգու Զորությունն անպարատելի է, երբ այն Ներկա է ամեն Գործում, որն Իմն 
է: Իմ Գործերը զորեղ են, և կաճեն ու կտարածվեն ինչպես քամու մի ուժեղ պոռթկում 
մի այնպիսի արագությամբ, որը վեր է ձեր հասկացողությունից: Ուստի, երբ Ես Ինքս 
Ինձ հայտնի եմ դարձնում Իմ Խոսքով՝ աշխարհին տրվող Իմ Պատգամներով, եթե 
գրկեք Ինձ, Ես մեծ Գթասրտություն ցույց կտամ բոլոր նրանց, ովքեր կամավոր 
կվերցնեն Իմ Գավաթը: Երբ ընդունում եք Ընծաները, որոնք Ես տալիս եմ ձեզ և 
օգտագործում եք դրանք այնպես, ինչպես Ես եմ ցանկանում որ անեք՝ ուրիշների լավի
համար, ապա այդ դեպքում դարձի մեծ հրաշքներ տեղի կունենան: Իմ Սերը, երբ դուք 
այն ընդունեք Ինձնից, կտարածվի դեպի ուրիշները: Երբ ուրիշները ստանան ձեր 
սերը, նրանք նույնպես կհասկանան, թե որտեղից է այն գալիս:



Իմ Սերը, երբ ներարկվի ձեր հոգիների ներսում Սուրբ Հոգու Զորության միջոցով, ձեզ
կբերի ծնկների վրա Իմ առջև, ուրախությունից արտասվելով: Չսխալվեք, դուք 
կճանաչեք Աստծո Սերը վայրկենապես, երբ այն ծակի ձեր սիրտը Պարակլետի 
Զորությամբ: Այդ ժամանակ դուք կհասկանաք Սիրո Զորությունը, քանի որ Ես Սեր 
Եմ: Ես այն Զորությունն եմ, որով ամեն մի դև, ամեն մի ընկած հրեշտակ և սատանան 
ինքը տառապանքով ընկնում են գետնին, քանի որ նրանք զորություն չունեն Ինձ վրա:

Երբ դուք թույլ տաք, որ Իմ Սերը լցնի ձեր հոգիները, այդ դեպքում դուք նույնպես 
կունենաք զորությունը ձեր ներսում՝ պարտության մատնելու համար աշխարհում 
ամեն տեսակ չարիք: Իմ Սերը ոչնչացնում է սատանայի և նրա բոլոր դևերի 
զորությունը: Իմ Սերը կլինի ձեր զենքն այն չարության դեմ, որին դուք ստիպված 
կլինեք դիամակայել, որովհետև խոսում եք Իմ Անվամբ: Ընդունեք Իմ Սերը և միշտ 
սիրեք Իմ թշնամիներին: Մի ատեք Իմ թշնամիներին, քանի որ դա հենց այն է, ինչ 
չարը ցանկանում է, որ անեք,որպեսզի կարողանա ատելություն տարածել: Սերը, երբ 
տարածվում է, սնում է սեր ուրիշների ներսում, ճիշտ այնպես, ինչպես ատելությունը 
սնում է կասկած, վախ և զայրույթ: Սերը միակ ճանապարհն է՝ պարտության 
մատնելու համար ատելությանը: Ատելությունը չի կարող պատրության մատնել 
Սիրուն, եթե այն /սերը/ գալիս է Աստծուց: 

Ես ցանկանում եմ տալ ձեզ այս խաչակրաց աղոթքը, ձեզ ատելությունից 
պաշտպանելու համար:

Խաչակրաց աղոթք (156) Պաշտպանություն ատելությունից.
Սիրելի Հիսու՛ս, տուր ինձ Քո Սերը և բաց իմ սիրտը՝ երախտագիտությամբ 
ընդունելու Քո Սերը: Սուրբ Հոգու Զորությամբ, թող Քո Սերը փայլի ինձ վրա, 
որպեսզի դառնամ Քո Գթասրտության մի փարոս:
Շրջապատիր ինձ Քո Սիրով և թող Քո հանդեպ իմ սերը թուլացնի ամեն տեսակ 
ատելություն, որին ես կհանդիպեմ, երբ տարածեմ Քո Խոսքի նորությունը: Դուրս 
հեղիր Քո Գթասրտությունը մեզ վրա և ներիր նրանց, ովքեր մերժում են Քեզ, 
վիրավորում են Քեզ և անտարբեր են Քո Աստվածայնության հանդեպ, և տուր նրանց 
Սիրո Ընծան:
Թող Քո Սերը փայլի անորոշության, թույլ հավատի միջով, փորձությունների և 
տառապանքների ժամանակ, և Սուրբ Հոգու Զորությամբ օգնիր ինձ բերել 
Ճշմարտությունը նրանց, ովքեր ամենաշատն ունեն Քո Օգնության կարիքը: Ամեն:

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք Իմ Պաշտպանության կարիքը կունենաք առավել քան 
երբևէ, մինչ այս Առաքելությունն աճում է: Իմ Սերը միշտ կծածկի ձեզ, և Ես  Ինքս Ինձ 
հայտնի կդարձնեմ ձեզ Իմ Խոսքի միջոցով, Սուրբ Հոգու Շնորհի միջոցով, աղոթքի 
միջոցով /առաջացած/  այն դարձով, որն այս Փրկության Առաքելությունը կբերի 
աշխարհին:

Երբեք չկասկածեք Իմ Աստվածայնությանը կամ Աստծո Զորությանը, քանի որ առանց
Ինձ դուք ոչինչ եք:

Ձեր Հիսուս

Առանց Իմ Լույսի ոչինչ չկա հոգու խավարից բացի ՝ ոչ 
խաղաղություն, ոչ սեր, ոչ հույս, ոչ Կյանք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդիկ կհարցնեն, թե ինչու՞ է պետք ամեն գնով պահպանել 
Սուրբ Պատարագի Զոհաբերությունը: Պատարագը Իմ Ներկայության՝ աշխարհում  
Իմ Ճշմարիտ Ներկայության կիզակետն է: Իմ Ներկայությունը բերում է և՛ Կյանք, և՛ 
Լույս: Այն հոգուն բերում է Կյանք և լցնուոմ նրան մի եզակի Շնորհով: Այն իր հետ 
բերում է Լույս՝ Իմ Լույսը, որն ավելի հզոր է, քան արևը: Իմ Լույսի մի շողը բավական 
է լուսավորելու համար խավարի մեջ գտնվեղ սենյակը: Քանի դեռ Իմ Սուրբ 
Հաղորդությունը մեծ փառքով պահվում է Իմ եկեղեցիների խորանների վրա, կյանք 
կլինի: Առանց դրա խավար կլինի: Երբ Ես Ներկա չեմ, Լույս չկա: Առանց Իմ Լույսի 
ոչինչ չկա հոգու խավարից բացի՝ ո՛չ խաղաղություն, ո՛չ սեր, ո՛չ հույս, ո՛չ Կյանք:

Ինչ նոր օրենքներ էլ որ պարտադրվեն հանուն ավետարանչության և 
արդիականության, Իմ Անվամբ, իմացեք, որ եթե Իմ Հաղորդությունն այլևս 
հարգանքի չարժանանա այնպես, ինչպես պետք է արժանանար, և ինչպես Նրա 
նշանակությունը պետք է լիներ, կարող եք վստահ լինել, որ դրանից հետո շատ չի 
անցնի նախքան Այն ամբողջապես կանհետանա: Այն օրը, երբ դա տեղի ունենա, 
խավար կլինի, որը կիջնի երկրի վրա: Դուք չեք տեսնի այն, բայց կզգաք դա մարդկանց
սառը սրտերում, քանի որ այդ ժամանակ մարդկությունը փոխված կլինի: Հենց Իմ 
Ներկայությունը իջեցվի, դժոխքի դարպասները կբացվեն, և հակաքրիստոսն Իմ Տեղը 
կզբաղեցնի Իմ Եկեղեցու մեջ: Դա կլինի նա, ով Ինձնից չէ, որ կնստի գահի վրա, որն 
իրավամբ Իմն է: Եվ նրա առջև է, որ Իմ Եկեղեցին գետնամած կընկնի նրա ոտքերի 
մոտ: Դա կլինի Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ ամենամեծ դավաճանությունը այն 
ժամանակից ի վեր, երբ Հուդան հանձնեց Ինձ Իմ թշնամիներին՝ խաչվելու համար:  

Իմ Եկեղեցին է, որ կհալածվի առաջին հերթին, և նրանք, ովքեր թույլ են հավատով, 
կպատվեն գազանին: Այդ նրանք կլինեն, ովքեր կհռչակեն, թե ներկայացնում են Իմ 
Եկեղեցին, որ մեկ անգամ ևս կխաչեն Ինձ: Երբ ինքնակոչը հայտարարի, թե ինքը Ես 
եմ, ժամերը կսկսեն խփել, իսկ հետո մի խլացուցիչ ձայնով երկնքի ճեղքումով և 
որոտի ճայթյունով Իմ վերադարձը հայտնի կդարձվի: Այդ ժամանակ աշխարհը 
վերջապես կհասկանա Իմ վերադառնալու Խոստումի Ճշմարտությունը՝ Իմ 
Թագավորությունը պահանջելու և Իմ Եկեղեցուն Միասնություն բերելու համար: Իմ 
Ճշմարիտ Եկեղեցուն՝ նրանց, ովքեր մնացին Ինձ հավատրիմ բոլոր փորձությունների 
և դժբախտությունների մեջ: 

Ոչինչ չի կարող հաղթել Իմ Եկեղեցուն, քանի որ Իմ Առաջնորդության և 
ուղղորդության միջոցով Այն կմնա անթափանցելի գազանի և բոլոր այն 
դավաճանների դեմ, ովքեր դավաճանած կլինեն Ինձ իրենց սեփական շահի համար:

Լսեք հիմա Իմ Խոստումը: Այն ամենն, ինչ Ես ասում եմ ձեզ, թե տեղի կունենա, տեղի 
կունենա: Այն ամենն, ինչ Ես խոստացել եմ ձեզ, կկատարվի: Այն ամենն, ինչ Իմն է՝ 
ձերն է: Դուք բոլորդ Ինձ եք պատկանում: Փարվեք Ինձ սիրելի կյանքի համար, քանի 
որ առանց Իմ Պաշտպանության դուք կընկնեք սխալի մեջ և դա կկոտրի Իմ Սիրտը: 
Երբեք մի լքեք Ինձ նրա համար, ով ատում է ձեզ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, որովհետև Ես 
սիրում եմ ձեզ չափից ավելի: Ես քաշում եմ ձեզ դեպի Ինձ, իսկ դուք շարունակում եք 
հեռանալ: Ինչու՞: Ինչի՞ց եք վախենում: Մի՞թե չգիտեք, որ դուք Իմն եք, և որ դա ի ծնե 
բնական իրավունք է: Հենվեք Ինձ վրա, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, քանի որ շուտով ձեզ 
մոլորված կզգաք և չեք իմանա թե ուր դիմեք: Իսկ Ես սպասելիս կլինեմ, որ բերեմ ձեզ 
Իմ Սերը և առաջարկեմ ձեզ սփոփանք:



Եկեք: Մի վախեցեք Ինձնից: Ես գալիս եմ միայն սիրով՝ բերելու համար ձեզ Իմ 
Խաղաղությունը:

Իմ Լույսը բերում է ձեզ տեսողություն:

Իմ Սերը բերում է ձեզ հույս:

Իմ Սիրտը բերում է ձեզ սփոփանք:

Իմ Ձեռքերը բուժում են ձեզ:

Իմ Աչքերը տեսնում են ձեզ:

Իմ Վերքերը ձգում են ձեզ:

Իմ Մարմինը սնում է ձեզ:

Իմ Ցավը ձերն է:

Ձեր ցավն Իմն է:

Իմ Գթասրտությունը կփրկի ձեզ:

Իմ Խոսքը ձեր ճանապարհն է դեպի Իմ Թագավորություն:

Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. Օրհնյալ Երրորդության Զորությունը 
մարդու միջամտության սահմանից այն կողմ է
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, Իմ Ցանկությունն է, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրն 
արձագանքի Ամենասուրբ Երրորդության Կանչին այս անգամ: Օրհնյալ 
Երրորդության Զորությունը մարդու միջամտության սահմանից այն կողմ է, և Իմ 
Սիրո Շնորհի միջոցով Ես հասնում եմ մարդկությանը՝ հայտարարելու համար 
Ճշմարտությունը:

Մի վախեցեք ձեր Հորից, քանի որ Ես ձերն Եմ , իսկ դուք՝ Իմը: Ամբողջ Զորությունն Իմ
Ձեռքերում է, և Ես մեծ բացառություններ եմ անում՝ աշխարհը միավորելու համար: 
Շատ հոգիներ անտարբեր են Իմ հանդեպ: Նրանք խուսափում են Ինձնից, մերժում են 
Իմ Գոյությունը և վիրավորում Իմ Աստվածայնությանը՝ Ինձնից առաջ դնելով ոսկուց 
ձուլված կեղծ աստվածների: Ամեն ինչ, որ պատրաստված է կավից, կփոխարինվի մի 
նոր գոյությամբ: Ոչինչ այս երկրի վրա հավիտենական չէ: Ամեն ինչ ետ է 
վերադառնում դառնում փոշի: Այն ամենն, ինչ հավիտենական է, ձեր աշխարհից չէ: 
Ես ստեղծեցի մարդուն Իմ Նմանությամբ: Ես փչեցի կյանք, և ձեզ շունչ տրվեց, և Ես 
Եմ, որ այն ետ կվերցնեմ: Ամեն ինչ սկսվում և ավարատվում է Ինձ հետ, և ոչ մի մարդ 
չի կարող և չի թելադրի, թե ինչպես Ես միավորեմ Իմ զավակներին: Այդ 
առաջադրանքն Իմն է, ոչ թե ձերը: Իմ Պլանը՝ փրկելու հոգիներին՝ բարի, չար և թշվառ
հոգիներին, չի ոչնչացվի: Գուցե /այն/ վնասվի, բայց ոչ երբեք՝ ավերվի, քանի որ ամեն 
ինչ, որ Ես ասում եմ, կլինի, և ամեն ինչ, որ Ես ցանկանում եմ, կկատարվի:

Ես ճանաչում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, քանի որ դուք ծնվել եք Իմ Սիրուց: 
Ինչպիսին էլ որ լինեն ձեր հանգամանքները, դրանք զարգացել են Աստվածային 
Նախախնամության պատճառով, և ամեն ինչի համար պատաճռ կա: Ձեզնից նրանք, 



ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, նույնպես Իմն են, քանի որ Ես ստեղծեցի ձեզ: Դուք 
տեսակներից չեք զարգացել: Հավատալ դրան, նշանակում է խաբել  ինքներդ ձեզ, և 
դա ձեզ խաբելու համար խաբեբայի կողմից ձեր մտքերում դրված մի սուտ է, որը 
ծառայում է միայն մի նպատակի՝ մերժել Ինձ: Ինձ՝ ձեր Հավիտենական Հորը 
մերժելով, դուք մերժում եք Հավիտենական Փրկությունը: Եվ Իմ Գոյության 
Ճշմարտությունը մերժելով դուք ինքներդ ձեզ կբաժանեք հավիտենական փառքի 
գոյությունից:

Ողջ Գթասրտությունն Իմն է: Ես շռայլում եմ Իմ Գթասրտությունը նրանց վրա, ում 
սրտերը մաքուր են, ովքեր սեր ունեն իրենց հոգիներում, որովհետև Ինձ թույլ են տվել 
մտնել նրանց մեջ: Հավիտենական Կյանք ստանալու հիմնական խոչընդոտը 
մարդկության հպարտությունն է: Հպարտությունն այն եզակի ամենամեծ պատնեշն 
է, /որ խանգարում է/ ձեզ միանալ Ինձ: Դուք կարող եք ճանաչել Ինձ Իմ Որդու 
միջոցով, հասկանալ Իմ Խոսքը, բայց դուք չեք գործադրում այն, ինչ ձեզ սովորեցրել 
են: Սերը գալիս է Ինձնից: Երբ հոգու մեջ հպարտություն կա, սերը մեռնում է նրա 
ներսում և փոխարինվում ատելությամբ: Հպարտությունը գալիս է սատանայից, և այն 
գարշելի է Ինձ համար, ինչպես նաև՝ մտահոգիչ:  

Թույլ տվեք Ինձ սիրել ձեզ՝ ընդունելով Իմ Խոսքը և այն Ընծաները, որոնք Ես տվեցի 
աշխարհին Խաչի վրա Իմ Որդու մահվան ամենամեծ Զոհաբերության  միջոցով: Ես 
ձեզ կյանք տվեցի: Ես Ինքս Ինձ տվեցի ձեզ՝ Իմ Որդուն Ներկայացնելու միջոցով: Ես 
խոնարհեցրի Ինքս Ինձ, խոնարհությամբ, ձեր առջև, որպեսզի պարտության մատնեմ 
հպարտության մեղքը: Ես ուսուցանեցի ձեզ մարգարեների միջոցով: Ես տվեցի ձեզ 
ազատ կամքի Ընծան, բայց դուք չարաշահեցիք այն՝ օգտագործելով ձեր սեփական 
կրքերն ու ցանկությունները բավարարելու համար: Ազատ կամքի Ընծան երկակի 
նպատակ ունի՝ ձեզ տալու ընտրելու ազատությունը, որպեսզի Ինձ մոտ չգաք վախից 
դրդված, այլ՝ սիրուց, և դևի զորությունը պարտության մատնելու համար: Ձեր ազատ 
կամքն է, ինչին նախանձախնդիր է սատանան ամենից շատ, և նա ամեն խաբեություն 
կօգտագործի, որպեսզի հասնի այն բանին, որ դուք այն իրեն հանձնեք: Երբ հոգիներն 
անում են դա /հանձնում են իրենց ազատ կամքը/ հպարտության մեղքի, նոր դար 
պրակտիկայի և օկուլտի միջոցով, նրանք ստրկացվում են չարի կողմից: Այդ 
ժամանակ նա իր բնավորության յուրաքանչյուր գիծ ի ցույց է դնում այդ հոգիներում, 
ովքեր իրենց ազատ կամքը հանձնել են նրան: Դուք կճանաչեք նրանց իրենց 
վարքագծից: Բայց այն մեկ նշանը, որ նրանց ազատ կամքը տրվել է չարին, այն է, երբ 
այդ հոգիները մշտապես փնտրում են հրապարակայնորեն ծաղրել Իմ Որդուն՝ 
Հիսուս Քրիստոսին և Նրա Մորը՝ Անարատ Կույս Մարիամին՝ Խոսքի Մորը: 
Սատանան ատում է է նրանց երկուսին էլ:

Եթե դրա փոխարեն դուք Իմ կողմից ձեզ տրված ազատ կամքն օգտագործում եք ձեր 
հոգու բարօրության և միմյանց սիրելու համար, դա մի հզոր միջոց է՝ թուլացնելու 
համար սատանայի զորությունը: Բայց, այն հոգիներն են տալիս ամենազորեղ ընծան, 
ովքեր Ինձ տալիս են իրենց ազատ կամքի ընծան Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով: Այդ հոգիների միջոցով կլինի, որ Ես պարտության կմատնեմ չարին, և այն 
միջոցներով, որոնցով Ես կարող եմ փրկել նրանց հոգիները, ովքեր ամբողաջպես 
անջատել են իրենց Ինձնից:



Սա է Իմ Խոստումը: Ես կփրկեմ հոգիներ նույնիսկ ամենաանհույս դեպքերում, այն 
հոգիների զոհողությունների պատճառով, ովքեր տալիս են Ինձ իրենց ազատ կամքի 
այդ ընծան Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:

Ձեր Հավիտենական Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ

Դա կլինի ամենամեծ Օրը այն ժամանկից ի վեր, ինչ 
Աստված ստեղծեց Ադամին և Եվային
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ժամանակը շատ մոտ է, և այդ պատճառով կարևոր է, որ 
աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ նախապատրաստվի, ասես թե ցանկացած պահի 
կարող են վերցվել այս կյանքից: Մի անտեսեք Իմ Կանչը, քանի որ նրանք, ովքեր չեն 
կարողանա նախապատրաստվել Մեծ Օրվա համար, կմնան մեծ տառապանքի մեջ: 

Իմ Երկրորդ Գալուստի Օրը, որին կնախորդի Նախազգուշացումը, երբ Ես աշխարհին
կապացուցեմ, թե Ով Եմ Ես, դուք պետք է պատրաստ լինեք: Ես գալիս եմ ձեզ բոլորիդ 
համար՝ վերցնելու ձեզ ընտիր նոր և փառահեղ Դրախտի մեջ: Ես չեմ ցանկանում 
բացառել որևէ մեկին: Ձեզնից յուրաքանչյուրն Աստծո փայփայած զավակ է: Նրանք, 
ովքեր տեղյակ չեն իրենց ծագման մասին, վայրկենապես կիմանան, թե Ով Եմ Ես: 
Քանի որ այն կբխի արմատավորված մարդկային բնազդից, ճիշտ այնպես, ինչպես 
երեխան, ով անջատված է իր բնական ծնողներից, կճանաչի նրանց սեփական 
մարմինն ու արյունը, նույնիսկ եթե մի ամբողջ կյանք տևի նրանց միմյանց հետ 
վերամիավորվելը: Դա բնական կթվա, և նրանց համար, ովքեր ջերմ սիրտ ունեն, 
վերջնական պահը կլցվի մի ոգևորիչ սիրով: Դուք ոչինչ չունեք վախենալու:

Նրանք, ովքեր ընտրել են հավատալ կեղծ աստվածների և ովքեր չեն ճանաչում 
Եռանձն Աստծուն, դուք պատրաստակամորեն չեք ընդունի Ինձ, քանի որ միշտ 
մերժել եք Ինձ: Չնայած դրան, Ես ձեզ կձգեմ դեպի Ինձ և կգրկեմ ձեզ: Աստծո 
Զորությունը կիջնի ձեզ վրա, Սուրբ Հոգու Ընծայի միջոցով, և ձեզ համար դժվար կլինի
ձեր մեջքը շրջել Իմ հանդեպ: Ուստի, բոլորի համար, ովքեր կտեսնեն Ինձ, ներառյալ 
նրանք, ովքեր մերժել են Ինձ այս կյանքում, ձեզնից շատերը կհասկանան 
Ճշմարտությունն այդ էտապում: Դուք Ինձ թույլ կտաք քաշել ձեզ Իմ Սուրբ 
Բազուկների մեջ:

Ես ձեզ բոլորիդ կբարձրացնեմ, մի ակնթարթում, Իմ նոր Թագավորություն: Իսկ հետո 
կսկսվի վերջի սկիզբը: Այն հոգիները, ովքեր կռապաշտել են գազանին և մարմնով, 
մտքով ու հոգով տրվել սատանային և դարձել նրա կամավոր գործակալները, ոչ մի 
տեղ չեն ունենա շրջվելու, ոչ մի տեղ՝ թաքնվելու և կմնան առանց որևէ օգնության, 
քանի որ սատանան լքած կլինի նրանց: Քանի որ այդ ժամանակ սատանան կնետվի 
անդունդը և նրա զորությունն ամբողաջպես կդադարի այդ պահին: Այդ հոգիներին Ես
ասում եմ սա. Նույնիսկ այդ էտապում Ես ձեզ Գթասրտություն ցույց կտամ: Դուք 
պետք է կանչեք Ինձ և ասեք.

<<Հիսու՛ս, օգնիր ինձ: Հիսու՛ս, ներիր ինձ իմ բոլոր մեղքերը>>:

և Ես ձեզ նույնպես վեր կբարձրացնեմ Իմ Նոր Դրախտ:



Ես կփրկեմ ամեն մի հոգու, ով կանչի Ինձ նախքան երկինքը կփակվի: Սարերը 
կխորտակվեն և ծովը կհեղեղի երկիրը, իսկ հետո երկինքը կանհետանա հին երկրի 
հետ միասին: Վեր կբարձարնա Իմ նոր Դրախտը՝ նոր Երկինքն ու Երկիրը, ճիշտ 
ինչպես այն ստեղծվել էր Ադամի և Եվայի համար, և բոլորը կուրախանան: Քանի որ 
դա կլինի ամենամեծ Օրը այն ժամանակից ի վեր, ինչ Աաստված ստեղծեց Ադամին և 
Եվային: Երբեք չկորցնեք հույսը և հիշեք ձեզ հիմա Իմ ասած Խոսքերը:

Իմ Գթասրտությունն այնքան Մեծ է, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր վաճառել են իրենց 
հոգիները դևին, կփրկվեն, եթե իրենք այդպես ցանկանան, կանչելով Ինձ Վերջին Օրը:
Նրանք նույնպես կարող են ապրել մեծ փառքի Հավիտենական Կյանք Աստծո բոլոր 
զավակների հետ: Այդ նոր Դրախտը իրավամբ ձեզ պատկանող ժառանգությունն է: 
Մի կորցրեք այն սատանայի կեղծ և դատարկ խոստումների համար:

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Միշտ պահեք Իմ Սերը փակված ձեր սրտերի ներսում, և 
Ես միշտ կպաշտպանեմ ձեզ չարից:

Ձեր Հիսուս

Դուք երբեք չպետք է երկրպագեք որևէ այլ աստծո 
Եռանձն Աստծուց բացի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միայն մեկ Աստված կա՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ 
Հոգի Աստված` բոլորը տարբեր Անձնավորություններ Մեկի մեջ: Դրանք երեք 
առանձին միավորներ չեն, քանի որ Մենք Մեկ ենք. Հայր Աստված՝ Ամեն բանի 
Արարիչը, Որդի Աստված՝ ինչպես Նա /Իրեն/ ցույց տվեց ապրելու ձեր մեջ, և Աստված
Սուրբ Հոգին՝ տրված մարդկությանը որպես Ընծա, որի միջոցով Ճշմարտությունը 
լցնում է ձեր սրտերը գիտությամբ, նոր կյանքով և Իմ Սիրո Զորությամբ:

Երբ գուք գալիս եք Ինձ մոտ, գալիս եք Իմ Հոր մոտ: Երբ Սուրբ Հոգին կանչում է ձեզ, 
Այն գալիս է Հորից: Ամեն ինչ գալիս էԱստծուց: Դուք երբեք չպետք է երկրպագեք որևէ
այլ աստծո Եռանձն Աստծուց բացի: Բայց, իմացեք սա: Հորը ճանաչելու համար դուք 
պետք է ընդունեք Որդի Աստծուն, քանի որ առանց Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսի, դուք չեք 
կարող ճանաչել Հորը: 

Աստված սիրում է Իր բոլոր զավակներին, բայց Նրա զավակները Նրան այնպես չեն 
սիրում, ինչպես պետք է սիրեին: Ոչինչ, որովհետև Իմ միջոցով նրանք կդառնան Իմ 
նոր Թագավորության մի մասը երկրի վրա: Կան նաև նրանք, ովքեր հետևում են 
չարին և գիտակցաբար տալիս են նրան իրենց ազատ կամքի ընծան: Այդ դեպքում է, 
որ նրանք այլևս վերահսկողություն չունեն իրենց գործողությունների վրա, քանի որ 
նրանց ներսում /գտնվող/ չար ոգիներն օգտագործում են նրանց ուրիշ խոցելի 
հոգիներ հավաքագրելու համար: Այդ հոգիները չեն պաշտում Աստծուն, դրա 
փոխարեն նրանք պաշտում են սատանային: Ես աղերսում եմ ձեզ՝ օգնել Ինձ, փրկելու
համար այդ խեղճ դժբախտ հոգիներին, քանի որ նրանք այլևս չեն կարող իրենց 
ազատ կամքով փրկել իրենց սեփական հոգիերը: Ես ցանկանում եմ, որ ձեր 
աղոթքների միջոցով, դուք խնդրեք գերության մեջ գտնվողների հոգիների օգնության  
համար, որպեսզի նրանք ետ գան դեպի Ինձ:



Խաչակրաց աղոթք (157) Գերության մեջ գտնվող հոգիների համար.
Ո՛վ սիրելի Հիսուս, արձակիր այդ հոգիներին, որ ստրուկներն են կեղծ աստվածների 
և սատանայի: Օգնիր մեզ մեր աղոթքներով օգնություն բերել նրանց դիվահարության 
ցավին:
Բաց նրանց բանտի դարպասները և ցույց տուր նրանց Աստծո Թագավորություն 
տանող ուղին, նախքան սատանան նրանց կընդունի դժոխքի անդունդը:
Մենք խնդրում ենք Քեզ, Հիսուս, ծածկել այդ հոգիներին Սուրբ Հոգու Զորությամբ, 
որպեսզի նրանք փնտրեն Ճշմարտությունը, և օգնես նրանց գտնելու քաջությունը՝ 
իրենց մեջքը շրջելու դևի ծուղակների և չարության հանդեպ: Ամեն:

Կեղծ աստվածներ պաշտող հոգիների խնդիրն այն է, որ նրանք իրենց բաց են պահում
չար ոգու հանդեպ, որը միայն նրանց ազատ կամքի մի փոքրիկ մասի կարիքն ունի 
նրանց վարակելու համար: Կեղծ աստվածները հոգիներին տանում են դեպի սոսկալի
վտանգ: Նրանց սպասվող ամենամեծ վտանգն այն է, որ հավատում են, թե այդպիսի 
պրակտիակաները նորմալ են, առողջարար իրենց հոգու համար և միջոց են 
խաղաղություն և հանգստություն գտնելու իրենց կյանքում: /Բայց/ նրանք միայն ցավ 
և վիշտ են գտնում:

Զգուշացեք օկուլտին և նոր դար պրակիկային հետևելու վտանգներից, քանի որ 
դրանք Ինձնից չեն: Միայն Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին հետևելով է, որ կարող եք 
Հավիտենական Կյանք ունենալ: Կյանքի հակառակը մահն է: Մարմնի մահը չի 
նշանակում ձեր գոյության վերջը: Ձեր գոյությունը հավիտենության համար է: 
Հավիտենական Կյանքը գալիս է միայն Իմ միջոցով: Հավիտենական մահը գալիս է 
սատանայից:

Ձեր Հիսուս

Ես վայր կգլորեմ հերձվածների տաճարները և 
կդադարեցնեմ նրանց չար գործողությունները Աստծո 
զավակների դեմ
Կիրակի, 15 հունիսի, 2014թ., ժ. 09:30

Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերի իմացությունից այն կողմ է թե ինչ աստիճանի եմ Ես 
արհամարհված, անտեսված և ատված:

Գոյություն ունեն խմբեր և սեկտեր, որոնք նվիրված են սատանայի պաշտամունքին և 
սոսկալի վայրագություններ են գործում նրա ղեկավարությամբ, ով ատում է Ինձ: 
Խեղճ մեղավորները, ովքեր ընդգրկված են, վաճառել են իրենց հոգիները դևին, և 
արտաքինից դրանք զվարաճության աղբյուր են, բայց լսեք Ինձ հիմա: Նրանք միայն 
մեկ տեր ունեն, և այդ տերն ունի մեծ իշխանություն նրանց վրա, քանի որ նրանք տվել
են նրան իրենց ազատ կամքի ընծան: Եվ քանի որ սատանան ատում է մարդկային 
ռասան, նա օգտագործում է այդ հոգիներին, չնայած նրանք ճշմարտապես չեն 
հասկանում այդ փաստը: Նրանց ատելությունն Իմ հանդեպ այնքան ուժգին է, որքան 
նրանց հանդեպ, ովքեր ծառայում են Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին:

Հոգիների համար վերջնական մարտը կմղվի աշխարհի ամեն մասում, և այդ խմբերն 
են, որ ուժգնորեն կպայքարեն հեռացնելու համար մարդկանց Ինձնից և այն 



վերջնական Փրկությունից, որը Ես բերում եմ Աստծո զավակներին: Քանի որ Ես 
սիրում եմ բոլորին, ներառյալ նրանց, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքն ու 
Հավիտենական Փրկության իրավունքը ստերի թագավորի դատարկ խոստումների 
համար, Իմ պարտավորությունն է հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները՝ հասնելու 
համար նրանց, որպեսզի կարողանամ փրկել նրանց: 

Ես վայր կգլորեմ հերձվածների տաճարները և կդադարեցնեմ նրանց չար 
գործողությունները Աստծո զավակների դեմ: Նրանք, ովքեր ազատագրվեն 
ատելության այդ բանտերից, Ես խոստանում եմ, կտեսնեն Ինձ սպասելիս: 
Յուրաքանչյուր հոգու համար, ով կգա այդ խմբերից Ինձ մոտ՝ խաղաղություն 
փնտրելու, Ես դարձի կբերեմ նրանց թվից տասն անգամ ավելի: Ես պարտության 
կմատնեմ դևին և դժոխքի անդունդի եզրից ետ կվերցնեմ Աստծո զավակներին, 
անկախ նրանից, թե նրանք ինչ են արել:

Երբեք չվաախենաք չարի ոգու զորությունից, եթե ամբողջապես Ինձ եք վստահում: Իմ
Զորությունը՝ Աստծո Զորությունը՝Վերջի և Սկզբի, երբեք չի ոչնչացվի: Բայց, ով էլ որ 
փորձ է անում փորձել ոչնչացնելու Աստծո Զորությունը, իմանալով հետևանքները, և 
մերժում է իր հոգին փրկելու համար Իմ կողմից /արվող/ բոլոր ջանքերը, կտառապի 
հավիտենությունը:

Ձեր Հիսուս 

Ես Մեղմ Եմ, Սիրող և Համբերատար
Կիրակի, 15 հունիսի, 2014թ., ժ. 14:25

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկությանը ազատագրելու և Իմ նոր Թագավորությունը 
բացահայտելու Իմ Պլանը հաջողություն է ունենում, ինչպես կանխասացվել է: Ես 
կբերեմ աշխարհին մի մեծ Ընծա, և նրանք, ովքեր դա համարում են ճնշող և 
սարսափեցնող, պետք է իմանան հետևյալը:

Ես Մեղմ Եմ, Սիրող և Համբերատար, և ամեն ինչ կարվի Իմ Հոր Սուրբ Կամքով, Ով չի
ցանկանում բերել ցավ և տառապանք Իր զավակներից ոչ մեկին, անկախ նրանից, թե 
որքան սևացած են նրանց հոգիները: Հակառակ դեպքում Նա կոչնչացներ աշխարհը և 
նոր Դրախտի մեջ կվերցներ միայն ընտրյալներին: Եվ ուստի, Իմ Հայրը սպասեց և 
սպասեց, մինչև որ աշխարհի բնակչությունը հասավ ամենամեծ չափերի: Նա սկսել է 
մարդկությանը փրկելու Իր Պլանի վերջնական մասը, որպեսզի միանգամից 
հնարավոր լինի փրկել բազում հոգիների:

Այդ Պլանից պետք չէ վախենալ կամ հակառակվել, քանի որ վերջնական մրցանակը 
ձեզ բոլորիդ ամենամեծ փառքը բերելն է: Դուք չպետք է դիմադրեք դրան, դուք չպետք 
է ծաղրեք այն, ո՛չ էլ անտեսեք, քանի որ հավիտյան կափսոսաք այդ որոշման համար: 
Թող ոչ մի մարդ չմիջամտի Աստծո Կամքին: Զանգվածներին փրկելու համար Իմ 
Հայրը չի տատանվի պատժել նրանց, ովքեր կանգնում եմ միլիարդավոր հոգիներ 
փրկելու Նրա Ճանապարհին: Եվ մինչ ամեն հոգի թանկ է Նրա համար, և մինչ 
հոգիներին փրկելու համար Նա կմիջամտի ամեն ձևով, Նա կոչնչացնի նրանց, ովքեր 
պատասխանատու են միլիոնավորների հոգիները Նրան մերժելու համար: 
Չկասկածեք, որ նրանք կտառապեն դրա համար, և թող հայտնի լինի որ դուք 
կճանաչեք այդ հոգիներին իրենց արարքներով, իսկ այնուհետև՝ իրենց /ստացած/ 



պատժով: Նրանց պատիժը կսկսվի երկրի վրա այս ժամանակ, այն հույսով, որ նրանք 
կտեսնեն Ճշմարտությունը: Դա /Ճշմարտությունը տեսնել/ չկարողանալու դեպքում 
Իմ Հայրը կհեռացնի նրանց: 

Աստծո Զորությունն ի ցույց է դրված երկրի վրա այս ժամանակ, և դուք կտեսնեք թե 
ինչպես այդ կողմերը կմտնեն հոգիների համար պայքարի մեջ: Այդտեղ կընդգրկվեն 
նրանք, ովքեր ճշմարտապես ծառայում են Ինձ, նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, և 
նրանք, ովքեր ճանաչում են, բայց ընտրում են ծառայել ուրիշ տիրոջ՝ ոչ Ինձնից: 
Միակ հաղթողները կլինեն նրանք, ում Աստծո Գթասրտությամբ կտրվեն Աստծո 
Թագավորության Բանալիները: 

Ձեր Հիսուս

Դռները բացվել են՝ թույլ տալու համար հեթանոսներին 
պղծել Իմ Եկեղեցին
Երկուշաբթի, 16 հունիսի, 2014թ., ժ. 17:27

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ձեր միջից նրանք, ովքեր չեն ցանկանում որ Ես հաղորդակցվեմ 
ձեզ հետ, պետք է իմանան հետևյալը: Ձեր ազատ կամքը նշանակում է, որ դուք ազատ 
եք ընտրելու ընդունել կամ չընդունել այն, ինչ Ես ասում եմ և ցանկանում: Հավատալ 
կամ չհավատալը ձեր ընտրությունն է, և ինչ էլ որ դուք որոշեք, Ես երբեք չեմ դատի 
ձեզ դրա պատճառով:

Բայց դուք երբեք չպետք է դատեք ուրիշներին Իմ Անվամբ: Սրանով Ես ի նկատի 
ունեմ դատել նրանց, ովքեր մերժում են Ինձ, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ընդունում են 
Իմ Միջամտությունը: Ձեր միջից ոչ մեկն իրավունք չունի մեկ այլ անձի հռչակել չար 
կամ հանցանքի մեջ մեղավոր: Ձեզնից նրանք, ովքեր կոպտորեն դատում են այն 
մարդկանց, ովքեր իրենց հավատացմամբ սխալ են, մեղավոր հանցանքի կամ 
հերձվածության մեջ, չունեն այդ իրավունքը: Դուք պետք է մնաք լուռ և աղոթեք նրանց
համար, ովքեր ձեր հավատացմամբ ախտահարաված են: Միայն Ես՝ Հիսուս 
Քրիստոը, ունեմ մարդկությանը Դատելու Իշխանությունը: 

Երբ նվաստացնում եք մեկ այլ անձնավորության Իմ Սուրբ Անվամբ, դուք մեղավոր եք
մեղք գործելու մեջ, և Ես դա կպահեմ ձեր դեմ: Երբ վնասում եք ուրիշներին ձեր 
լեզվով, Ես կլռեցնեմ ձեզ: Երբ վիրավորում եք մեկ այլ անձնավորության համբավը, 
ձեր սեփական համբավը հարցականի տակ կդրվի ուրիշների կողմից: 
Կեղծավորությունը գարշանք է պատճառում Ինձ, և երբ դուք մեղավոր եք 
զրպարտության մեջ, արված Իմ Անվամբ, ապա դուք մեծ ամոթ եք բերում ոչ միայն 
ձեզ վրա, այլև՝ Իմ Սուրբ Անվան:

Ով էլ որ ցավ է պարտադրում մեկ այլ անձնավորության վրա և բացահայտորեն և 
բացեիբաց դավանում է խոսել Աստծո Անվամբ, միայն ինքն իրեն է խաբում: Նրանք, 
ովքեր պատժում են ուրիշներին և ասում, թե իրենք սոսկ կատարում են իրենց ուխտը 
Աստծուն նվիրվածության և Նրա հանդեպ նվիրումի պատճառով, ինձնից չեն: Ամոթ 
ձեզ, քանի որ դուք չեք ճանաչում Ինձ: Եվ մինչ դուք պայքարում եք իրար մեջ՝ 
քրիստոնյան քրիստոնյայի դեմ, ձեր միջի հեթանոսները նվաճում են Իմ Եկեղեցին: 
Թշնամին աշխատում է շատ խելացի կերպով: Նրա խորամանկ պլանը Իմ Եկեղեցու 
ներսում անհամաձայնություն ստեղծելն է, և քանի որ Իմ հանդեպ ճշմարիտ 



հավատարմությունը թուլանում է, դռները բացվել են՝ թույլ տալու համար 
հեթանոսներին պղծել Իմ Եկեղեցին և Սուրբ Հաղորդությունը:  

 Ամոթ ձեզնից նրանց, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը՝ Ամենասուրբ Գրվածքներում 
ձեզ տրված Իմ Սուրբ Խոսքը: Ամեն զոհաբերություն արվեց ձեզ համար: Ձեզ մոտ 
ուղարկված Աստծո մարգարեները բռնության ենթարկվեցին, հալածվեցին և 
սպանվեցին: Տեսանողները և սրբերը՝ բոլորը պատվի արժանացան միայն իրենց 
մահից հետո, բայց խարազանվեցին ձեր կողմից, երբ հայտնում էին Իմ Խոսքը, իսկ 
հետո Իմ Սեփական Զոհաբերությունը, երբ դուք խաչեցիք Ինձ: Հիմա ի՞նչ եք անում 
դուք: Դուք թույլ եք տալիս նանց, ովքեր պաշտում են կեղծ աստվածների, պաշտել 
նրանց Իմ Խորանների վրա, որոնք Ինձ պատվելու համար են: Մի՞թե այդ 
հեթանոսները ձեզ թույլ կտան նույնն անել իրենց տաճարներում:

Պատմությունը կրկնվում է: Հեթանոսները գրավեցին Իմ Հոր Եկեղեցին և դուրս 
նետվեցին: Երբ պղծում եք Իմ Եկեղեցին և Իմ Մարմինը, դուք այլևս հարմար չեք Ինձ 
ծառայելու համար, և Ես դուրս կնետեմ Իմ յուրաքանչյուր սրբազան սպասավորի, ով 
դավաճանում է Ինձ այդ ձևով: Ձեր մեղքերն ավելի սև են քան նրանք, ում դուք 
ծառայում եք Իմ Անվամբ, քանի որ դուք ձեզ հետ կտանեք այն հոգիներին, որոնց 
վերցրել եք Ինձնից: Ժամանակն է, որ ընտրեք: Դուք կամ ընդունում եք Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին այնպես, ինչպիսին Եմ և ոչ այնպես ինչպիսին դուք եք ցանկանում որ 
լինեմ, կամ էլ մերժում եք Ինձ: Ոչինչ չկա այդ երկուսի միջև:

Ձեր Հիսուս 

Աշխարհը քաղցում է Իմ Խոսքի Ճշմարտությանը
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Իմ սիրեի աղջի՛կ, Իմ Մնացորդ Բանակը հավաքվել է մեծ թվերով և ցրված է 
աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: Իմ յուրայինները ճանաչում են Ինձ, և Սուրբ Հոգու 
Զորությամբ, Ես Ինձ հայտնի եմ դարձրել այս Սրբազան Պատգամներում 
պարունակվող Իմ Խոսքերի Ուժով:

Իմ Խոսքն արագորեն դեպի Ինձ կբերի նրանց, ովքեր արդեն օրհնված են Սուրբ 
Հոգով: Այդ հոգիների համար կասկած չկա: Սուրբ Հոգին Իմ Խոսքերի միջոցով 
կմոտեցնի ավելի դժկամներին, և մինչ նրանք անվստահ կլինեն թե արդյո՞ք այդ 
իսկապես Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, որ նշան եմ անում իրենց պատասխանել Իմ 
Կանչին, նրանք կգան Ինձ մոտ զգուշությամբ: Ի վերջո, նրանք կփարվեն Ինձ 
ամբողջությամբ: Կան նաև այնպիսիք, ովքեր հավատում են Ինձ, բայց չեն ընդունում 
որ Ես Եմ կանչում իրենց: Ժամանակի ընթացքում նրանք նույնպես կարձագանքեն Իմ
Կանչին: Բայց ի՞նչ է Իմ Կանչը: Մի՞թե այն պարզապես Իմ Անձը ապացուցելու 
համար է: Ո՛չ, քանի որ դա անհրաժեշտ չէ: Իմ Կանչը ձեզ հավաքելու համար է,  ձեզ 
նախապատրաստելու, որպեսզի բոլոր քրիստոնյաներն օգնեն Ինձ մարդկությանը 
փրկելու Իմ որոնումների մեջ: Իմ սիրելի աշակերտների միջոցով է, որ Ես կարող եմ 
այնպես անել, որ շատ բան տեղի ունենա:

Իմ Առաքելությունը հոգիներ փրկելն է, և Ես կանեմ դա մարդու ազատ կամքն 
օգտագործելով: Աստծո Կամքը կյանք տալն է և Աստծո բոլոր զավակներին Իր 
Պաշտպանության տակ բերելը: Աստծո Աստվածային Կամքով բոլոր հոգիները կարող



են փրկվել, բայց Հավիտենական Փրկության արմատը Աստծո կողմից մարդուն 
տրված ազատ կամքի մեջ է: Ձեր ազատ կամքի միջոցով կլինի, որ ձեզնից 
յուրաքնաչյուրը կընտրի իր ապագան: Ձեզ չեն պարտադրի ընդունել Աստծո 
Գթասրտությունը, բայց կխնդրեն հետևել Ինձ: Ես երբեք ձեզ չեմ հրամայի անել դա, 
քանի որ դա ձեր իրավունքն է՝ ձեր ազատ կամքի իրավունքը, որպեսզի ինքներդ 
որոշեք, թե ինչ եք ցանկանում անել ձեզ համար:

Ոմանք կընտրեն իմաստուն ձևով, քանի որ կիմանան թե Ես ինչ եմ առաջարկում՝ 
Ճշմարտության ուղին՝ Հավիտենական Կյանքի Ճանապարհը: Ոմանք կընտրեն 
անխոհեմաբար և կհետևեն սխալ ճանապարհին: Նրանք դա կանեն, որովհետև չեն 
կարողացել հասկանալ Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը: Նրանք թույլ տված կլինեն, 
որ նյութական մեծ գրավչությունների հմայքը, կրքերն ու հաճույքները հեռացնեն 
իրենց Ինձնից: Նրանք չեն հավատում կյանքին մահվանից հետո և չեն զղջում իրենց 
մեղքերի համար, որ գործում են սեփական եսասիրական ցանկությունները 
բավարարելու նպատակով: Սակայն, նրանք կարող են փոխվել, եթե նրանց ցույց 
տրվի Ճշմարտությունը և խրախուսեն լսել Աստծո Խոսքը և ապագայի համար Իմ 
Խոստումը: Նրանք կարող են բնակվել Իմ Թագավորության մեջ Դարձի Ընծայի 
միջոցով:

Ուստի, Իմ Կոչն է՝ խրախուսել բոլոր հոգիներին, որ փնտրեն Ճշմարտությունը: Իրենց
ազատ կամքի միջոցով, և դա պետք է լինի նրանց սեփական ընտրությամբ, նրանք 
Ինձ՝ իրենց սիրող Հիսուսին, թույլ կտան փրկել իրենց: Ես կոչ եմ անում բոլոր 
քրիստոնյաներին հիմա, որ վերցնեք ձեր սպառազինությունը և առաջ քայլեք՝ օգնելու 
համար Ինձ հավաքել այն հոգիներին, ովքեր ցրված են և կորած: Ձեր օգնությամբ Ես 
կարող եմ խարխուսել ամեն հավատամքի, ռասայի և գույնի հոգիներին, որ Ինձ մոտ 
գան: Երբ դուք հասնեք նրանց, Ես կծածկեմ ձեզ Սուրբ Հոգու մեծ Ընծաներով, 
որպեսզի հաջողություն ունենաք և Ինձ բերեք այն կորած հգիներին, որոնց Ես 
տենչում եմ ամեն վայրկյան:

Աստծո Կամքը բոլորին փրկելն է: Բայց մարդու ազատ կամքով է, ով իր սեփական 
ազատ ընտրութայմբ ընտրում է առաջ գալ՝ Իմ Բազուկների մեջ, որ Աստծո 
Աստվածային Կամքը կատարվի այնպես, ինչիսին այն պետք է լինի: Գնացեք, դուք 
բոլո՛րդ, և ուսուցանեք Սուրբ Ավետարանների Ճշմարտությունը: Աշխարհը քաղցում 
է Իմ Խոսքի Ճշմարտությանը: Իմ Խոսքն այլևս այնպես չի սովորեցվում, ինչպես պետք
է սովորեցվեր: Մարդկանց պետք է տրվի Ճշմարտությունը. դա այն է, ինչի համար Ես 
տվեցի Իմ Կյանքը: Առանց Ճշմարտությանը՝ Իմ Սուրբ Խոսքին հասանելի լինելու, 
դուք չեք կարող ընտրել ճիշտ ճանապարհը դեպի Հավիտենական Փրկություն:

Ահա թե ինչու եմ Ես գալիս հիմա. որպեսզի բերեմ ձեզ Ճշմարտությունը: Որպեսզի 
ձեզ ուշքի բերեմ, այնպես որ դուք նախապատրաստված լինեք, պատրաստ  և 
սպասելիս այդ Մեծ Օրվան առանց վախի, սոսկումի կամ անհանգստության ձեր 
սրտերում: Երբ ընդունեք Ինձ և վստահեք Ինձ ամբողջությամբ, դուք կլինեք 
խաղաղության մեջ:

Ձեր Հիսուս



Մայր Փրկության. Ամեն մի քայլի համար, որ դուք 
կատարում եք իմ Թանկագին Որդուն մոտենալու 
համար, դուք երկու քայլ ետ կգնաք
Չորեքշաբթի, 18 հունիսի, 2014թ., ժ. 14:51

Զավակնե՛րս, հետևեք ինձ՝ Փրկության Մորը, և բռնեք իմ ձեռքը, մինչ ես ձեզ 
առաջնորդում եմ Ճշմարտության ճանապարհով դեպի իմ Որդին: Իմ միջամտությամբ
կլինի, որ ձեզնից շատերը կգտնեն արիությունը քայլելու դեպի Հավիտենական 
Փրկություն տանող այդ փշոտ և քարապատ ճանապարհով:

Սիրելի զավակնե՛ր, որպեսզի ճշմարտապես ճանաչեք իմ Որդուն, մեծ տոկունություն
է պահանջվում: Դուք պետք է բացեք ձեր միտքը, սիրտը և հոգին առանց կասկածի 
կամ հպարտության որևէ նշույլի, նախքան կկարողանաք տեսնել: Երբ 
Ճշմարտությունը բացահայտվում է ձեզ ձեր սրտերի ներսում, դուք պետք է փարվեք 
դրան, քանի որ դա կլինի այն միջոցը, որով դուք ազատ կարձակվեք:

Ամեն մի քայլի համար, որ դուք կատարում եք իմ թանկագին Որդուն մոտենալու 
համար, դուք երկու քայլ ետ կգնաք այն պատառով, թե ինչ ձևով չարը կխայթի ձեզ: 
Նա երբեք չի դադարեցնի ձեզ Քրիստոսից հեռացնելու փորձերը, քանի որ նա իր չար 
առաքելությունն է դարձրել ձեզ հակառակ ուղղությանբ քաշելը: Ուստի, երբ ընկնում 
եք ձեր ճամփորդության ընթացքում, պետք է վեր կենաք նորից և ամեն ինչ նորից 
սկսեք: Քանի որ ամեն անգամ, երբ դեպի ետ քայլ եք կատարում, իմացեք, որ ամեն 
ինչ, որի վրա սատանան ազդոմ է, միշտ կլինի դեպի ետ՝ այն ամենի հակառակը, ինչ 
իմ Որդին շնորհում է մարդկային ռասային: Ուստի, ձեզնից կպահանջվի մեծ 
համբերություն, բայց երբ հաղթահարեք ամեն արգելք, ավելի արագորեն կքայլեք 
դեպի իմ Որդին տանող  ճանապարհով: Ամեն մի հետընթաց, երբ հաղթահարվի, ձեզ 
ավելի ուժեղ կդարձնի ձեր հավատքի մեջ: Եվ երբ ձեր հավատքն ուժեղանա, ոչինչ չի 
կանգնի Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ դառնալու ձեր ճանապարհի վրա:

Գնացեք խաղաղությամբ, սիրելի զավակնե՛ր, և թույլ տվեք ինձ՝ Փրկության Մորը, 
օգնել ձեզ որ ավելի ուժեղ դառնաք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած սիրո մեջ,
որովհետև առանց Նրա դուք երբեք չեք գտնի այն խաղաղությունն ու սփոփանքը, որ 
փնտրում եք այս կյանքում և սրանից հետո:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Մայր Փրկության. Այդ հրաշքները տեղի կունենան երեք 
տարիների ընթացքում
Հինգշբթի, 19 հունիսի, 2014թ., ժ.13:48

Զավա՛կս, իմ Հավիտենական Հոր կողմից հրամայված Հրաշքները շուտով հայտնի 
կդարձվեն աշխարհի բոլոր մասերում: Այդ Հրաշքները կհակառակվեն ողջ 
մարդկային բանականությանը, գիտական իմաստությանը և փորձին: Երկիրը, արևը և
լուսինը կգործեն՝ ստեղծելու համար չափազանց անսովոր տեսարաններ, և շատերը 
կիմանան, որ դրանք կարող էին հնարավոր դառնալ միայն Աստծո Ձեռքով: Այդ 



Հրաշքները տեղի կունենան երեք տարիների ընթացքում, և դրանց կատարվելը 
կունենա իր պատճառը: Դրանք օգնելու համար են, որ վերավառեն մարդկության 
հավատը, որպեսզի մարդկությունը հասկանա, որ ամեն ինչ վերահսկվում է Աստծո 
Ձեռքով:

Երբ մարդու կողմից չար գործողություններ կամ արարքներ են կատարվում, Աստված
կարող է կանգնեցնել դրանք: Մարդկանց համար դժվար է հասկանալ չարի և Աստծո 
միջև մարտը: Երբ անարդարություններ են տեղի ունենում, դրանք թույլ են տրվում 
տարբեր պատճառներով, բայց հիմնական պատճառը գալիս է մաքրագործման 
անհրաժեշտությունից: Սա կարող է անարդար թվալ, բայց դա մարդու հասկանալու 
համար չէ, մինչև նրանց չտրվի Գիտության Ընծան, որը գալիս է Սուրբ Հոգուց: Երբ 
հոգիները մաքրագործվում են, այդ ժամանակ է, որ սկսում են հասկանալ, թե ինչպես 
է Աստված գործում որպեսզի բերի Իր զավակներին մի վիճակի ուր նրանք կարող են 
ճանաչել Իրեն:

Հրաշքները, որոնց մասին ես խոսում եմ, կներառեն Աստծո մեծ Գործեր, դրանց մեջ՝ 
ողբերգություններ, որոնք կկասեցվեն և անհնարին կթվան գիտական տեսանկյունից, 
կներառեն նաև մեծ նշաններ երկնքում, երկրի շարժումը և բնության հետ ասոցացվող
գույները:

Իմ ներգրավվածությունն այդ հրաշքների մեջ կտեսնվի այն նշանների միջոցով, որոնք
ես կտեղադրեմ իմ երևումների վայրերում աշխարհով մեկ: Մի վախեցեք այդ 
հրաշքներից, քանի որ դրանք Ընծա են Աստծուց: Շնորհակալ եղեք Նրա 
Գթասրտության համար, քանի որ չկա չափից ավելի մեծ առաջադրանք, որը Նա 
չընդունի /կատարել/, ապահովելու համար որպեսզի մարդկային ռասան կարողանա 
արթնանալ և ընդունել Նրան: Սա է Աստծո Կամքը, քանի որ Նա սիրում է ձեզանից 
յուրաքանչյուրին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Մայր Փրկության. Իմ Որդուն ճշմարիտ ծառայելու 
համար դուք պետք է առաջին հերթին սիրեք Նրան: Իմ 
Որդուն սիրելու համար դուք պետք է առաջին հերթին 
ճանաչեք Նրան
Շաբաթ, 21 հունիսի, 2014թ., ժ. 15:40

Իմ սիրելի զավա՛կ, իմ սեփական կյանքը երկրի վրա ապրեցի իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի միջոցով: Իմ հոգին ստեղծվել է Երկնքում իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո 
կողմից, և իմ ծնունդը մի արտակարգ Ընծա էր մարդկությանը: Ես ուղարկվեցի 
Աստծո կողմից՝ շատ ակնկալված Մեսիային աշխարհին բերելու միակ նպատակի 
համար: Իմ Որդու ծնունդը Հրաշք/Գերբնական էր, և այն պահից սկսած, երբ Նա շնչեց
Իր առաջին Շունչը, իմ միակ ցանկությունը Նրա յուրաքանչյուր կարիքին 
սպասավորելն էր:

Ես պաշտում էի իմ Որդուն և ընդունում Նրան մեծ ակնածանքով: Նրա գեղեցիկ 
Աստվածային պահվածքը միանգամից ակնհայտ դարձավ Նրա ծնունդից երեք ամիս 



հետո: Նրա ժպիտը պայծառ էր, չնայած Իր փոքր տարիքին: Նրա ծակող կապույտ 
Աչքերն ունեին մի արտակարգ խորություն և հասունություն: Ես գիտեի, որ գտնվում 
եմ այդտեղ ամեն ձևով Նրան ծառայելու համար, բայց Նա ինձ ցույց տվեց մեծ Սեր 
շատ վաղ հասակից: Այդ Սերը պարզապես այն սերը չէր, որ զավակն ունենում է իր 
մոր հանդեպ: Այն դրանից  շատ ավելի մեծ էր: Նա հանգստացնում էր ինձ, շոյում էր 
դեմքս ամեն անգամ երբ ես անհանգստանում էի այն վտանգների պատճառով, որոնք 
մենք և իմ ամուսինը՝ սուրբ Հովսեփը, պետք է դիմակայեինք:

Եգիպտոս ելնելուց հետո ինձ համար դժվար էր հանգստանալ, և ես զգոն էի 
ցանկացած պոտենցիալ սպառնալիքի կամ վտանգի հանդեպ, որը նշանակում էր, որ 
ես քիչ էի քնում գիշերը: Նույնիսկ նախքան իմ Որդին Իրեն հայտնի կդարձներ, ինձ 
համար շատ պարզ էին այն վտանգները, որոնց Նա պետք է  դիմակայեր ապագայում: 
Նրա Ձեռքերը միշտ հասնում էին մարդկանց սիրով և ընկերակցաբար: Երբ փոքր 
տղա էր, Նա շատերին էր գրավում, չնայած նրանք գաղափար չունեին թե Ով էր Նա: 
Նա գրավում էր նաև ընկերների և իրեն ճանաչող մարդկանց անհիմն 
քննադատությունը: Նրան ծաղրում էին և ծիծաղում Նրա վրա, և ինձ էլ էին շատերը 
վշտացնում: Այն օրվանից ի վեր, ինչ իմ Որդին ծնվեց, Աստծո Ներկայությունը 
բարիներին, ինչես նաև խավար հոգի ունեցողներին գրավում էր դեպի մեր փոքրիկ 
ընտանիքը: Իմ սերը Նրա հանդեպ չափազանց հզոր էր: Ես սիրում էի Նրան նրա 
համար, թե Ով էր Նա, բայց ես սիրում էի Նրան նաև որպես Մայր, և այդ սերը 
շարունակվում է մինչև օրս:

 Ես ինչ-որ ձևով չափազանց էի պաշտպանում իմ Որդուն, և երբ կորցրեցի Նրան 
Երուսաղեմից ետդարձի ճանապարհին, ես սարսափի մեջ էի: Իմ կորուստի 
զգացողությունը զգացվում էր իմ յուրաքանչյուր մասում, և ես չէի կարողանում 
հանգսանալ մինչև չգտա Նրան: Այդ օրը, երբ ես գտա Նրան տաճարում խոսելիս և 
ծերերին քարոզելիս, այդ պահից սկսած ես հասկացա, որ ես պետք է միայն ծառայեի 
Նրան և ենթարկվեի Նրա ամեն մի Ցանկությանը: 

Իմ Որդուն ճմարիտ ծառայելու համար դուք պետք է առաջին հերթին սիրեք Նրան: Իմ
Որդուն սիրելու համար դուք պետք է առաջին հերթին ճանաչեք Նրան: ճանաչել իմ 
Որդուն՝ նշանակում է սովորել Նրա Խոսքը և հասկանալ, թե Նա ինչ է ասել Իր 
աշակերտներին երկրի վրա Իր գտնվելու ժամանակ: Միայն Իր Խոսքի միջոցով է, որ 
կարող եք  ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին: Եթե ընդունում եք Նրա Սուրբ Խոսքը, ապա 
կարող եք ծառայել Նրան: Դուք չեք կարող ծառայել Նրան, եթե չեք պատվում Նրա 
Խոսքը կամ անում այն ամենն, ինչ Նա սովորեցրել է ձեզ: Հնազանդությունն Աստծո 
Խոսքին էական է, եթե ցանկանում եք ապրել ճշմարիտ քրիստոնյաների պես: Եթե 
քարոզում եք Նրա Խոսքը, ապա պետք է գործադրեք այն, ինչ իմ Որդին քարոզեց. 
սիրել միմյանց, անել ուրիշների համար այն, ինչ ակնկալում եք, որ ձեզ համար անեն, 
պատվել Աստծուն Սուրբ Խորհուրդների միջոցով, ինչպես Նա սովորեցրեց ձեզ:

Դուք երբեք չպետք է թելադրեք Աստծուն Նրա Խոսքը փոխելու ձեր ցանկությունը, 
որովհետև դուք այդ իրավունքը չունեք: Իմ Որդու համար օգտակարության կարող եք 
հասնել միայն, եթե մնաք հնազանդ Նրա Ուսուցումներին: Գնացեք խաղաղությամբ՝ 
սիրելու և ծառայելու համար Տիրոջը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության    



Համեմատեք Ինձ մի մոր հետ, ով ստիպված է բաժանվել 
իր զավակից՝ նրա ծնվելուց հետո
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր ես մեծ Օրհնություններ եմ բերում քեզ ու Իմ բոլոր սիրելի 
հետևորդներին: Իմ Սիրտը պայթում է ձեր բոլորիդ հանդեպ սիրուց: Ես հասկանում 
եմ, որ Ինձ ծառայելու ձեր ճանապարհը երբեմն կարող է դժվար լինել, բայց Ես 
ցանկանում եմ, որ իմանաք, որ Ես ուղղորդություն եմ տալիս ձեզ ամեն վայրկյան: 
Չկա ոչ մի փորձություն, որի դեմ կանգնեք և չկարողանաք հաղթահարել: Ուստի, երբ 
անօգնական եք զգում և վախեցած, չպետք է տեղի տաք, և երբ վստահեք Ինձ, ամեն 
ինչ ավելի հեշտ կթվա:

Համեմատեք Ինձ մի մոր հետ, ով ստիպված է բաժանվել իր զավակից՝ նրա ծնվելուց 
հետո, և ով երբեք նորից չի կարող տեսնել այդ զավակին իր կյանքի ընթացքում: 
Մայրը երբեք չի մոռանա այդ զավակին, և ամեն օր անց կկացնի տենչալով իր 
մարմնին ու արյանը՝ հուսալով որ կվերամիավորվի իր զավակի հետ որևէ էտապում: 
Ամեն օր այդ երեխան նրա մտքերի մեջ է: Նա աղոթում է նրա բարօրության համար և 
նրա կորստյան համար խորը իր սրտում զգում է մի մշտական ցավ: Այլևս ոչ մի բան 
չի բավարարի նրան, մինչև նա մեկ անգամ ևս գրկի այդ երխային իր բազուկների մեջ: 
Նա մեծ համբերություն ունի, մեծ հույս, և մի խորը ցանկություն դեմ առ դեմ 
հանդիպել այն երեխայի հետ, ում ինքը դուրս է բերել իր արգանդից, և նրա համար 
նշանակություն չունեն այդ ընթացքում անցած տարիները: Նրա համար կարևոր է 
միայն, որ ինքը և իր զավակը նորից միասին լինեն՝ միմյանց միացած:

Ես ցանկացած ծնողի պես Եմ, ով ստիված է կրել այդպիսի տառապանք: Ինձ համար 
սպասելը մտահոգիչ է: Բայց ամենամեծը կորստյան ցավն է, ինչպես երբ վաղուց 
կորած զավակը մերժում է ետ վերադառնալ ծնողների մոտ: Ցավը, որը Ես կրում եմ, 
երբ Աստծո զավակները մերժում են Ինձ, մի մշտական տառապանք է Ինձ համար: Ես 
ամեն ինչ կանեմ այդ հոգիներին Իմ Գիրկը բերելու համար: Նրանց ննջող հոգիներն 
արթնացնելու Իմ ցանկության մեջ Ես կօգտագործեմ ուրիշ հոգիների՝ նրանց 
եղբայրներին և քույրերին, ովքեր ցանկանում են սփոփել Ինձ: Ինձ պետք է, որ Իմ 
սիրելի հետևորդները՝ Աստծո այդ կորած զավակների եղբայրներն ու քույրերը, ցրվեն
աշխարհով մեկ և ի մի բերեն Իմ ընտանիքը:

Մենք պետք է միավորվենք խավարի ոգու դեմ, որը գրեթե անհնարին կդարձնի այդ 
հոգիների համար վերծանել իրենց ծննդյան մասին ճշմարտությունը: Այդ մարդկանց 
պետք է ասվի իրենց ծծնդյան իրավունքի մասին, իրենց ժառանգության և 
Հավիտենական Փրկության մասին: Քանի որ ժամանակը մոտ է, երբ ողջ 
ճշմարտությունը կբացահայտվի: Ձեր օգնությամբ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր , նրանք 
կգան Ինձ մոտ, ետ դեպի Իմ ընտանիքը, ուր մենք բոլորս կմիավորվենք, վերջապես, 
որպես մեկ: Այն ձևով, ինչպես նախատեսված էր լինել:

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ մի խորը քնքշությամբ և ուրախանում եմ, երբ ձեր սրտից 
պատասխանում եք Իմ Կանչին:

Ձեր Հիսուս



Մի կտրեք կապերը նրանց հետ, ովքեր ատում են ձեզ Իմ 
պատճառով 
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Իմ սիրելի աջի՛կ, կարիք չկա, որ մարդիկ դադարեցնեն իրենց ամենօրյա նորմալ 
գործունեությունը, երբ նրանք իրենց հավատարմության երդումն են տալիս Ինձ: Ես 
այնպիսի Աստված չեմ, որ հրամայեմ ընկնել Իմ Ոտքերի մոտ՝ ի վնաս ձեր ամենօրյա 
պարտականությունների: Ես չեմ հպարտանում Ինձնով, չեմ կանգնում մեծաշուք 
կերպով, հպարտ կեցվածքով՝ ղեկավարելու մարդկային ռասան, ոչ էլ թելադրում եմ 
ձեր ամեն մի շարժումը կամ փորձում ստիպել ձեզ ստորաքարշություն անել Ինձ: Դա 
Ես Եմը չէ, քանի որ Ես եկա որպես մի խոնարհ ծառա՝ ազատագրելու համար 
մարդուն դևի կապանքներից:

Ես եկա ձեզ փրկելու համար և Ես գալիս եմ նորից ավարտելու համար Իմ Փրկության 
Պլանը: Ես Եմ այստեղ՝ ձեզ ծառայելու համար: Ես գալիս եմ՝ ձեզ դեպի Ինձ բերելու 
համար, և մինչ Ես հրճվում եմ Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրով և ձեր ժամանակն Ինձ 
տրամադրելու համար, Իմ նպատակն է անել դա մի այնպիսի ձևով, որ այն ձեզ 
անտեղի տագնապ չպատճառի: Մինչ Ես ողջունում եմ այն ժամանակը, որ տալիս եք 
Ինձ և աղոթքները, որոնք առաջարկում եք, դուք դեռ պետք է ապրեք ձեր կյանքով, 
որպեսզի կարողանաք /ապահովել/ ձեր և ձեր ընտանիքների սնունդն ու հագուստը: 
Ես միայն խնդրում եմ, որ ապրեք ձեր կյանքն այնպես, ինչպես անհրաժեշտ է, 
որպեսզի ծառայեք Ինձ: Եվ մինչ ձեր հարաբերություններն Ինձ հետ խորանում են, 
դուք ստիպողական ցանկություն կզգաք  խոսել Ինձ հետ ձեր մտածմունքների և 
խոսքերի միջոցով:

Ես խնդրում եմ, որ դուք վարվեք ուրիշների հետ այն հարգանքով, որը ցույց եք տալիս 
Ինձ: Մի վիճեք ուրիշների հետ և համբերությունը մի կորցրեք Իմ պատճառով: 
Այնուամենայնիվ, երբեք մի արդարացրեք նրանց գործողություններն ու խոսքերը, 
ովքեր վիրավորում են Ինձ, պարզապես աղոթեք նրանց համար: Մինչ ձեր սերն Իմ 
հանդեպ աճում է, ձեր ընկերությունն Ինձ հետ կդառնա ավելի մտերմիկ: Երբ դա 
տեղի ունենա, այդ ժամանակ է, որ ձեզ վրա կբերեք նրանց զայրույթը, ում հավատը 
թույլ է: Սպասեք, որ դա տեղի ունենա և մի անհանգստացեք կամ վհատվեք, քանի որ 
երբ դուք Ինձ հետ միության մեջ եք, ապա ձեզ կատեն դրա համար: Համբերաար եղեք 
այդ մարդկանց հետ: Բարի եղեք: Քաղաքավարի եղեք: Նեղություն մի կրեք 
վիճաբանելու, քանի որ ինչ էլ որ ասեք տարբերություն չի տա: Դրա փոխարեն, ցույց 
տվեք նրանց քրիստոնեության էությունը՝ ատելությանը սիրով պաասխանելու 
միջոցով:

Մի կտրեք /ձեր/ կապերը նրանց հետ, ում ատում եք Իմ պատճառով: Փոխարենը, 
խնդրում եմ, աղոթեք նրանց համար: Դուք պետք է փորձեք հավասարակշռություն 
պահպանել ձեր կյանքում երբ Ինձ հետ միասնության մեջ եք: Մինչ Ես ցանկանում եմ 
ձեր ըկերակցությունը, Ես նաև ցանկանում եմ, որ դուք սիրեք նրանց, ովքեր Իմ 
կարիքն ունեն, բայց չեն կարող տեսնել Ինձ, չեն կարող իրենց սրտերում հասկանալ, 
որ ընդունեն Ինձ, կամ էլ գաղափար չունեն թե ինչ է Հավիտենական Կյանքը: Ձեր 
պարտավորությունն Իմ հանդեպ է, և Իմ Ցանկությունն է, որ դուք խելամտորեն 
օգտագործեք ձեր ժամանակը՝ սիրելով այդ հոգիներին: Դուք կարող եք և կբերեք Ինձ 



մոտ այդ հոգիներին ձեր խոսքերի, արարքների, գործողությունների և աղոթքների 
միջոցով:

Ձեր Հիսուս

Ձեզանից ոչ մեկն ի զորու չէ հասկանալ Աստվածային 
Օրենքները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեք չպետք է հավատաս, թե այս Պատգամների միջոցով 
աշխարհին տրվող Իմ Խոսքը հեշտությամբ կընդունվի: Նրանք, ովքեր չեն ընդունում 
դրանք, կպայքարեն ժամանակ առ ժամանակ ապրել այդ պատգամները և այն ամենն,
ինչ Ես խնդրում եմ նրանցից: Պատգամներով ապրելու և դրանց համապատասխան 
իրենց կյանքը համապատասխանեցնելու փոխարեն նրանք կրկին ու կրկին 
հարցականի տակ կդնեն յուրաանչյուր Խոսք, որ գալիս է Իմ Սուրբ Բերանից: Եթե 
դրա փոխարեն նրանք հետևեին Իմ Ուսուցումներին, որոնք երբեք չեն փոխվել, ապա 
նրանք Ինձ ավելի լավ կծառայեին:

Ձեզանից ոչ մեկն ի զորու չէ հասկանալ Աստվածային Օրենքները, որոնք գալիս են Իմ
սիրելի Հորից: Երբ փորձում եք վերլուծել Սուրբ Երրորդության Աստվածայնության 
Առեղծվածները, ձախողվում եք, քանի որ ամեն ինչ չէ, որ ձեր իմացության համար է: 
Ով էլ որ հավատում է, թե հասկանում է դեպի Իմ Երկրորդ Գալուստ տանող և Իմ 
Երկրորդ Գալուստից հետո իրադարձությունները, պետք է իմանա հետևյալը: Ես 
բացահայտում եմ որոշակի իրադարձություններ միայն ձեզ օգնելու համար ՝ 
նախապատրաստելու ձեր հոգիները: Իմ հայտնությունները չեն տրվում ձեզ 
սենսացիա, հակասություն կամ ձեր միջև ատելություն պատճառելու համար, քանի 
որ Ես երբեք այդպիսի շփոթություն չեմ պարտադրի: Շփոթությունն արմատավորված
է Իմ հանդեպ վստահության պակասի և մարդկային այրող հետաքրքրասիրության 
մեջ, որը հասկանալի է: Դուք պարզապես պետք է մնաք հավատարիմ Իմ Սուրբ 
Խոսքին, Ես միայն դա եմ խնդրում:

Ես ապրում էի պարզ կյանքվ, երբ քայլում էի երկրի վրա: Ես ուսուցանում էի Իմ 
Խոսքը պարզ ձևով, որպեսզի Իմ Ուուցումները հասկանալի լինեն բոլորին: Ես 
նողկանք էի զգում նրանց հանդեպ, ովքեր ձևացնում էին, թե ծառայում են Աստծուն, և 
որոնց պարտականությունն էր ապահովել, որպեսզի Տասը Պատվիրանները պահեին:
Սակայն այդ ուսյալ մադիկ, հպարտությունից պայթելով, հագնում էին գոհարազարդ 
զգեստներ և պարծենում իրենց դիրքով Աստծո Տաճարի մեջ: Այնքան 
նախանձախնդիր էին նրանք աղքատներին, խոնարհներին և անգրագետներին 
ցուցադրելու, թելադրելու, խրատելու իրենց գործողությունների մեջ, որ մոռանում էին
մեկ կարևոր փաստ. Նրանց դերն Աստծուն սպասավորելն էր: Իսկ Աստծուն 
սպասավորելու համար նրանք պետք է սպասավորեին Նրա զավակներին: Դրա 
փոխարեն նրանք պահանջում էին հարգանք, քծնանք և աչք դնում մեկը մյուսի 
դիրքին Տաճարների ներսում գոյություն ունեցող հիերարխիայի մեջ: Ոչ մի տեղ Ես 
չեմ քարոզել սենսացիա, չնայած զանգվածներին տրվող Իմ Խոսքը, թեև շատ պարզ 
ձևով էր, հակասությունների /վեճերի/ տեղիք էր տալիս: Քանի որ միայն Աստծո 
Խոսքը, որը պարզ է և շիտակ, կարող է այդպես վիրավորել: ճշմարտությունը 



բաժանումներ է առաջացնում շատերի համար, որովհետև նրանք չեն կարող կանգնել 
դրա դիմաց: Սակայն միայն ճշմարտությունն է՝ Աստծո Խոսքը, որի համար պետք է 
հոգ տանեք: Ձեր ժամանակի կորուստ է վերլուծել Իմ Խոսքը կամ վիճաբանել 
ճշմարտության իմաստի վրա և սենսացիայի ենթարկել Աստծո Խոսքը:  Շատ ավելի 
լավ է եթե ծառայեք Ինձ՝ ծառայելով ուրիշներին Իմ Անվամբ: 

Մի վախեցեք ճշմարտությունից, մի մերժեք այն, մի անտեսեք այն, ոչ էլ ստեղծեք նոր 
մեկնաբանություններ դրա մասին: ճշմարտությունը մնում է նույնը, ինչպես այն միշտ
եղել է: Իմ Խոսքն Իմ Խոսքն է: Այն, ինչ Ես ասում եմ, Կլինի: Աստծո Կամքին 
հնարավոր չէ ընդդիմանալ: ճշմարտությունն ընդունելով, այն կբերի մտքի 
հստակություն, խաղաղություն ձեր հոգիների ներսում և միշտ Իմ Խոսքին հնազանդ 
լինելու ցանկություն, այնպես, ինչպես այն տրված է: Ոչինչ չկա, որ կարողանաք 
ավելացնել դրան, քանի այն հավիտյան անփոփոխ կմնա:

Ձեր Հիսուս

Իմ Եկեղեցին, երբ այն բաժանվի և ընկնի, կգրկի 
հումանիզմը մեծ հաճույքով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեք հեշտությամբ չեք ճանաչի սատանայի գործն աշխարհում, 
քանի որ նա շատ խորամանկ է: Նա հազվադեպ է ի ցույց դնում իր արարքներն 
այնպես, որ մարդիկ սկսեն հարցականի տակ դնել նրա ազդեցությունը: Երկրի վրա 
իր թագավորության ընթացքում նա ամեն բան արեց համոզելու համար մարդկանց, 
թե ինքը գոյություն չունի: 

Դևի վերջնական նպատակը մարդկանց հիմարացնելն է՝ նրանց հավատալ տալու, թե 
աշխարհն ու մարդկային ռասայի գոյությունը վերջավոր է: Նրա ամենամեծ 
հաղթանակը հումնիզմի ներմուծումն էր, և հատկապես՝ աշխարհիկ հումանիզմի:

Հումանիզմը, սոցիալական անարդարության նվազեցման միջոցով մարդկային 
ռասայի կարիքները հոգալու այսպես կոչված մի ցանկություն, կեղծ է: Նրանք, ովքեր 
իրենց կյանքոմ որդեգրում են հումանիզմը, դա անում են որպես փոխարինող Աստծո 
հավատքին, և հասկանալի է, թե ինչու են նրանք դա անում: Ցավոք, շատ կրոններ 
ունեն դասալիքներ, որոնց վարքագիծը Աստծո ազդեցությամբ չէ: Նրանց 
ատելությունն ուրիշների հանդեպ և մարդասպան դիտավորությունն իրականացվում
է Աստծո Անվամբ, երբ, փաստորեն, սատանան ինքն է ոգեշնչում նրանց ամեն մի 
շարժումը: Նա անում է դա մարդկանց Աստծուց հեռացնելու համար: Այդ խավար 
հոգիները սոսկալի անարդարություններ են կատարում և օգտագործում են Իմ սիրելի
Հոր Անունը չար գործողություններ կատարելու համար: Այնուհետև նրանք 
արդարացնում են այդ գործողություններն իրենց կրոնի անվամբ և պատճառ 
դառնում, որ շատերը մերժեն ամեն հավատ Աստծո հանդեպ:

Աշխարհիկ հումանիզմը, մինչ ծափահարում է բոլոր լավ բաները 
արդարադատության անվամբ, շատ հարմար է այն հոգիների համար, ովքեր քնքուշ 
են սրտով, քանի որ նրանց մտադրությունները բարի են: Ցավոք, երբ նրանք փարվում 
են այդ ուսմունքին, ասում են, թե աշխարհի Արարումը պատահականություն էր, որի 
պատճառը բնությունն է: Բայց դա ճշմարիտ չէ, քանի որ աշխարհն արարվել է Իմ 



Հավիտենական Հոր կողմից: Ոչ մի գիտնական երբեք ի վիճակի չի լինի բացատրել 
աշխարհի Արարումը, որովհետև այդ գիտությունը երբեք  մարդուն չի տրվի:  

Մերժել գերբնականը և Աստծո Աստվածային Գոյությունը կնշանակի, որ մերժում եք 
բարոյական ուղեցույցները, որոնք սերում են Աստծուց: Դա նշանակում է, որ 
բարոյականությունը՝ մի  խորը զգացողություն թե ինչն է հաճելի Աստծուն և ինչը՝ ոչ, 
չի կարող պահպանվել, իսկ դա տանում է դեպի խավար: Փոխարենը, մարդը կդառնա 
կենտրոնացած միայն իր ֆիզիկական կարիքների վրա և կանտեսի իր հոգին, որը նա 
կմերժի ընդունել որպես մի կենսատու Ընծա Աստծուց, կշարունակի չընդունել Աստծո
Գթասրտությունը: Այդ էտապում այդ հոգիներից շատերն ամբողջապես 
մեկուսացրած կլինեն իրենց Աստծո Գթասրտությունից:

Իմ Եկեղեցին, երբ այն բաժանվի և ընկնի, կգրկի հումանիզմը մեծ հաճույքով: Եվ 
որպես արդյունք նա այդ բոլոր հոգիներին կտանի դեպի իրենց գոյության 
ճշմարտության վերաբերյալ մի կեղծ մեկնաբանության: Դրանից հետո աշխարհը 
կփարվի այդ նոր տեսակի եկեղեցուն, մի եկեղեցու՝ մտահոգված սոցիալական 
անարդարությամբ, և ոչ մի խոսք չի ասվի ձեր հոգու փրկության կարևորության 
մասին:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ճշմարիտ եկեղեցին կդառնա մի 
մնացորդ
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Իմ սիրելի զավա՛կ, ամենամեծ խաբեությունը, որը կիջնի մարդկության վրա, կգա 
երկրի վրայի իմ Որդու Եկեղեցու ներսից, և այդ սադրանքը կլինի Նրա թշնամիների 
կողմից, ովքեր ներթափանցել են այնտեղ զարտուղի միջոցներով: Սատանան կմտնի 
իմ Որդու Եկեղեցի, և նրանք, ովքեր ունեն Աստծո Հոգին հաստտուն ձևով իրենց 
հոգիների մեջ արմատավորված, հստակորեն կտեսնեն նշանները: 

Իմ Որդու հավատարիմ սպասավորների հավատը կցնցվի, քանի որ շատերը 
ստիպված կզգան լքել Նրան սրբապղծության գործողությունների միջոցով: Շատ 
խեղճ դժբախտ սպասավորների կխնդրեն տալ հավատարմության մի նոր երդում, իսկ
նրանք չափազանց վախեցած կլինեն՝ հեռանալու համար, չնայած շատերն իրենց 
սրտերի խորքում կիմանան, որ դա սխալ կլինի:  

Շատ նոր կանոններ կներմուծվեն երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու մեջ, քանի որ 
հազարավոր նորեկներ երդումով կընդունվեն Եկեղեցոու մեջ և վավերական չեն լինի,
քանի որ իրենց սրտերում չեն ունենա Քրիստոսի ճշմարիտ Հոգին: Նրանք կմտնեն 
Եկեղեցի և վկայություն կտան մի նոր մեկ համաշխարհային կրոնի, որը չի պատվի իմ
Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին: Նրանք ոչ միայն չեն ծառայի Նրան, նրանց 
պարտականությունը կլինի ծառայել հումանիզմի կարիքներին, որն իր 
ամենախորքում կմերժի Աստծո Գերբնական Վիճակի Գոյությունը և այն ամենն, ինչի 
համար Նա կանգնած է:

Հոգևորականները, ովքեր իրենց կյանքն Աստծուն նվիրելու երդում են տվել, 
կներքաշվեն այդ մեծ խաբեության մեջ, և որպես հետևանք կկորցնեն ճշմարիտ 



Հավատքը: Նրանք չեն քարոզի հոգիների փրկության կարևորությունը, որը 
հնարավոր դարձավ Խաչի վրա իմ Որդու մահվան միջոցով: Խաչը քրիստոնեության 
կենտրոնում է: Միայն մեկ Խաչ կա, և Խաչի միջոցով է, որ կերևան իմ Որդուն 
դավաճանելու առաջին տեսանելի նշանները: Կներմուծվեն նոր տեսակի խաչեր, 
որոնք կանարգեն Խաչի Նշանը և այն, ինչ դա նշանակում է մարդկանց սրտերում:

Չհավատացողները, ովքեր մինչև հիմա հետաքրքություն չունեին քրիստոնեության 
հանդեպ, կձգվեն դեպի այսպես կոչված նոր մեկ համաշխարհային եկեղեցի: Մյուս 
բոլոր կրոնների հետ, որոնք ճշմարտությունից չեն գալիս, նրանք կծաղրեն և 
կծանակեն Աստծո զավակներին, ովքեր կմնան հավատարիմ Աստծո Խոսքին:

Ճշմարիտ Եկեղեցին կդառնա մի Մնացորդ և այդ Բանակը կմիավորվի աշխարհով 
մեկ դառնալու համար վերջին օրերի սրբեր, և նրանք զորություն կստանան Սուրբ 
Հոգուց, որպեսզի կանգուն պահեն ճշմարտությունը: Նրանց վրա կթքեն, կծիծաղեն և 
կմեղադրեն արմատական լինելու մեջ, ճիշտ ինչպես իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին 
էին մեղադրում հերձվածության մեջ, երբ Նա քայլում էր երկրի վրա՝ քարոզելու 
համար ճշմարտությունը:

Հսկայական խիզախություն կպահանջվի Աստծո խոսքին հվատարիմ մնալու համար, 
քանի որ ձեզ կմեղադրեն անիրավության մեջ: Նրանք՝ Աստծո թշնամիները, կասեն, 
թե ձեր ոճիրը այդ պղծության մասին ոչ ճշմարտություններ տարածելն է: Ամեն ինչ, 
որ գալիս է Աստծուց, կհայտարարվի որպես սուտ, մինչ ճշմարտությունը, որը նրանց 
ասելով ներկայացվում է նոր մեկ համաշխարհային կրոնի կողմից, կլինի մի սուտ:

Այնուամենայնիվ, Սուրբ Հոգին կծածկի նրանց, ովքեր կշարունակեն տարածել սուրբ 
Ավետարանները, և իմ Որդին կծածկի ձեզ և կպաշտպանի ձեզ: Մարդկային ռասայի 
գոյատևման ապագան և Հավիտենական Կյանքի իրավունքը՝ խոստացված ամեն 
մարդու, կնոջ և երեխայի, կիջնի ձեր ուսերին: Մնացորդը կլինի, որ Աստծո Լույսը 
բոցավառ կպահի մի աշխարհում, որը կընկղմվի խավարի մեջ:  

Ձեզնից շատերը կենթարկվեն մարտահրավերի և ձեր սրտերում ստեր կցանվեն չարի 
ոգու կողմից, որպեսզի ձեզ հեռացնեն ճշմարտությունից: Ցավոք, ձեզանից շատերի 
համար չափազանց դժվար կլինի հավատարիմ մնալ ձեր համոզմունքներին, և դուք 
կգայթակղվեք ձեր մեջքը շրջել իմ Որդու հանդեպ:

Վստահանալու համար, որ մնաք ուժեղ, քաջ, հանդարտ և խաղաղության մեջ, մինչ 
ձեր ուսերին եք վերցնում իմ Որդու Խաչը, դուք պետք է ասեք այս խաչակրաց 
աղոթքը: Ձեզնից շատերի համար, ովքեր դժվարանում են ընդունել , որ այդ բաները 
գալու են, կգա մի օր, երբ դուք կասեք այս խչակրաց աղոթքը (158) օրական երեք 
անգամ, որովհետև ճնշումները, որոնք կարվեն ձեզ վրա, որ մերժեք իմ Որդուն, 
կլինեն անհաղթահարելի:

Խաչակրաց աղոթք (158) Պաշտպանիր ինձ մեկ համաշխարհային կրոնից.

Սիրելի Հիսու՛ս, պաշտպանիր ինձ նոր մեկ համաշխարհային կրոնի չարիքից, որը 
Քեզանից չի գալիս: Պահիր ինձ դեպի Քո Սուրբ Թագավորության ազատություն 
տանող իմ  ճամփորդության ընթացքում:
Պահիր ինձ Քեզ հետ միության մեջ երբ էլ որ ինձ տանջեն կամ ստիպեն կուլ տալ 
ստեր, որոնք տարածվում են Քո թշնամիների կողմից ՝ հոգիներ ոչնչացնելու համար: 
Օգնիր ինձ դիմադրել հալածանքին, մնալ հավատարիմ Աստծո ճշմարիտ Խոսքին 
կեղծ վարդապետությունների և այլ սրբապղծությունների դեմ, որ կստիպեն ինձ 



ընդունել: 
Իմ ազատ կամքի ընծայի միջոցով տար ինձ Քո Թագավորության Տիրապետության 
մեջ, որ կարող դառնամ կանգնել և հռչակել ճշմարտությունը, երբ այն կհայտարարվի 
որպես սուտ:
Երբեք թույլ մի տուր ինձ սասանվել, տատանվել կամ վախենալով փախչել 
հալածանքներից: Օգնիր ինձ մնալ ամուր և հաստատուն ճշմարտության հանդեպ 
այնքան, որքան ապրում եմ: Ամեն:

Գնացեք, զավակնե՛րս, և ընդունեք, որ այդ բաները տեղի կունենան, բայց իմացեք, որ 
եթե մնաք հավատարիմ իմ Որդուն, կօգնեք փրկել այն հոգիներին, ովքեր կընկնեն 
սխալի մեջ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Դուք երբեք չպետք է մերժեք Աստծուն այն մարդկանց 
չար գործողությունների պատճառով, ովքեր 
կեղծավորաբար հռչակում են, թե ծառայում են Նրան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ցանկացած մարդ, ով թաքնվում է կրոնի ետևում՝ ուրիշ կրոնների 
մարդկանց վրա չարիք գործադրելու համար, Ինձնից չի գալիս: Կրոնները, որոնք 
քողարկում են ատելություն և վատաբանում այլ դավանանքներին, Աստծուն չեն 
ծառայում:

Ամենամեծ սրբապղծությունն է, երբ մարդիկ օգտագործում են Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին, որպես վահան՝ ետևում թաքնվելու համար, անմեղ մարդկանց սպանելու
և կոտորելու իրենց որոնումների մեջ: Մարդիկ, ովքեր հավատում են Աստծուն, պետք 
է իմանան, թե Ով է Աստված, ինչ է Նա ասել աշխարհին և ինչպես է նա հրահանգել 
Իր զավակներին Տասը Պատվիրանների միջոցով, որպեսզի ծառայեն Իրեն:

Աստված Սեր է: Նա հավանություն չի տալիս ոչ մի տեսակ ատելության: Եթե և երբ 
տեսնեք մարդկանց, ովքեր օգտագործում են կրոնի թիկնցը՝ ուրիշների վրա ցավ 
պարտադրելու համար, անկախ թե ինչ պատճառով, պետք է իմանաք, որ դա ոչինչ 
չունի Աստծո հանդեպ սիրո հետ: Ատելությունը գալիս է սատանայից, և նա 
տարածում է իր թույնը կրոնական ծայրահեղականների մեջ, որպեսզի ելք տա Աստծո
դեմ իր ունեցած զայրույթին: Ներթափանցելով նրանց մեջ, ովքեր Ես Եմ-ի մասին 
ունեն աղճատված պատկերացում, նա հաջողության է հասնում Աստծո դեմ 
ատելություն տարածելու մեջ: Ադ դեպքում մարդիկ կհարցնեն. <<Ինչպե՞ս կարող է 
Աստված թույլ տալ այդպիսի չարիք Իր Անվամբ>>: Պատասխանը. Չարը միշտ 
կգտնվի այն վայրերում, ուր Աստված են մեծարում, որովհետև չարն ուշադրությամբ 
փնտրում է այդպիսի վայրերը, որպեսզի ամոթ բերի ցանկացած կրոնի, որ պատվում է
Աստծուն: Նրա գործողությունների միջոցով մարդիկ ետ կշրջվեն Աստծուց, և 
կմեղադրեն Նրան ամեն մի չար գործողության համար՝ նյութված նրանց կողմից, 
ովքեր հռչակում են, թե ծառայում են Աստծուն: 



Ատելությունը զգույշ է իրեն քողարկելու մեջ: Այն սովորաբար ներկայացվում է նրանց
կողմից, ովքեր հռչակում են, թե ներկայացնում են Աստծուն, այնպես, որ թվա թե 
Աստծո թշնամիների հանդեպ արդարադատություն բերելու համար է: Այն կերևա 
որպես <<մտահոգության ձայն>> և դատապարտություն այն բանի, ինչը նա 
ցանկանում է, որ աշխարհը հավատա թե վատ բան է: Տարբեր դավանությունների 
եկեղեցիներում, ամբողջ աշխարհում, ներսից ներթափանցել են Աստծո թշնամիները: 
Նպատակը՝ Իմ Հավիտենական Հոր Անվան վրա ամոթ բերելն է: Արդյունքում, 
աշխարհի բոլոր մասերում բարձրացել է մի խորը կասկած և վստահության պակաս 
Աստծո հանդեպ: Բնական ենթադրությունն այն է, թե Աստծո ներկայացուցիչները 
հրահրել են չարիք Նրա Անվամբ, և, հետևաբար, Աստծո հանդեպ հավատը 
արատավորվել է: Ահա թե ինչու է աշխարհն ընկել ատելության, կոռուպցիայի և 
պատերազմների  մեջ, որովհետև սատանայի պլաննն է ոչնչացնել ամեն մի կրոն, որը 
պատվում է ճշմարիտ Աստծուն: Նրանք, ովքեր պատճառում են այդ չարիքները, սեր 
չունեն իրենց հոգիներում: 

Դուք երբեք չպետք է մերժեք Աստծուն այն մարդկանց չար գործողությունների 
պատճառով, ովքեր կեղծավորաբար հռչակում են, թե ծառայում են Նրան: Եթե մերժեք
և այդ պատճաով հեռանաք Աստծուց, ապա ընկած կլինեք այն ստերից, որոնք 
սատանան ցանկանում է որ կուլ տաք: Երբեք մի դատեք ուրիշներին ձեր հավատքի 
պատճառով՝ լավ կամ վատ: Երբեք մի դատեք Իմ Հավիտենական Հորը կամ Ինձ՝ 
Հիսուս Քրիստոսին՝ Նրա սիրելի Որդուն այն մեղքերի համար որ կատարում են Նրա 
եկեղեցիների սպասավորները: Մարդը եղել է և միշտ կմնա մի մեղավոր այս երկրի 
վրա: Մեղքը միշտ էլ կլինի մարդու անեծքը մինչև Ես գամ: Բայց մեղադրել Աստծուն 
մեղքի մեջ, շատ մեծ սրբապղծություն է, քանի որ դա անհնար է: 

Արթնացեք փաստի հանդեպ, որ սատանան գոյություն ունի, և որ նա զգույշ է այդ 
փաստը թաքցնելու մեջ, որպեսզի կարողանա հիմարացնել հոգիներին, որ հայհոյեն 
Աստծուն՝ ամեն բանի Արարչին, որ Է և երբևէ Կլինի: Շուտով այդ բոլոր 
ոճրագործությունների վերջը կգա, և ողջ Փառքը կլինի Իմը: Շատ ժամանակ չի անցնի 
նախքան սատանան կոչնչացվի, և մարդկային ռասան կկարողանա հստակորեն 
տեսնել, թե Ով Եմ Ես և այն Փառահեղ Կյանքը, որը Ես կբերեմ Իմ Երկրորդ 
Գալուստին:

Դուք պետք է մնաք զգոն ամեն ինչի նկատմամբ, որ ներկայացվում է Իմ Սուրբ 
Անվամբ, քանի որ կգտնեք, որ ամեն ինչ չէ, որ գալիս է Ինձնից:

Ձեր Հիսուս

Դուք կարող եք վեր պահել միայն ճշմարտությունը, քանի
որ Ես ճշմարտությունն Եմ: Մերժեք ճշմարտությունը, և 
դուք կմերժեք Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պետք է իմանաք, որ դժոխքի 
դարպաները երբեք չեն գերակայի Իմ Եկեղեցուն, չնայած երկրի վրա Իմ Եկեղեցու մեծ
մասը կճզմվի, ինչպես կանխասացվել է: Բայց, ճշմարտությունը երբեք չի կարող 



մեռնել: Իմ Խոսքը երբեք չի մեռնի, ոչ էլ Իմ Ուսուցումները՝ կմոռացվեն նրանց 
կողմից, ովքեր ճշմարիտ միության մեջ են Ինձ հետ:

Միայն նրանք, ովքեր հավատարիմ են մնում Իմ Խոսքին, կարող են ասել որ իրենք 
երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու մասն են: Նրանք, ովքեր ծափահարում են Սուրբ 
Ավետարանների ցանկացած ձևի կեղծումներին կամ Իմ Ուսուցումների 
ադապտացմանը, այլևս չեն կարողանա հռչակել թե իրենք ծառայում են Ինձ: Եթե Իմ 
որևէ սրբազան սպասավոր համարձակվի հռչակել մի այլընտրանքային 
վարդապետություն այն վարդապետության փոխարեն, որը տրվել է մարդկանց Իմ 
առաքյալների և Իմ Ժամանակից առաջ եղած մարգարեների միջոցով, ապա նրանք 
անմիջապես կհեռացվեն:

Ես նախազգուշացնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր փարվում են այն ամենին, ինչը սուրբ է 
կարծվում, բայց ձևավորված է մարդկային ձեռքերով և ստեղծագործությամբ, և ովքեր 
ընդունում են դա որպես Իմը, որ Ես նրանց դուրս կնետեմ, քանի որ նրանք այլևս չեն 
կարողանա իրենց կոչել Իմ սպասավորները: Եվ եթե նրանք տանեն հոգիներին դեպի 
սխալ, նրանց պատիժը կսկսվի իրենց ժամանակին և կշարունակվի շատ երկար այս 
կյանքից հեռանալուց հետո:

Դուք ծանոթ չեք Իմ Զայրույթին, որովհետև դեռ պետք է տեսնեք այն: Բայց իմացեք 
սա, դուք, որ դավաճանելու են Ինձ, արդեն գիտեք, թե ովքեր եք, որովհետև ձեր 
հավատն արդեն թուլացել է: Ձեզնից շատերն են արդեն ընկել և ձեր թուլությունը 
կլինի ձեր անկումը: Դուք կդավաճանեք Ինձ, կմերժեք Ինձ և կփարվեք Իմ 
թշնամիներին, քանի որ այնքան տարված կլինեք նոր կրոնով՝ աշխարհիկ 
հումանիզմով, որը կգա ոչխարի մորթու մեջ գայլի նման՝ ձեզ խժռելու համար, որ Ես 
կմոռացվեմ: Ձեր նկրտումները և Իմ թշնամիներին հաճոյանալու ցանկությունը, 
ովքեր կբարձրանան մեծ բարձունքների Իմ Եկեղեցու էշելոններում, կկուրացնեն ձեզ 
ճշմարտության հանդեպ: Դա կլինի ձեր և բոլոր նրանց անկման/մահվան պատճառը, 
ում դուք կքաշեք կոպիտ սխալի մեջ:

Երբ Իմ Եկեղեցին շրջի Իմ Ուսուցումները գլխիվայր, նեսից դուրս և ետևից առաջ, այդ
ժամանակ է, որ կիմանաք, որ եկել է հակաքրիստոսի կենտրոնական բեմ 
բարձրանալու ժամանակը: Նրանք, ովքեր պաշտում են գազանին, կստորագրեն 
սեփական մահվան լիազորագիրը, և իրենց ազատ կամքը՝ Աստծուց տրված մի 
սրբազան Ընծա, կհանձնեն Իմ թշնամիներին: Հենց որ երդում տաք այդ նոր կեղծ 
վարդապետությանը, մեղավոր կլինեք Ինձ խաչելու մեջ, և ձեր պատիժը խիստ կլինի:

Ինչու՞, կհարցնեք դուք, պետք է պատժվեք ձեր մեծավորներին ենթարկվելու համար: 
Պատասխանը պարզ է: Երբ երդում տվեցիք ծառայել Ինձ, համաձայնվեցիք հետևել 
ճշմարտությանը: Երբ խախտեք այդ երդումը, Իմ թշնամիներին ձեր հնազանդության 
պատճառով, որ գալու են, ապա Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին չէ որ դուք կծառայեք:

Դուք կարող եք միայն վեր պահել ճշմարտությանը, քանի որ Ես Եմ ճշմարտությունը: 
Մերժեք ճշմարտությունը, և դուք կմերժեք Ինձ: Երբ դուք որպես Աստծո սպասավոր 
մերժեք Ինձ, այլևս հարմար չեք լինի ուղղորդել Աստծո զավակներին դեպի իրենց 
Հավիտենական Փրկությունը:

Ձեր Հիսուս



Ձեր հավատը փորձության կենթարկվի ինչպես երբեք 
նախկինում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սերը, որը ճառագում է Իմ աշակերտներից, ովքեր հետևում են Ինձ 
այս ժամանակ, համընդգրկուն է: Ձեր միջի բոցավառ Լույսն է, որ պահպանում է Իմ 
Սերը, որը զգացվում է ամենուր, որտեղ Ինձ պատվում են: Սուրբ Հոգին շարունակում 
է ներքև հեղվել երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու վրա, մինչ նա պայքարում է 
փորձությունների և դժվարությունների դեմ, որոնք ամեն օր կանգնում են նրա առջև:

Խավարի ոգին, այնուամենայնիվ, շարունակում է ծանրորեն կախված մնալ ազգերի 
վրա, քանի որ չարի գործակալների կողմից ամեն ջանք արվում է երկրի երեսից 
վերացնելու համար Իմ ամեն մի հետք, Իմ Խոսքը և Իմ ճշմարիտ Եկեղեցին: Վստահ 
եղեք, անկախ նրանից, թե որքան ծանր է ձեր բեռը, Ես ձեզ հետ եմ, քայլելով ձեր 
կողքին և օգնելով ձեզ հաղթահարել դժվարությունները ձեր ճամփորդության ամեն 
մի քայլի: Ձեր հավատը փորձության կենթարկվի ինչպես երբեք նախկինում: Ձեր 
արիությունը կթողնի ձեզ ժամանակ առ ժամանակ, ձեր տոկունությունը կենթարկվի 
ծայրահեղ փորձության և ճշմարտության ձեր ընդունումը մարտահրավերի 
կենթարկվի: Ձեզ մատնացույց կանեն, կծաղրեն և կծիծաղեն ձեզ վրա, և այդ ամենը 
կլինի նրանց չար գործողությունների պատճառով, ում սատանան օգտագործում է՝ 
կռվելու համար Իմ՝ ձեր Հիսուս Քրիստոսի դեմ: Բայց ոչինչ չի ոչնչացնի Իմ Եկեղեցին՝
Իմ  ճշմարիտ հետևորդներին:

Նրանք, ովքեր շարունակում են հնազանդ մնալ Աստծո Խոսքին այնպես, ինչպես այն 
գոյություն է ունեցել այսքան ժամանակ, կշարունակեն ներկայացնել Ինձ երկրի վրա: 
Իմ Պաշտպանությունը կծածկի ձեզ մի անտեսանելի պատյանի պես, և ձեր հավատը 
երբեք չի մարի, երբ պայքարեք Աստծո Սրով:

Մնացեք հավատարիմ Ինձ, և Իմ Լույսը կշարունակի փայլել մարդկային ռասայի վրա:
Իմ Խոստումն է, որ Իմ Եկեղեցին կմնա հաստատուն, չնայած ավելի փոքր, քան հիմա 
է, մինչև որ Տիրոջ Մեծ Օրը բացվի:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Շուտով անօրինական կդառնա 
հայտարարելը, որ դուք հետևում եք Հիսուս Քրիստոսին
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Սիրելի զավակնե՛ր, եթե մարդկությունը տեսներ իմ Որդու Վեհափառությունը, Ով 
նստում է Երկնային Գահին, Հավիտենական Հոր աջ կողմում, նրանք կկախեին իրենց 
գլուխներն ամոթով և զղջումով:

Երկնքում հրեշտակներն ու սրբերը պաշտում են, պատվում և մեծ սիրով փափայում 
Իմ սիրելի Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին: Երկրի վրա շատ քիչ հարգանք է ցույց 
տրվում Նրա հանդեպ, Ով սոսկալի մահով տառապեց` փրկելու համար մարդկային 
ռասան մեղքից: Ինչպե՜ս է Երկինքը սգում պատմության մեջ այս ժամանակ, մինչ 
ամենուր ամեն ջանք գործ է դրվում վերացնել երկրի վրայից իմ Որդուն ներկայացնող 



ամեն նշան: Չբավարարվելով հանրայնորեն ամենասուրբ Խաչերի ցուցադրումն 
արգելելուց,  շուտով անօրինական կդառնա հայտարարելը, որ հետևում եք Հիսուս 
Քրիստոսին:

Շատ քիչ հանդուրժողականություն ցույց կտրվի այն քրիստոնյաների հանդեպ, ովքեր 
կմնան Խոսքին հավատարիմ և կհետևեն Աստծո ճանապարհին: Նույնիսկ այն 
սրբազան սպասավորները, ովքեր հայտարարում են թե ծառայում են Հիսուս 
Քրիստոսին, չափազանց թույլ կլինեն պաշտպանելու համար քրիստոնեությունը և 
թույլ կտան, որ իրենց ստիպեն` ընդունելու այդ կեղծ օրենքները: Շատ դեպքերում 
նրանց միջի դավաճանները կհեշտացնեն Խաչի վերացումը և քրիստոնեության 
ճշմարտությունը: Ժամանակի ընթացքում նրանք բոլորը կպաշտեն մի կեղծ 
վարդապետություն մյուս հավատքների հետ միասին, որն Աստծուց չի գա: Քանի որ 
նրանք կընտրեն սխալի ճանապարհը իրենց սեփական ազատ կամքով, դա 
նշանակում է, որ նրանք կմերժեն ընդունել Աստծո Գթասրտությունը և իրենց 
կդատապարտեն խավարին:

Դուք երբեք չպետք է դավաճանեք իմ Որդուն որևէ պատճառով, քանի որ Նա 
ճշմարտության ճանապարհն է և միայն Նա կարող է բերել ձեզ Հավիտենական 
Փրկություն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Հայր Աստված. Ես Եմ ճշմարտությունը: Բռնեք Իմ Ձեռքը 
և հետևեք Ինձ: Ողջ Կյանքը գալիս է Ինձնից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդն ինքն է իր սեփական  ճակատագրը վերահսկում, որովհետև
նրան տրվել է ընտրության ազատություն, որպես Ընծա Իմ կողմից:

Ոմանք ընտրում են ճիշտ  ճանապարհը դեպի Իմ Երկնային Թագավորություն, որն Իմ
միածին Որդու` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է: Մյուսներն ընտրում են ոչ 
խելամտորեն: Մարդու Ընծաների պատճառով, որոնք ներառում են մտավոր 
կարողությունը, գիտությունը և ազատ կամքը, շատերը դառնում են հպարտ: 
Մյուսները փնտրում են կեղծիքներ և մեծ նյութական ընծաներ, որնց 
հնարավորությունը տալիս է աշխարհը, մինչև որ, ի վերջո, նրանց համար կարևոր են 
դառնում միայն իրենց անմիջական ցանկությունները: Հարելով եսասիրական 
գործողությունների և արարքների, դառնալով սեփական անձով հափշտակված և 
փնտրելով անձնականի իրականացում ուրիշների հաշվին, նրանք դատապարտում 
են իրենց մեղքերի, որոնք ստրկացնում են նրանց:

Մերժելով ընդունել հավիտենական Կյանքի Ընծան, որը Ես բերում եմ ձեզ բոլորիդ, որ
կիսեք Իմ Թագավորության մեջ, դուք, սիրելի զավակնե՛ր, կբաժանվեք Ինձնից 
հավիտյան: Ես գալիս եմ միջամտելու այս ժամանակ, որովհետև աշխարհում 
սեփական անձի հանդեպ հափշտակվածությունը արմատախիլ է արել ձեր սրտերի 
միջից Իմ հանդեպ ամբողջ սերը: Ես գալիս եմ` բերելու համար ձեզ ճշմարտությունը, 
Իմ Թագավորության մասին գիտությունը և երկու ընտրությունների մասին 
հիշեցումը, որոնք կներկայացվեն ձեզ: Առաջին ընտրությունը Իմ  Գթասրտության 



Ձեռքն ընդունելն է և փառահեղ կյանքով ապրելը` կիսելով Իմ Թագավրության մեջ 
Աստվածային Կյանքը: Երկրորդ ընտրությունը` հավիտենական խավարն ընտրելն է 
և անդունդի ստրուկը դառնալը, ուր սատանան կմնա ընդմիշտ:

Ձեզնից այնքան շատերն են մերժում Իմ Սերը, Իմ Սուրբ Խոսքի միջոցով ձեզ տրված 
գիտությունը և մարգարեների կողմից ձեզ տրված նախազգուշացումները: 
Չհավատաք, թե այսօր աշխարհը տարբեր է մինչ այժմ երկրի վրա եղած ժամանակից: 
Մարդկությունը չի փոխվել: Մեղքը դեռևս ձեր անեծքն է, և միայն թշնամու դեմ 
կռվելով կլինի, որը ձեզ բերում է թշվառություն և վիշտ, որ կկարողանաք ընդունել 
այն Կյանքը, որը Ես արարել եմ ձեզ համար:

Լսեք հիմա, մինչ Ես հիշեցնում եմ ձեզ Իմ Խոստումը: Ես արարել եմ մի 
Հավիտենական Դրախտ, որը պատկանում է ձեզ: Այն կապահովի ձեզ մարմնի և 
հոգու Հավիտենական Կյանքով: Այն սպասում է ձեզ: Մի վատնեք ձեր 
ժառանգությունը: Դա կկոտրի Իմ Սիրտը, եթե այդպես անեք, և դուք կփոշմանեք այդ 
որոշման համար հավիտյան:

Լսեք Իմ Կանչը հիմա, քանի որ Ես կուղարկեմ ամեն նշան, ամեն Հրաշք, և ամեն 
Շնորհ, որպեսզի արթնացնեմ ձեր տանջված սրտերը, մինչև որ ձեր ներսում 
կենդանացնեմ ճշմարտության գիտելիքը:

Ես Եմ ճշմարտությունը: Բռնեք Իմ Ձեռքը և հետևեք Ինձ: Ողջ Կյանքը գալիս է Ինձնից:

Ձեր Հավիտենական Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մարդն արձագանքում է սիրուն` սիրով, ճիշտ ինչպես 
ատելությունը բերում է ատելություն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թույլ տուր Ինձ բերել մեծ Օրհնություններ աշխարհին այսօր, մինչ 
Ես շռայլում եմ Սիրո Հոգին, Սուրբ Հոգու Զորությամբ, ամեն ազգի վրա: 

Սիրո այդ Ընծան շատերին կպարուրի, ներառյալ նրանց, ովքեր չեն ընդունում Ինձ, և 
աշխարհն ականաես կլինի բարեգործության մեծ գործողությունների: Երբ լսեք 
այնպիսի հրաշքների մասին, երբ ազգերն օգնեն ուրիշ ազգերի, որոնք մեծ կարիքի 
մեջ են, ապա ճանաչեք դրանք որպես նշաններ Երկնքից: 

Իմ Սերը կհրապուրի շատերին, մինչ այն տարածվում է Իմ այս Հատուկ 
Միջամտության միջոցով հենց այս ժամանակ: Լսեք Ինձ, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, 
քանի որ Ես ցանկանում եմ, որ դուք իմանաք, որ երբ աղոթեք խաղաղության համար, 
Իմ խաղաղությունը Ես կտամ ձեզ: Երբ աղոթեք սիրո համար` ատելությունը 
հաղթահարելու նպատակով, Իմ Սերը Ես կտամ ձեզ: Երբ աղոթեք ձեր հավատն 
ավելացնելու համար, Ես ձեզ վրա կհեղեմ Իմ Սերը, և ձեր հավատը կաճի: Երբ ձեր 
հավատն աճի, դուք կտարածեք Իմ Խոսքը օրինակի միջոցով: Երբ առանց պայմանի 
սեր ցուցաբերեք ուրիշների հանդեպ, դուք կքայլեք Իմ Անվամբ: Ձեր 
գործողություններով` ուրիշները կհետևեն ձեր օրինակին:

Մարդն արձագանքում է սիրուն` սիրով, ճիշտ ինչպես ատելությունը բերում է 
ատելություն: Ատելությունը հաղթահարելու համար դուք միշտ պետք է 



պատասխանեք սիրով, քանի որ սերը թուլացնում է չարի ոգին: Եթե բավարար չափով
մարդիկ միմյանց հանդեպ սեր ցույց տան իրենց կյանքի ցանկացած բնագավառում, 
ապա ատելությունը չի կարող ծաղկել:

Իմ Սերն աճում է ձեր մեջ: Վերցրեք այն ձեզ հետ և տարածեք, քանի որ այն կյանք 
կտա բոլորին, ներառյալ նրանց, ովքեր ամենաշատը դրա կարիքն ունեն:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ես սերտորեն կաշխատեմ իմ սիրելի 
Որդու` Հիսուս Քրիստոսի հետ, մարդկությանը փրկելու 
Նրա վերջնական գործողության մեջ
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Զավա՛կս, իմ ժամանակը, որպես Փրկության Մայր, երբ ես սերտորեն կաշխատեմ իմ 
սիրելի Որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ, մարդկությանը փրկելու Նրա վերջնական 
գործողության մեջ, հաստատվել է:

Ես, ինչպես արել եմ  և կանեմ, այս օրվանից սկսած, այն ամենն ինչ պահանջվում է 
ինձնից` արձագանքելու Նրան, մինչ Նա միջամտում է աշխարհի գործերին` Իր 
Գթասրտությունը բացահայտելու համար:

Փրկություն տանող ճանապարհը դժվարին է, քանի որ երբեք հեշտ չէ կույրերի 
աչքերը բացել ճշմարտության հանդեպ: Չկա ավելի զայրացուցիչ բան, քան տեսնել 
այն խեղճ հոգիներին, ովքեր չեն կարողանում տեսնել, որովհետև մերժում են տեսնել: 
Մարդու համառությունը մի մեծ խոչընդոտ է, և դրա պատճառով աղոթքի և 
զոհողությունների մեծ գործողություններ են պահանջվում բոլոր նրանցից, ովքեր 
օրհնյալ են` իրենց սրտերում Աստծո Լույսն ունենալով: Ձեր ազատ կամքի 
առատաձեռնությունը կլինի, որ հնարավորություն կտա Սուրբ Հոգուն իջնել այն 
հոգիների վրա, ովքեր իմ Որդու Գթասրտության խիստ կարիքն ունեն, քանի որ դուք 
կբերեք իմ Որդուն այն ընծան, որն Ինքն է ցանկանում:

Միայն ձեր հավատով ճշմարտությունը հռչակելը մեծ մարտահրավեր կլինի: Բայց 
մինչ շատերը հավատարիմ են իմ Որդուն, նրանք չունեն խորաթափանցության 
ընծան: Կույր հավտն Աստծո հանդեպ մեծ Ընծա է, և տրվում է նրանց, ովքեր քնքուշ 
են սրտով և զուրկ են եսասիրությունից: Ուստի, բարձրացեք, սիրելի զավակնե՛ր, և 
նախապատրաստվեք հոգիների համար մեծ պայքարին: Դա կլինի ամենամեծ 
առաջադրանքը նույնիսկ ձեր միջի ամենաուժեղների համար: Թույլ տվեք ինձ` ձեր 
Մորը, ուղղորդել ձեզ առջևում սպասվող ժամանակներում, քանի որ Ես ձեր 
Խորհրդատուն եմ, և Հիսուս Քրիստոսը տվել է ինձ մեծ Շնորհներ, որպեսզի ես 
կարողանամ վերցնել ձեզ ինձ հետ դեպի մեծ փառք տանող ճանապարհով:

Գնացեք խաղաղությամբ` սիրելու և ծառայելու Աստծուն: Նրանց, ովքեր հետևում են 
Նրան փոքրիկ երեխաների պես, կտրվի ամեն տեսակի պաշտպանություն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Մայր Փրկության. Դուք կկարողանաք տարածել Աստծո 
Խոսքը միայն այն դեպքում, երբ ձեր սրտերում ունենաք 
Աստծո Սերը 
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Իմ քաղցր զավակնե՛ր, միթե չգիտեք, որ ձեր բոլորիդ հանդեպ Իր Սիրո միջոցով էր, որ
Աստված թույլ տվեց ինձ հռչակել Իր Ամենասուրբ Խոսքը իմ` Աստծո Մոր ամեն մի 
երևման ժամանակ, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում:

Իմ սիրելի Որդու` Հիսուս Քրիստոսի ցանկությունն էր, որ ես հայտնի դարձնեմ ինձ, 
որպեսզի դարձը դեպի ճշմարտություն տեղի ունենա: Եվ ուստի, աշխարհով մեկ իմ 
բոլոր սուրբ սրբատեղիներում է, որ Աստված հայտնի կդարձնի ճշմարտությունը, 
մինչև Տիրոջ Մեծ Օրը կբացվի: Դուք պետք է բոլորդ միավորվեք` փառք տալու 
համար Աստծուն իմ բոլոր սրբատեղիներում, այնպես որ Նա, Իր Գթասրտությամբ, 
հեղի մեծ Շնորհներ նույնիսկ ամենաանարժան հոգիների վրա, քանի որ դրանք այն 
հոգիներն են, որոնց Աստված ամենաշատն է փնտրում:

Իմ Որդին ցանկանում է, որ ինձ մոտ գան ոչ միայն Սուրբ Ավետարանների մասին 
կրթություն ունեցողները, այլև նրանք, ովքեր դատարկություն են զգում իրենց 
սրտերում, ուր անկախ նրանից, թե որքան են նրանք փնտրում ներքին 
խաղաղություն, չեն կարողանում գտնել այն: Շատերն են փնտրում երջանկություն, 
խաղաղություն և ուրախություն այս կյանքում և հազվադեպ են գտնում:Նրանք երբեք 
չեն կարող գտնել ճշմարիտ խաղաղություն, եթե չեն կարողնում սեր գտնել: Միայն 
ուրիշների հանդեպ սերը կարող է ձեզ մոտեցնել Աստծուն, որովհետև առանց սիրո 
երբեք Աստծուն Ներկա չեք գտնի:  

Ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, որ գաք ինձ մոտ` Փրկության Մոր մոտ, և 
խնդրեք ինձ աղոթել, որպեսզի Աստված լցնի ձեզ Իր Սիրով: Երբ ասեք այս աղոթքը, 
ես կխնդրեմ իմ Որդուն պատասխանել ձեր կանչին: Փնտրեք սեր և ցույց տվեք ձեր 
սրտերում եղած սերը ուրիշներին և կիսեք այն: Երբ դա անեք, իմ Որդին կլցնի ձեզ 
այնքան շատ սիրով, որ պատրաստ կլինեք կիսել այն ձեր մեջ: Սերն արմատախիլ 
կանի ատելությունը: Եթե ատելություն եք զգում մեկ այլ անձնավորության հանդեպ, 
պետք է խնդրեք իմ Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որ ազատի ձեզ այդ թունավորումից:

Խաչակրաց աղոթք (159) Աղերս Աստծո Սերը ստանալու համար.

Ով Մայր Փրկությա՛ն, ես խնդրում եմ քեզ բարեխոսել ինձ համար, մինչ աղերսում եմ 
ստանալ Աստծո Սերը: Լցրու իմ հոգին` մի դատարկ անոթ, Աստծո Սիրով, որպեսզի 
երբ այն լցվի դուրս թափվի, ցայտի այն հոգիների վրա, որոնց հանդեպ ես փորձում եմ
կարեկցանք ցուցաբերել:
Աստծո Զորությամբ, ես խնդրում եմ ազատվել ցանկացած ատելությունից, որ 
հնարավոր  է տածեմ նրանց հանդեպ, ովքեր դավաճանում են քո Որդուն:
Խոնարհեցրու  ինձ հոգով և լից ինձ հոգու առատաձեռնությամբ, որպեսզի 
կարողանամ հետևել Քրիստոսի Ուսուցումներին և տարածել Նրա Սերն իմ կյանքի 
ամեն մասի մեջ: Ամեն:

Սիրո մասին խոսում են այնպես, ասես այն հեշտ է զգալ, բայց շատերի համար այն 
մեծ խոնարհություն է պահանջում` ամեն ես-ից զուրկ: Առանց Աստծո առջև ինքներդ 
ձեզ ցածրացնելու, չեք կարող զգալ Նրա Սերը: Եվ առանց Աստծո Սիրո չեք կարող 



բարգավաճել: Միայն Աստծո Սերը ձեր հոգիներում ունենալով կարող եք տարածել 
Աստծո Խոսքը:

Առանց Նրա Սիրո, Նրա Անվամբ ասած ձեր խոսքերը կլիեն անպտուղ և կյանքից 
զուրկ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմ Խոսքը շատ պարզ է, հեշտ` հասկանալու համար, 
բայց ոչ այդքան հեշտ` ապրելու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցուցումները բոլոր նրանց համար, ովքեր պատվում են Ինձ. 
աղոթել սրտանց այն խառնաշփոթության համար, որը շուտով դուրս կժայթքի 
աշխարհում: Շատ իրադարձություններ կծավալվեն, որոնք բոլորն էլ կապված են 
կրոնական ատելության և ագահության պատճառով առաջացած բաժանումների հետ:
Բայց երբ Իմ հանդեպ արհամարհանքը, որն արդեն ակնհայտ է աշխարհում, գա Իմ 
Սեփական չորս պատերի միջից, ապա կիմանաք, որ ժամանակը մոտ է: Քանի որ երբ 
անիծում են Ինձ և հալածում նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, այդ ժամանակ նրանք 
ականատես կլինեն Իմ միջամտությանը,  որը կլինի կայծակի որոտի պես: 

Շատերը կշփոթեն հալածանքի Իմ կամավոր ընդունումը, որը միշտ կլինի նրանց 
բաժինը, ովքեր հետևում են Ինձ, որպես չար բաների ընդունում և թույլատրում որ 
դրանք բարգավաճեն: Բայց դա ճիշտ չէ: Ողջ սերը գալիս է Ինձնից: Ողջ չարիքը գալիս
է սատանայից: Երբ այդ երկուսը բախվեն, մեծ պառակտում կծավալվի: Չարը չի 
կարող բարգավաճել, երբ Ես բարձրանամ նրա դեմ: Նույնիսկ սատանան ինքը կարող 
է իր թույնը սփռել Աստծո կամքին համապատասխան: 

Չարը, որ աղտոտում է աշխարհը, կոչնչացվի: Չկասկածեք դրա մասին: 
Այնուամենայնիվ, դուք պետք է ճանաչեք չարիքն այնպիսին, ինչպիսին կա, քանի որ 
սատանան միշտ այն կներկայացնի որպես լավ բան: Նրա սիրած մարտավարությունն
է ներկայացնել Իմ Ուսուցումների աղճատված տեսակետ և մեծ խաբեություններ 
ներառել այնտեղ, որը կճանաչեն միայն նրանք, ում հոգիների ներսում բնակվում է 
Աստծո Հոգին: Այնքան շատերն են տարածում Իմ Վարդապետության տարբեր 
տարբերկաներ և ստեղծում իրենց սեփական մեկնաբանությունները, և դա 
շփոթության մեջ է գցում շատերին: Երբ նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե 
ճանաչում են Ինձ, խաչում են Ինձ, տանջելով նրանց, ովքեր ծառայում են Ինձ, ապա 
իմացեք, որ նրանք Ինձնից չեն, քանի որ ինչպե”ս կարող է դա լինել:

Մնացեք խաղաղության մեջ, քանի որ, այն ամենն, ինչ պետք է իմանաք, 
պարունակվում է Իմ Սուրբ Խոսքի մեջ: Իմ Խոսքը շատ պարզ է, հեշտ` հասկանալու 
համար, բայց ոչ այդքան հեշտ` ապրելու համար: Ապրեք Իմ Խոսքով և սերը կլինի ձեր
արտաբերած յուրաքանչյուր բառի, ձեր կատարած յուրաքանչյուր գործողության և 
ձեր կողմից արված յուրաքանչյուր ժեստի շարժիչ ուժը: Երբ ականատես չեք լինում 
սիրո նրանց բերաններից, ովքեր հայտարարում են թե սուրբ են, ապա Աստծո Խոսքը 
չէ, որ դուք լսում եք: Դրա փոխարեն դուք լսում եք մարդկային մի մեկնաբանություն, 
որը թերի է:



Այն ամենը, որ չի բխում Իմ Աստվածայնությունից, Ինձնից չէ:

Ձեր Հիսուս

Իմանալ, թե Ես ինչ եմ սովորեցրել, օգուտ չի ունենա, եթե
չսիրեք միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո զավակներին կարելի է նմանեցնել ծաղկի բողբոջների: 
Բողբոջները ծաղկում են և աճում, որովհետև սնուցվում են այն հողից, որի մեջ 
գտնվում են: Բայց, մինչև հողը բերրի չլինի, բողբոջները չեն կարող ծաղկել դառնալ 
հասուն ծաղկներ, որ զվարճացնում են տեսնողի աչքը:

Եթե հողը հարուստ է, ծաղիկն առողջ կլինի: Եթե այն ներթափանցված է 
միջատներով, ապա ծաղիկը չի ծաղկի: Նույնիսկ առողջ հողը, երբ վարակվում է 
թույնով, չի կարող աճեցնել առողջ կենդանի բույս: Մինչև Աստծո զավակները չլսեն 
Աստծո Խոսքը, չմարսեն ճշմարտությունը և չենթարկվեն Աստծո Պատվիրաններին, 
նրանք դատարկ կլինեն և չեն ունենա հոգևոր խաղաղություն: Միայն այն դեպքում, 
երբ ձեզ թույլ տաք լսել, թե ինչ է խոստանում Աստծո Խոսքը, կարող եք ակնկալել, որ 
կաճեք կամ կգտնեք խաղաղություն:

Շատ մարդիկ են իրենց կորած զգում կամ առանց հոգևոր կյանքի այն ստերի 
պատճառով, որ սատանան տարածում է աշխարհով մեկ հոգիներին խաբելու համար:
Կյանքը կարող է ձեռք բերվել միայն Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Փրկիչ 
ընդունելով: Նույնիսկ դա, ինքնին, բավարար չէ: Դուք պետք է հիշեք նաև, թե Ես ինչ 
եմ ասել ձեզ: Իմանալ, թե Ես ինչ եմ ասել, օգուտ չի ունենա, եթե չսիրեք միմյանց 
այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում:  Երբ ոտքի եք կանգնում և հպարտորեն հռչակում, 
թե Իմ աշակերտն եք, ապա եթե սեր ցույց չեք տալիս ուրիշների հանդեպ և չեք 
վարվում ուրիշների հետ այնպես, ինչպես կակընկալեիք, որ վարվեն ձեզ հետ, դուք 
կեղծավոր եք:

Եթե ճանաչում եք Ինձ, կսիրեք ուրիշներին, անկախ նրանից, թե ինչ մեղքեր են 
գործել: Դուք երբեք չեք դատի ուրիշներին Իմ Անվամբ, քանի որ դա ձեր իրավունքը չէ:

Ձեր Հիսուս

Աշխարհը լքել է Ինձ, ինչպես կանխասացվել է, և 
հասցվել է ամենամեծ դավաճանությունը Իմ Մարմնին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը լքել է Ինձ, ինչպես կանխասացվել է, և հասցվել է 
ամենամեծ դավաճանությունը Իմ Մարմնին:

Իմ Խոսքը ծվեն-ծվեն է արվում, և շատերը նրանցից, ովքեր ասում են թե գիտակ են Իմ 
Ոսուցումներին, կույր կլինեն այն հալածանքի հանդեպ, որը կպարտադրվի Իմ 
Եկեղեցուն: ճիշտ այնպես, ինչպես Ինձ հայհոյեցին Իմ Խաչելության ընթացքում 
նրանք, ովքեր հպարտորեն պարծենում էին Իմ Ուղիների իրենց գերազանց 



իմաստությամբ, Ինձ կմերժեն Իմ Թագավորությունը պահանջելու համար երկրորդ 
անգամ Իմ այս գալու ժամանակ:

Անշնորհակալ հոգիներ, զուրկ պարզությունից և խոնարհությունից, նրանք երբեք չեն 
ընդունի նրանց ձայները, ովքեր իրենց համարմամբ, անարժան են ճշմարտությունը 
խոսելու: Նրանք երբեք չեն ընդունի ճշմարտություը, քանի որ երբ նրանք ընդունեն 
կեղծիքներ Իմ Անվամբ, նրանց սրտերում տեղ չի լինի որ Աստծո Հոգին հեղեղի իրենց 
սրտերը: Մարդկությանն Իմ Գթասրտության համար նախաատրաստելու փոխարեն` 
այն Օրվա համար, որը Ես խոստացել եմ աշխարհին, նրանք կշրջեն իրենց մեջքը: 
Իրենց հպարտ և կարծրացած սրտերի պատճառով նրանք չեն ճանաչի Աստվածային 
Նշանները` ուղարկված որպեսզի պատրաստակամությամբ Ինձ համար բացեն իրենց
սրտերը: Նրանք նաև կանեն ամեն ինչ, որ կանգնեցնեն Աստծո Խոսքը աշխարհում 
յուրաքանչյուր մեղավորի հասնելուց, և դրա համար Ես երբեք թույլ չեմ տա որ նրանք 
մոռանան դա:

Նա, ով կորցնում է Ինձ մեկ հոգի, կորցնում է իր սեփական հոգին: Նա, ով փակում է 
Իմ Ուղին, ինքը դիմելու ոչ մի տեղ  չի ունենա: Նա, ով երդվում է Աստծո Կամքի դեմ, 
կանիծվի: Ի”նչ եք դուք ճշմարտապես սովորել Ինձնից, եթե չեք կարողանում հիշել Իմ 
Խոստումի ճշմարտությունը նորից գալու մասին: Իմ Թագավորությունը կգա երկրի 
վրա ինչպես Երկնքում է, և նրանք, ովքեր չեն կարողացել ըմբռնել թե ինչ եմ Ես ասել, 
ավելի իմաստուն չեն լինի: Նրանք վատնած կլինեն այն Շնորհները, որոնք Ես 
ուղարկում եմ հիմա և պատնեշած իրենց խավարի մի այնպիսի բանտում, որ այդ Մեծ
Օրը կկուրանան Իմ Լույսից:

Իմ Ժամանակը շուտով է, և միայն այնքան ժամանակ կա, որպեսզի Ես կարողանամ 
նախապատրաստել ձեզ: Իմ Սերը մնում է նույնքան Մեծ, որքան այն Գթառատ է, բայց
դուք նույնպես պետք է օգնեք ինքներդ ձեզ, քանի որ հեշտ չէ արժանի լինել Իմ 
Փրկության Խոստումին:

Ձեր Հիսուս

Մարդկային ինտելեկտն ի զորու չէ հասկանալ ամեն ինչ, 
որ Ինձնից է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամենամեծ ցավը, որ պետք է կրեն նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, 
հոգու խավարն է: Որքան ավելի շատ միանաք Ինձ հետ և Իմ մեջ, այնքան ավելի շատ 
Ես կտառապեմ ձեր ներսում: Քանի որ, երբ Ես բնակվում եմ ձեր հոգու ներսում, դուք 
ավելի շատ ստիպված կլինեք ցավ կրել դրա պատճառով:

Երբ հոգին դառնում է Իմ մի մասը, ամբողջական միության մեջ, և երբ նա ենթարկում 
է իր կամքը Ինձ, Իմ Ներկայությունն ավելի ակնհայտ է դառնում այդ 
անձնավորության մեջ: Նա իր վրա կբերի ուրիշերի ատելությունը, կզգա Իմ սեփական
վիշտը, քանի որ ստիված կլինի ականատես լինել աշխարհում մեղքի պատճառով 
/գոյություն ունեցող/ անարդարությունը, անարդարադատությունը և չարությունը: 
Նրա զգայարանները կդառնան սուր, որպես Ինձ հետ տառապանք կրելու արդյունք` 
հոգևոր հարցերի վերաբերյալ նրա հակացողությունը շատ բաներ կբացահայտի, որը 



նրա ներսում կարթնացնի ավելի խորը հասկացողություն այն մարտի մասին, որ 
գոյություն ունի Աստծո և սատանայի միջև:

Նա կհասկանա, թե ինչ է ողողել իր հոգին, մարմինը և զգայարանները, բայց դա չի 
նշանակում, թե նրա համար հեշտ կլինի ընդունել: Մարդկային ինտելեկտն ի զորու չէ 
հասկանալ ամեն ինչ, որ Ինձնից է: Բայց եթե նա վստահի Ինձ և ընդունի որ ամեն 
բարիք գալիս է Ինձնից, ապա հնարավորություն կտա Ինձ աճել իր մեջ` բոլորի լավի 
համար:

Ես կարող եմ հասնել մեծ բաների, երբ Ինձ թույլ տաք բնակվել ձեր հոգու ներսում: 
Այնքան շատ մարդկանց կարող է տրվել Իմ Գթասրտության Ընծան երբ դուք թույլ 
տաք, որ Իմ Սերը տարածվի այդ ձևով: Զոհաբերվող հոգու միջոցով է, որ Ես կարող 
եմ միջամտել` փրկելու համար ուրիշների հոգիները: Միշտ ընդունեք, որ երբ Ես 
ներկայացնում եմ Տառապանքի Ընծան, այն բերում է մեծ պարգևներ մարդկության 
համար որպես ամբողջություն: Իմ Գթասրտությունն Իմ Ընծան է` տրված ձեզ: 
Բարեհոգությամբ ընդունեք այն տարբեր ձևերը, որոնցով Ես աշխատում եմ, քանի որ 
Ինձ հետ լինելու ցավը կարճատև կլինի:

Ընդունեք Ինձ ինչպես Ես Եմ, այլ ոչ այնպես ինչպես դուք եք կարծում, թե պետք է 
լինեմ:
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Հայր Աստված. Երբ Իմ Կամքը հաստատվի, 
խաղաղությունը կթագավորի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհն Իմն է, և Ես պատկանում եմ Իմ բոլոր զավակներին: Ես 
ձերն եմ:

Իմ ժառանգը կկանգնի մի մեծ տեղաշարժի առջև, քանի որ Ես ուղարկում եմ Իմ 
հրեշտակներին` առաջ քաշելու Իմ հավատարիմներին, և ամեն չարիք կոչնչանա 
շուտով: Իմ թշնամիներին Ես կճզմեմ, մինչև որ ցավի և վշտի ամեն հետք, որ կրում է 
մարդկությունը, կսրբվի կմաքրվի: Այլևս  ոչ մի արցունք, ոչ մի վիշտ, ոչ մի ցավ, քանի 
որ ողջ Զորությունն Իմն է: 

Իմ Պլանն արդեն ծավալվում է, չնայած քչերը կգիտակցեն դա: Բայց Ես ասում եմ ձեզ 
սա: Սրբեք ձեր արցունքները: Մի վախեցեք Իմ Միջամտությունից, քանի որ Իմ Կամքն
է, որ պետք է միավորվի Իմ զավակների կամքին, շուտով: Երբ Իմ Կամքը հաստատվի,
խաղաղությունը կթագավորի, ոչ միայն ձեր սրտերի ներսում, այլև երկրի վրա, 
ինչպես Երկնքում է: Վստահեք Ինձ:

Մի վախեցեք Իմ Ձեռքից, քանի որ միայն նրանք կտառապեն, ովքեր ամբողջապես 
մերժում են Ինձ: Ես չեմ ցանկանում վրեժխնդորւթյուն և Ես կներթափանցեմ նույնիսկ 
նրանց սրտերը, ովքեր անիծում են Ինձ: Իմ Գթասրտությունը նշանակում է, որ շատ 
քչերը կցանկանան առանձնանալ Ինձնից, երբ Ես Ինձ հայտնի դարձնեմ Իմ Որդու` 
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Թույլերը կդառնան ուժեղ: Վախկոտները կդառնան քաջ, 
և նրանք, ում սրտերում ատելություն կա, նրանց մեջ կներթափանցի Իմ Սերը:



Ես սիրում և ցանկանում եմ Իմ բոլոր զավակներին, և այդ պատճառով Ես 
կվերականգնեմ Իմ Թագավորությունը հնարավորինս նվազագույն տառապանքով:

Խնդրում եմ, վստահեք Ինձ, ամբողջապես: Քանի որ մոտ է օրը, երբ միայն Իմ 
Աստվածայնության Լույսը կթագավորի երկրի վրա և ողջ խաղաղությունը կլինի 
ձերը:

Ձեր Հավիտենական Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մարդու կողմից պատրաստված վարդապետությունը չի 
սնի ձեր հոգին
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Իմ սիրելի աղջիկ, երբ աշխարհը խավարի ոգու տակ է, նրանց համար, ովքեր 
հավատում են Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին, չափազանց դժվար է դառնում մնալ 
հավատարիմ Իմ Խոսքին: Երբ Իմ Եկեղեցին սասանվի, այդ ժամանակ 
հավատարիմները հիասթափված կզգան այն ամենից, ինչ Ես ուսուցանել եմ, և 
կպայքարեն իրենց հավատքի մեջ:

Իմ ցանկությունը չէ, որ դուք շեղեք ձեր ուշադրությունն Աստծո Խոսքից, և երբ դա 
անեք, Ինձ Ներկա չեք գտնի: Երբ Իմ Խոսքին հավատարիմ չեն մնում և թույլ են տալիս
որ իրենց տանեն դեպի անվտանգության մի կեղծ զգացողություն, ուր մեղքը մի կողմ 
է հրվում որպես հետևանք չունեցող մի բան, ապա դժվար կլինի մնալ հավատարիմ 
Իմ Ուսուցումներին:

Բարձրացեք, դուք բոլո՛րդ, և լսեք Իմ Ձայնը հիմա, մինչ Ես ասում եմ ձեզ սա: Ամեն 
ինչ, որ Ես ասել եմ ձեզ, թե Սուրբ է, կմասնատվի: Ձեզնից շատերի համար 
շփոթեցուցիչ կլինի, երբ Իմ կողմից Եկեղեցուն տրված այդքան շատ Ուսուցումներ 
շուտով կհեռացվեն որպես ոչ այս ժամանակների համար: Առջևում ձեզ սպասվող 
ժամանակները շատ անհանգստություն կբերեն, քանի որ ձեզ չի տրվի այն 
ուղղությունը, որի վրա կառուցվել է Իմ Եկեղեցին: Շինությունը կփլվի, Իմ սրբազան 
սպասավորների հավատը կթուլանա ձեր հասկացողության կարողությունից այն 
կողմ, և ողջ ճշմարտությունը կհերքվի: Մարդու կողմից ստեղծված 
վարդապետությունը չի սնի ձեր հոգին: Միայն Ես` Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ սնել 
ձեզ Հավատքով, որը ձեզ հարմար կդարձնի Ինձ հետևելու համար: Ինչ էլ որ ձեզ 
ասեն, դուք պետք է մնաք հավատարիմ Ինձ, քանի որ Ես միշտ կմնամ ձեզ նվիրված:

Երբ դուք առանձնանաք Ինձնից, Ես կանգնած կլինեմ ձեզ մոտիկ մշտապես, 
փորձելով ձեզ ետ բերել դեպի Ինձ: Եվ մինչ դուք կմոլորվեք և կհարմարեցնեք ձեր 
կյանքը` ընդունելու համար կեղծիքներ, Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Եվ երբ դուք 
ամբողջապես կորած կլինեք, Ես կգտնեմ ձեզ և ետ կբերեմ ձեզ Իմ Տիրույթ: Ես երբեք 
չեմ լքի ձեզ, չնայած դուք կլքեք Ինձ:

Ձեր Հիսուս



Հայր Աստված. Քաջ եղեք, Իմ փոքրիկնե՛ր, քանի որ Իմ 
Մեծ Թագավորությունը շուտով կլինի ձերը
Երկուշաբթի, 21 հուլիսի, 2014թ., ժ. 14:23

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ Ես ստեղծեցի աշխարհը, դա ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ 
Իմ Գոյությունը կիսելու համար էր: Իմ Սերն այդ ժամանակ բաժանվեց, և այդ 
ժամանակ էր, որ  աշխարհը դարձավ մեկ Ինձ հետ: Իմ հրեշտակներն ուրախացան Իմ
նոր հիմնած Թագավորությունում, և Իմ Սերը տարածվեց Իմ Տիրույթից այն կողմ, 
որովհետև Ես ցանկացա, որ դա այդես լինի:

Մինչ Իմ Սերը հանդիմանվեց, Ես գիտեի, որ Իմ Վիշտը կավելանա, երբ նորոգեմ 
երկիրը մեղքին վերջ տալու համար: Իմ Ժամանակը մոտ է, երբ բոլորը կապրեն Իմ 
Կամքին համաձայն: Իմ Սուրբ Կամքը ներկա կլինի Իմ զավակների սրտերի մեջ: 
Բոլորը ուրախ կլինեն նորից: Մինչև այդ Մեծ Օրը, մարդը շատ ցավ կկրի, որովհետև 
մեղքը ստեղծել է այդպիսի բաժանում Ինձնից: 

Քանի դեռ մեղքը գոյություն ունի, մարդը կտառապի իր առջև դուրս եկող 
փորձություններից, որոնք դրվում են նրա կողմից, ով ատում է Ինձ: Նա` չարը, 
կներկայանա այնպես, որպես թե սիրում է ձեզ, հոգում է ձեր մասին, և կշարունակի 
ազդել ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա, մինչև որ Ես ուղարկեմ Իմ Որդուն` որ հավաքի 
ձեզ Իր Սուրբ Բազուկների մեջ: Քաջ եղեք, Իմ փոքրիկնե՛ր, քանի որ Իմ Մեծ 
Թագավորությունը շուտով կլինի ձերը, և դուք ձեր ընտանիքների հետ միասին 
կապրեք Իմ Սուրբ Կամքի մեջ: Երբ Իմ Աստվածային Կամքը կատարվի ձեր մեջ, 
աշխարհը, որ կազմված է երկնքից և երկրից, կդառնա մեկ: Երբ մենք մեկ դառնանք, 
այլևս ցավ կամ վիշտ չի լինի, որովհետև մեղքն ամբողջապես արմատախիլ արված 
կլինի:

Ձեր Հավիտենական Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մայր Փրկության. Հիսուս Քրիստոսն այնպես սիրված չէ 
մարդկության կողմից, ինչպես մի ժամանակ էր
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, իմ Որդին` Հիսուս Քրիստոսը, այնպես սիրված չէ 
մարդկության կողմից, ինչպես մի ժամանակ էր: Նրա Գոյության հանդեպ 
անտարբերությունը հեռավորություն է ստեղծել այն ամենի հնդեպ թե Ով է Նա, այն 
ամենի,թե ինչ է Նա ներկայացնում և ինչ է խոստացել: Դա ինձ շատ ցավ և վիշտ է 
բերել:

Մինչ հավատուրացությունն աճում է և տարածվում, Նա` Հիսուս Քրիստոսը, կմերժվի
ամեն ազգի կողմից, մինչև որ նրանք, ովքեր սիրում են նրան և հետևում Նրա 
Ուսուցումներին, անկարող կլինեն հայտարարել Նրա հանդեպ իրենց 
հավատարմության մասին, առանց ծաղրի և զրպարտանքի ենթարկվելու: Նրանք, 
ովքեր հավատարիմ են Նրան, չեն կարողանա հռչակել ճշմարտությունը, մինչև 



ժամանակ չանցկացնեն աղոթքի մեջ`աղերսելով Նրան, որ օգնի իրենց հաղթահարել 
այն դիմադրությունը, որի առջև ստիպված կլինեն կանգնել ամեն օր:

Հիսուս Քրիստոսին հավատարիմ մնալու համար դուք պետք է սիրեք Նրան 
անվերապահորեն: Սիրել Նրան ճշմարտապես` մեծ օրհնություն է, ինչպես նաև 
Ընծա` Աստծո կողմից: Ես խնդրում եմ նրանց, ում սերն իմ Որդու հանդեպ թուլացել 
է, որ ստանան այս աղոթքը:

Խաչակրաց աղոթք (160) օգնիր ինձ ավելի շատ սիրել Քեզ.
Ով իմ Հիսու՛ս, Փրկիչ աշխարհի, օգնիր ինձ ավելի շատ սիրել Քեզ: Օգնիր ինձ աճել 
Քո հանդեպ ունեցած իմ սիրո մեջ: Լցրու սիրտս Քո Սիրով և Կարեկցանքով, որպեսզի
կարողանամ ստանալ Շնորհները` սիրելու Քեզ այնպես, ինչպես Դու ես ինձ սիրում:
Լցրու ապերախտ հոգիս խորը և հաստատուն սիրով Քո և այն ամենի հանդեպ, որ Դու
ես ներկայացնում: Քո Շնորհների Զորությամբ օգնիր ինձ սիրել ընկերոջս այնպես, 
ինչպես Դու ես սիրում Աստծո յուրաքանչյուր զավակի, և կարեկցանք ցույց տալ 
նրանց հանդեպ, ովքեր Քո Սիրո կարիքն ունեն և առանց հավատի են:
Միավորիր ինձ Քեզ հետ միության մեջ, որպեսզի ես կարողանամ վարել քրիստոնյա 
կյանք, որը դու սովորեցրեցիր մեզ Քո օրինակով, երկրի վրա Քո գտնվելու Ժամանակ: 
Ամեն:

Սիրեք իմ Որդուն, զավակնե՛րս, և Նա կտարածի Իր Սերը, այնպես, որ Աստծո 
յուրաքանչյուր զավակ ձգվի դեպի Նրա Մեծ Գթասրտությունը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Երբ վստահում եք Ինձ, այն պետք է լինի ազատ որևէ 
պայմանից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, վստահությունը չափազանց սխալ հասկացված տերմին է, երբ 
վերաբերում է ձեզ հետ Իմ ունեցած փոխհարաբերությանը: Հեշտ չէ վստահելը, քանի 
որ մարդը մեղավոր մեկն է և կարող է ցանկացած ժամանակ դավաճանել 
վստահությանը նույնիսկ նրանց, ում ինքը սիրում է:

Ինձ վստահելը մեծ ջանք է պահանջում հոգիների կողմից: Երբ վստահում եք Ինձ, այն
պետք է ազատ լինի ցանկացած պայմանից կամ ձեր սեփական պայմաններից: Երբ 
ասում եք թե սիրում եք Ինձ, այդտեղ շատ էտապներ են ներգրավված: Առաջին 
էտապը հավատի էտապն է և սերն այն ամենի, ինչ Ես սովորեցրել եմ, և այն 
պատճառով, թե Ով Եմ Ես: Երկրորդը ոգեշնչված է Իմ Ուսուցումների հանդեպ սիրով 
և Իմ հանդեպ մի խորը կարեկցանքով: Երրորդ էտապը գալիս է, երբ դուք Ինձ հետ 
ամբողջական միության մեջ եք, երբ զգում եք Իմ Սերը, Իմ Ցավը, Իմ Վիշտը և 
հասկանում, առանց իմանալու թե ինչու, թե ինչ է նշանակում լինել Աստծո ճշմարիտ 
զավակ: Դա նշանակում է ճանաչել, որ Ես Եմ Սկիզբը և Վերջը, և որ ամեն ինչ գալիս է
Ինձնից:

Երբ սիրում եք Ինձ բաց սրտով, ինչպես երեխա, դուք կսիրեք Ինձ առանց պայմանի: 
Դուք կիմանաք, որ Ես կգամ ձեզ օգնության երբ ամեն ինչ անհույս է թվում, դուք 



կիմանաք, որ Իմ Սերը մարդու հանդեպ անդադար է, զերծ քինախնդրությունից, զերծ 
խտրականությունից, և որ ոչ մի մեղավորի Ես չեմ մերժի, անկախ նրանից, թե ինչ է 
նա արել: Այդ ժամանակ ձեզ մոտ ոչ մի կասկած մնացած չի լինի Իմ 
Աստվածայնության վերաբերյալ, և դուք կհանձնվեք Ինձ ամբողջապես: Դուք ամեն 
ինչ կթողնեք Ինձ, չնայած, առանց հարցի, կտառապեք մարդկանց ձեռքից, երբ սիրեք 
Ինձ այդ ձևով: 

Որովհետև Իմ Լույսը կփայլի ձեր հոգու ներսում, նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, 
կանեն կարողացած ամեն ինչ, որ նվաստացնեն ձեզ, ծաղրեն ձեզ, խարազանեն ձեզ, և
դժվարացնեն կյանքը, քանի որ, չսխալվեք, քրիստոնյաներին միշտ անտեսել են և 
կշարունակեն հալածել,  ճիշտ` ինչպես Ինձ, մինչև Վերջին Օրը:

Վստահեք Ինձ, և Ես կթեթևացնեմ ձեր բեռը, և մինչ կենթարկվեք բանավոր 
հարձակումների նրանց կողմից, ովքեր ատում են ձեզ Իմ պատճառով, դուք կլինեք 
խաղաղության մեջ: Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքը երբ էլ որ զգաք, որ առանձնացել 
եք Ինձնից, և Ես կգամ ձեզ օգնության: Ես կլցնեմ ձեզ մի Խաղաղությամբ, որ չի կարող
գտնվել և երբևէ չի գտնվի ոչ մի տեղ այս աշխարհում:

Խաչակրաց աղոթք ( 161) վստահության և խաղաղության համար.
Հիսու՛ս, ես վստահում եմ Քեզ: Օգնիր ինձ, որ Քեզ ավելի շատ սիրեմ: Լցրու ինձ 
վստահությամբ, որ հանձնվեմ ամբողջական և վերջնական միության մեջ Քեզ հետ: 
Օգնիր ինձ ավելացնել իմ վստահությունը Քո հանդեպ դժվար ժամանակներում: 
Լցրու ինձ Քո Խաղաղությամբ: 
Ես գալիս եմ Քեզ մոտ, սիրելի Հիսու՛ս, որպես մի երեխա, ազատ աշխարհիկ բոլոր 
կապերից, ազատ ամեն պայմանականությունից, և տալիս եմ Քեզ իմ կամքը` 
վարվելու նրա հետ ինչպես Դու ես հարմար գտնում իմ և ուրիշ հոգիների համար: 
Ամեն:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Նա, ով հարգանք չի ցույց տալիս 
մարդկային կյանքի հանդեպ, չի ընդունում Աստծուն
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Իմ սիրելի Աստծո զավակնե՛ր, դուք երբեք չպետք է մոռանաք, թե որքան 
յուրահատուկ եք դուք Աստծո Աչքում, քանի որ Նա սիրում է ձեզ անվերապահորեն: 
Ձեր հասկացողությունից վեր է, թե ինչպես է Նա ձեզ սիրում: Նա ժպտում է, երբ դուք 
ժպտում եք: Նա ծիծաղում է, երբ դուք ծիծաղոմ եք: Նա լաց է լինում, երբ դուք կքված 
եք ցավի և վշտի ծանրությունից, և զայրանում է, երբ ուրիշների կողմից ենթարկվում 
եք հալածանքի:

Պատմության մեջ այս ժամանակ, երբ ատելությունը ներթափանցել է ազգերի մեջ 
ամենուրեք և երբ անմեղ մարդկանց ենթարկում են տառապանքի, ճնշում և սպանում,
Նրա Ձեռքը կհասնի և կպատժի չարերին: Երբ մարդկությունը չի ենթարկվում 
Աստծուն` Աստծո Օրենքների հանդեպ հարգանք չցուցաբերելով, և հատկապես, 
հարգանք` մեկ այլ մարդկային էակի կյանքի հանդեպ, Նրա Պատիժը կողողի 
աշխարհը: Նա, ով հարգանք չի ցույց տալիս մարդկային կյանքի հանդեպ, չի 
ընդունում Աստծուն կամ Նրա Աստվածայնությունը:



Աստված Արարիչն է և Հեղինակը կյանքի. Նա է տալիս կյանք և միայն Նա 
Իշխանություն ունի վերցնել այն: Ո՜հ, որքան վիշտ կա Նրա Երկնային 
Թագավորությունում այս ժամանակ, այն ագրեսիայի պատճառվ, որը նյութվում է 
չարի կողմից Նրա Արարչության դեմ:

 Դուք պետք է խնդրեք Աստծուց, որ թեթևացնի այն տառապանքը, որն աշխարհում 
պատճառում են այն մարդիկ, որոնց սրտերը սառն են, զայրացած և ատելությամբ լի: 
Նրանք, ոքեր սարսափ են ազդում ուրիշների վրա, ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: 
Խնդրում եմ ասեք այս աղոթքը` պաշտպանելու համար թույլերին և անմեղներին և 
թեթևացնելու համար այն սարսափները, որոնք մարդը ստիպված է կրել այս 
ժամանակ:

Խաչակրաց աղոթք (162) թույլերին և անմեղներին պաշտպանելու համար.
Ո՛վ Աստված, Հայր Ամենակարող, խնդրում եմ, պաշտպանիր թույլերին և 
անմեղներին, ովքեր տառապում են նրանց ձեռքից, որ ատելություն ունեն իրենց 
սրտերում: Թեթևացրու տառապանքը, որ կրում են Քո խեղճ անօգնական 
զավակները:
Տուր նրանց այն բոլոր Շնորհները, որոնց կարիքն ունեն պաշտպանվելու համար Քո 
թշնամիներից: Լցրու նրանց արիությամբ, հույսով և ողորմածությամբ, որպեսզի 
նրանք կարողանան իրենց սրտերում ներել իրենց տառապանք պատճառողներին:
Ես խնդրում եմ Քեզ, սիրելի Տե՛ր, իմ Հավիտենական Հա՛յր, ներել նրանց, ովքեր չեն 
ենթարկվում Կյանքի Օրենքին, և օգնել նրանց, որ տեսնեն թե որքան շատ են իրենց 
գործողությունները վիրավորում Քեզ, որպեսզի կարողանան ուղղել իրենց 
ճամփաները և սփոփանք գտնել Քո Բազուկների մեջ: Ամեն:

Զավակնե՛րս, աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց պաշտպանության համար, ովքեր 
տառապում են Աստծո` Հավիտենական Հոր հանդեպ ունեցած հավատարմության 
պատճառով, և նրանց համար, ովքեր դաժան և անիմաստ պատերազմների զոհեր են:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Երբ վստահությունը կոտրվում է,դա այն պատճառով է, 
որ մեղավորը թույլ է տվել, որ հպարտությունը թելադրի 
իր մտածմունքներին
Շաբաթ, 26 հուլիսի, 2014թ., ժ. 19:59

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես եկա որպես Թագավոր, բայց հիմա, այսօր, Ես կանչում եմ ձեզ 
որպես մի մուրացիկ, քանի որ Ես չունեմ ոչ մի ունցիա հպարտություն, որովհետև դա 
անհնար է:

Ես կանչում եմ Աստծո զավակներին կարոտով, որպեսզի կարողանամ արթնացնել 
նրանց կարծրացած սրտերի մեջ սիրո մի առկայծում, Իմ Հավիտենական Հորից 
ծնված մի սեր, որը սակայն մնում է քնած և մոռացված: Ես`Հիսուս Քրիստոսը, 
նույնպես մոռացված եմ, չնայած աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որ Իմ մասին լսած 
չլինի: Նրանք գիտեն Ինձ, բայց մոռանում են, թե Ով Եմ Ես: Ոմանք գիտեն Իմ Անունը, 
բայց այն ոչինչ չի նշանակում իրենց համար: Ոմանք սիրում են Ինձ, բայց չափազանց 



զբաղված են Ինձ հետ խոսելու համար, միայն գլխի մի շարժում երբեմն իբրև ի 
ճանաչումն Ինձ: Ուրիշները լսել եմ Իմ մասին, բայց նրանց աչքում Ես սոսկ մի 
սրբապատկեր եմ, անցած դարաշրջանի մի բան, հավանաբար մարգարե, ով 
հավանական է ճշմարիտ է եղել կամ ոչ: Ուրիշ հոգիների համար, ովքեր քիչ են 
հասկանում հոգևորից, Ես Գոյություն չունեմ, Ես երևակայության մի մասնիկ եմ, 
ջերմեռանդ նվիրյալների մտքում ստեղծված մի արարած, ովքեր կառչում են ծղոտից, 
հուսալով, թե մի նոր աշխարհ գոյություն կունենա այս մեկից հետո: Թույլ վեք Ինձ 
վստահեցնել ձեզ. Աստված Աստված է: Մարդկությունն արարվել է Իմ Հավիտենական
Հոր կողմից, որովհետև այն հավիտենական տիեզերքի Նրա Պլանի մասն էր: Ամեն ինչ
Եղել է, Կա և Կլինի Նրա Հրամանով և Կամքով Ով Կա և Կլինի: Աստծո Արարչության 
աշխարհում բոլորը խոնարհվում են Իմ Հոր առջև, ներառյալ Նրա թշնամիները:

Քանի որ մարդը ավելի ստրկաբար նվիրված է դառնում այն ամենին, ինչը տեսնում է, 
շոշափում և զգում իր ֆիզիկական էությամբ, նրա հոգևոր վիճակն անբերրի կդառնա: 
Երբ հավատում եք, թե ամեն ինչ սկսվում և ավարտվում է այս աշխարհի հետ, ասում 
եք որ Ես Գոյություն չունեմ: Դուք ժխտում եք Ինձ` մարդու Որդուն` ուղարկված, 
որպեսզի ազատագրի ձեզ դևի խաբեությունից: Ես Իմ Հորից եմ: Ես Նրա Մեծ 
Աստվածային Պլանի մասն եմ: Մենք բոլորս մեկ ենք, բայց դուք, Իմ սիրելի 
զավակնե՛ր, ապրել եք կյանքից զրկված մի անապատում և անգիտության մեջ, թե ինչ 
է նշանակում Իմ Աստվածայնությունը: Իմ Թագավորությունը կատարյալ է և 
արարվել է Իմ Հոր կողմից: Մարդկային ռասան կատարյալ էր, մինչև որ այն 
ոչնչացվեց Իմ Հոր Աչքին ամենամեծ մեղքի` հպարտության մեղքի միջոցով: 
Զգուշացեք հպարտության մեղքից, քանի որ դա ծագեց Լյուցիֆերի` սեփական անձի 
հանդեպ սիրուց: Լյուցիֆերը` Իմ Հոր Հիերարխիայում ամենաբարձրը, հավատացած 
էր, թե քանի որ ինքը ազատ կամք ունի, ապա կարող է անել ամեն ինչ որ ցանկանում 
է, բայց չէր կարողանում հասկանալ սա. Նրան տրվել էր ոչ միայն ազատ կամքի 
ընծան, այլ և Իմ հոր վստահությունը: Իմ Հայրը ամբողջական վստահություն էր ցույց 
տալիս Իր ողջ Արարչության հանդեպ: Ցավոք, դա  չփոխադարձվեց:

Երբ վստահությունը կոտրվում է, դա այն պատճառով է, որ մեղավորը թույլ է տվել, որ
հպարտությունը թելադրի իր մտածմունքներին, մտքին և գործողություններին: Հենց 
որ հպարտությունը տեղ է գրավում ձեր հոգում, դուք անմիջապես ստեղծում եք 
հեռավորություն ձեր և Նրա միջև, Ով արարեց ձեզ ոչ այլ ինչից, քան մի բուռ կավից: 
Նա ձև տվեց ձեզ և Ընծաներ տվեց: Հպարտությունն ամենամեծ վտանգն է 
մարդկության հանդեպ, որովհետև այն համոզում է ձեզ, թե դուք ավելի շատ գիտելիք 
ունեք, քան Աստված: Եթե հավատում եք դրան, ապա արժանի չեք ո՛չ Նրա Անվամբ 
խոսելու, ո՛չ էլ ընդհանրապես խոսելու: Եվ երբ խոսեք, կստեղծեք մի միջավայր, ուր 
բոլոր մեղքերը կընդունվեն որպես լավ բան: Երբ դա տեղի ունենա, դուք ոչ միայն 
կխաբեք ուրիշներին, այլև միայն ինքներդ ձեզ կհիմարացնեք:

Ձեր Ուսուցիչ
Ձեր սիրող Հիսուս

Մի կատարյալ աշխարհ կփոխարինի այն ամենին, որ 
աղտոտված է և քայքայված
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Խաղաղությունը շուտով կլինի քոնը և բոլոր նրանցը, ովքեր 
ծառայում են Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին, այս կյանքում, տրված աշխարհին Իմ սիրելի 
Հոր Զորությամբ:

Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ, ովքեր փորձում են մնալ Իմ Խոսքին հավատարիմ, 
հատկապես բոլոր նրանց, ովքեր քաղցած են դրան: Եթե դուք կարծում եք, թե մյուս 
բոլոր կրոնների մարդիկ, ներառյալ նրանք, ովքեր չեն հավատում Իմ Հավիտենական 
Հորը կամ նրանք, ովքեր չեն ընդունում Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին` աշխարհի Փրկչին, 
կորած են, դա սխալ կլիներ: Յուրաքանչյուր հոգի, որ փորձում է փնտրել հոգևոր 
կատարելություն և անգրագետ է ճշմարտությանը, սիրված է Իմ Հոր կողմից, Ով 
ԱմենաՍիրող է, Ամենակարող և Կատարյալ ամենի մեջ, ինչ անում է:

Մարդկային ռասան անկատար է մեղքի պատճառով, և սակայն յուրաքանչյուր մարդ 
ստեղծվել է Նրա Պատկերով, Ով իրեն կյանք է տվել: Որպես այդպիսին, ամեն մարդ, 
կին և երեխա նորից կդառնա կատարյալ թե՛ հոգով, և թե՛ մարմնով, երբ մեղքի 
խարազանն արմատախիլ արվի: Երբ Աստծո թշնամիները ոչնչացվեն և երբ մարմնի և
հոգու անկատարությունն այլևս խոչընդոտներ չստեղծի մարդու և Աստծո միջև, ամեն
ինչ կլինի Մեկի մեջ Իմ Հոր հետ: Նոր Թագավորությունը` բաղկացած Երկնքից և 
Երկրից, կդառնա մեկ: Մարդը կդառնա Մեկ Աստծո մեջ Իմ` Նրա Միածին Որդու 
միջոցով, և Նրա Պլանն աշխարհի համար կավարտվի:

Դուք երբեք չեք կարող կատարյալ զգալ, որովհետև քանի դեռ մեղքը գոյություն ունի, 
այն բաժանում է պատճառում Աստծուց: Բայց կգա ժամանակը, երբ ողջ վիշտը, որ 
ոչնչացնում է աշխարհը, կսրբվի: Սերը և ուրախությունը կողողեն այն, և մի 
կատարյալ աշխարհ կփոխարինի այն ամենին, որ աղտոտված է և քայքայված:

Միայն այդ ժամանակ Աստծո ողջ Արարչությունը նորից կդառնա ամբողջական:

Ձեր Հիսուս

Ինձ ծաղրեցին, զրպարտեցին և մեղադրեցին 
անբարոյական, ստախոս և հերձված լինելու մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես նայում եմ Աստծո զավակներին, Իմ Սիրտը ուռչում է մի 
Սիրով, որն այնքան քնքուշ է, որքան նորածին երեխայի հանդեպ սերը, այն  ճիշտ 
այդպես է նաև 100 տարեկան մարդու հանդեպ: Տարբերություն չկա: Դուք 
յուրաքանչյուրդ Աստծո մի զավակ եք` զգուշությամբ հյուսված ձեր մոր արգանդում 
Իմ Հոր Սուրբ Կամքին համպատասխան: Հասկանու”մ եք, ամեն ինչ, որ ստեղծվել էր 
սկզբից մինչև վերջ, եղել է և միշտ կլինի Աստծո Սուրբ Կամքին համապատասխան: 
Ուստի, նշանակություն չունի, թե ով ես դու, ինչ նեղություններից ես տառապում, ինչ 
անարգանք ես ստիպված կրում հասարակության կողմից քո ռասայի, հավատամքի, 
սեռի կամ գույնի պատճառով, իմացիր, որ դու թանկ ես Աստծո Աչքում: Մեղքը միակ 
բանն է, որ բաժանում է քեզ Նրանից:

Ձեր միջից հալածվածներն են, որ առաջ են բերում Իմ Սերն ու Տառապանքը: Ձեր 
Տառապանքն Իմն է: Ես փնտրում եմ միայնակներին և զրկվածներին, ովքեր սոսկալի 
խտրականության են ենթարկվում, ձեր հասարակություններից դուրս նետվածներին, 



և առաջին հերթին նրանց եմ բերում Ինձ մոտ: Նրանց վրա է, որ առաջին հերթին Ես 
հեղում եմ Իմ Մեծ Գթասրտությունը: Եթե մերժված ես ուրիշների կողմից և քեզ հետ 
վարվում են դաժան քամահրանքով այս կյանքում, ապա իմացիր, որ Ես Եմը քեզ հետ 
է: Քեզ տրվել է Գողգոթայի Խաչը, և դու օրհնյալ ես, ի հակադրություն նրա, թե ինչ ես 
մտածում: Քո բաժինն Իմ բաժինն է: Ես ենթարկվեցի խտրականության երկրի վրա Իմ 
եղած ժամանակ: Ինձ ծաղրեցին, զրպարտեցին և մեղադրեցին անբարոյական, 
ստախոս և հերձված լինելու մեջ:

Մի վախեցեք, քանի որ երբ ձեզ մեղադրում են, անարդարացիորեն, այդպիսի 
ոճիրների մեջ, դուք Իմն եք, ամբողջովին Իմը: Իսկ Ես ձերն Եմ:

Ձեր սիրող Հիսուս

Ես երբեք չեմ փոխվում: Ես երբեք չեմ հարմարվում նոր 
ուղիների, քանի որ Ես Եմ ինչպես միշտ Եղել Եմ և 
Կլինեմ: Ես Հավիտենական եմ
Հինգշաբթի, 31 հուլիսի, 2014թ., ժ. 15:50

Իմ սիրելի աղջի՛կ, յուրաքանչյուր տեսանող կամ մարգարե, ով գալիս է Ինձնից, 
շուտով կկանգնի մեծ փորձությունների դիմաց, ինչպիսիք երբեք ստիպված չեն եղել 
կրել: Շատերը, ովքեր ընդունում են նրանց վավերականությունը և հավատարիմ են 
եղել նրանց, իրենց մեեջքը կշրջեն նրանց հանդեպ, և նրանք մի կողմ կնետվեն, մինչ 
խավարի ոգին պարուրում է ազգ ազգի ետևից, ուր սերն ու բարեգործությունը 
կանհետանան: Մարդը` մարդու դեմ, երկիրը` երկրի դեմ, մարդը` Աստծո դեմ: 

Տատանումների այդ էտապները շատերի համար մտահոգիչ կլինեն, և ձեր սփոփանքի
ու զորության միակ աղբյուրը կգա Ինձնից, բայց միայն եթե փնտրեք Ինձ: Ես ձեր 
Ապառաժն Եմ, այն Ապառաժը, որն անթափանցելի է, այն Ապառաժը, որին դուք 
կփարվեք, երբ ոչ մի կայուն բան իր տեղում չի լինի այն տներում, որոնք ծածկ են 
տալիս Իմ Հոգուն: Շենքերը, որոնք կառուցվել են Ինձ պատվելու համար, օրորվելով 
ցած կտապալվեն: Դրանց մի մասը կդառնան ուրիշ կառույցներ, որոնք 
կօգտագործվեն այլ նպատակների համար, բայց ոչ Ինձ պատվելու համար:

Ես այն Ապառաժն եմ, որի վրա Եկեղեցին կառուցվեց և Ես կմնամ տեղում հավիտյան:
Շատերն են եկել Ինձ փնտրելով, և Ես նրանց կյանք եմ տվել: Ուրիշները եկել են, բայց 
չեն կարողացել գտնել Ինձ, որովհետև նրանց համառ սրտերը սիրո և ոգու 
առատաձեռնության պակաս ունեին: Եվ հիմա, քանի որ ամեն ինչ, որ Ես ասացի ձեզ, 
մարտահրավերի կենթարկվի, և հիմքը, որի վրա Իմ Եկեղեցին էր կառուցվել, կցնցվի 
ձեր հասկացողությունից վեր, Ես դարձյալ կմնամ տեղում: Ամուր ինչպես Ապառաժ 
Եմ Ես, և դուք կգաք Ինձ մոտ` փնտրելով մխիթարություն, զորություն և 
խիզախություն: Ես կարձագանքեմ ձեզնից յուրաքանչյուրին` դուրս հեղելով այն մեծ 
Շնորհները, որոնք պահված են եղել ձեզ համար, այն ժամանակների համար, որ 
առջևում են: Ես Եմ Եկեղեցին: Ես Եմ Ներկա Եկեղեցում: Շենքը կառուցված է քարից, 
բայց Ես Եմ Ապառաժը, որի վրա կառուցվել է Իմ Եկեղեցու հիմքը: Ես երբեք չեմ 
փոխվում: Ես երբեք չեմ հարմարվում նոր ուղիների, քանի որ Ես Եմ ինչպես միշտ 
Եղել Եմ և Կլինեմ: Ես Հավիտենական Եմ:



Իմ Եկեղեցին կմնա կանգնած, քանի որ Ես Եմ Եկեղեցին, մինչև ժամանակների վերջը:

Ձեր սիրող Հիսուս

Շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրվածԻնձ 
հավատարիմ մնալու
Շաբաթ, 2 օգոստոսի, 2014թ., ժ. 10:06

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոր Ուխտի կատարումն իրականացնելու Իմ այս վերջնական 
ճամփորդության մեջ Ինձ հետևելը կարելի է նմանեցնել սարը բարձրացող 
մագլցողների խմբի: Իմացեք, որ դա բարձր սար է, կարծր ռելիեֆով և լի 
խոչընդոտներով, որոնք կներկայացնեն խնդիրներ նույնիսկ ամենափորձված 
սարագնացին, քանի որ այն կներկայացնի զարմանալի և անսպասելի ոլորաններ և 
շրջադարձներ ամեն մակարդակում և ամեն անկյունում: Նրանց համար, ովքեր 
վստահում են Իմ ասածին և հետևում են Ինձ բաց և կամավոր սրտով, այս 
ճամփորդությունն ավելի հեշտ կլինի, քան մյուսների: Այնուամենայնիվ, շատերը, 
ովքեր վստահ են, այս ուղևորության սկզբում կքայլեն շատ արագ և մեծ քայլեր 
կանեն` փորձելով մագլցել դեպի գագաթը: Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր կընկնեն 
ամենավատ ձևով, և նրանց մինչև հատակն իջնելը կլինի ամենացավոտը:

Ուիշները, ովքեր փորձված մագլցողներ չեն, բայց հետևում են հստակ ցուցումներին, 
որ տրվում են իրենց Նրա կողմից, Ով առաջնորդում է նրանց, շատ դեպքերում 
առաջինը կհասնեն գագաթին: Ամեն գնով գագաթին հասնելու նրանց 
վստահությունը, համբերությունը և ոգևորությունը կապահովեն նրանց մեծ 
էներգիայով, որը կպահի նրանց դեպի գագաթ իրենց բարձրանալու ժամանակ: 
Նրանք, ովքեր կանոնավոր կերպով չեն կանգնի և չեն խմի` իրենց ծարավը 
հագեցնելու համար, կջրազրկվեն, իսկ ովքեր կմոռանան իրենց հետ սնունդ վերցնել, 
նրանց համար անհնարին կլինի վերականգնել ուժերը:

Այդ ուղևորության ամեն մի քայլը ներկայացնում է նոր մարտահրավերներ, 
վտանգավոր ոլորաններ և գրեթե անհնարին ժայռաբեկորներ` մագլցելու համար: 
Պետք է մտքով և մարմնով շատ ուժեղ մարդ լինել մինչև գագաթը մագլցելու համար: 
Նրանց ուշադրությունը կշեղվի այն մարդկանց կողմից, ովքեր կորցրել են հավատը` 
սարն ի վեր բարձրանալու սեփական կարողության հանդեպ, ովքեր անընդհատ 
կփորձեն նրանց ետ պահել իրենց առաջադրանքից:

Կլինեն նաև այնպիսիք, որ կնախանձեն նրանց, ովքեր մեծ քայլերով առաջ են գնում, և
կփորձեն ծուղակը գցել մագլցողներին` նրանց առջև թակարդներ և այլ խոչընդոտներ 
դնելով, որպեսզի դանդաղեցնեն նրանց ընթացքը: Այդ մոլորված և նախանձ հոգիները
կանեն իրենց կարողացած ամեն ինչ` կանգնեցնելու համար վճռական տրամադրված 
և նվիրված մագլցողին գագաթը հասնելուց: Նրանք կհորինեն ստեր փորձելու համար 
համոզել բարձրացողներին, որ կանգնեն, հեռանան այն մեծ վտանգների վախից, 
որոնք առջևում են: Նրանք կասեն, որ սարագնացների առաջնորդը հարմար չէ նրանց 
գագաթը հասցնելու համար, և այդ պատճառով նրանք մեծ վտանգի մեջ կլինեն, եթե 
այնքան հիմար լինեն, որ շարունակեն այն ճանապարհը, որն իրենց ասելով 
վտանգավոր և զառվեր է:



Եվ ուստի, այն կշարունակվի` Իմ այդ Ուղևորությունը, մինչև այն Օրը, երբ Ես Կգամ 
նորից: Շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված Ինձ հավատարիմ մնալու: 
Ոմանք կանչված են և հետևում են Ինձ: Հետո նրանք դավաճանում են Ինձ: Իմ 
հանդեպ նրանց ատելությունն ամենավատն է, քանի որ նրանք Ինձ հոգիներ են բերել 
դեպի Փրկություն այդ ուղևորության մեջ: Բայց երբ նրանք ընկնեն սատանայի 
գայթակղության տակ, ով սոսկալի ստեր է ցանում նրանց հոգիների  մեջ, հենց նրանք 
Ինձնից հոգիներ կհեռացնեն:

Միայն նրանք կկարողանան հասնել սարի գագաթին, ովքեր խոնարհ են հոգով, 
քնքուշ` սրտով` ազատ նախանձից, հպարտությունից և եսասիրությունից: Երբ այդ 
օրը գա, նրանք, ովքեր հեռացան Ինձնից և դավաճանեցին Ինձ, գնալու տեղ չեն 
ունենա, քանի որ ճանապարհը, որ տանում էր լանջն ի վեր, այլևս չի լինի:

Ձեր Հիսուս

Շատ մարդիկ են իրենց քրիստոնյա հռչակում, բայց 
նրանք Ինձ չեն սիրում
Երեքշաբթի. 5 օգոստոսի, 2014թ., ժ. 14:16

Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա, երբ տարածվել է ճշմարտությունը, թե ինչ է գալու, դարձը 
հետևել է Ինձ ամենուր, որտեղ ասվում են մարդկության համար Իմ Աղոթքները: Իմ 
Մնացորդը կաճի և կբազմապատկվի, նույնպես`Իմ թշնամիները: Ուր էլ Իմ Բանակը 
գնա, այս Աշխատանքի թշնամիները կհետևեն նրան, անդադար. Կռվելով, խփելով և 
թույն թափելով: Դուք կճանաչեք նրանց այն չարությունից, որը դուրս է թափվում 
նրանց բերաններից: Դուք կճանաչեք Իմ յուրայիններին այն բանից, թե ինչպես են 
նրանք վատաբանվում Իմ Անվամբ:

Դուք երբեք չպետք է կորցնեք քաջությունը ատելության դիմաց: Դուք պետք է 
հասկանաք, թե ով է աշխատանքի մեջ այդ դեպքերում և չընդունեք նրան, քանի որ 
այդ դեպքում դուք պարզապես կհզորացնեք նրան: Չարի ազդեցությունն Աստծո 
զավակների վրա ի ցույց է դրվում և երևում այն պառակտումներից, որոնք 
առանձնացնում են ազգերին, սպանություններից, հալածանքից և փորձերից` ջնջելու 
քրիստոնեությունը:

Շատ մարդիկ են իրենց քրիստոնյա հռչակում, բայց նրանք Ինձ չեն սիրում: Նրանք 
վիրավորում են Ինձ և մեծ ամոթ պատճառում Ինձ: Նրանք կոպտորեն դատում են 
ուրիշներին և մեղավորություն կամ զղջում չեն զգում երբ չարախոսում են ուրիշների 
մասին` միայն ատելություն տարածելու այրող ցանկությամբ: Վախկոտներ են բոլոր 
նրանք, ովքեր թաքնվում են կրոնական բարեպաշտության քողի տակ և 
համարձակվում հայտարարել թե արդյո՞ք մեկ ուրիշը հարմար է Ինձ 
սպասավորություն անելու համար: Նրանք համարձակվում են ուրիշներին թելադրել, 
թե իրենց գիտությամբ ինչ է նշանակում լինել քրիստոնյա, երբ իրենք այնքան լի են Իմ
հանդեպ ատելությամբ: Երբեք չպետք է խոսքի բռնվեք մի մարդու հետ, ով լի է 
ատելությամբ իր սրտում, երբ ասում է թե խոսում է Իմ Անվամբ: Անտեսեք նրան: 
Աղոթեք նրա համար: Քանի որ եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, ապա կարեկցանք ցույց 
կտաք բոլորի հանդեպ: Դուք չեք դատի ուրիշին, չեք զրպարտի նրան, ստեր չեք 
տարածի նրա մասին, իսկ հետո համարձակվեք ասել թե Ինձնից եք: Հեռու Ինձնից: 



Շուտով դուք կգաք Իմ առջև և ձեզ կհարցնեն, որ հաշվետվություն տաք ձեր 
գործողությունների համար:

Քրիստոնեությունը կյանքի ուժն է, որը պահում է աշխարհը: Ես Եմ Լույսը, որը 
բաժանեց գիշերն ու ցերեկը, և առանց Ինձ դուք կգոտեմարտեք խավարի մեջ: Եկեք 
Ինձ հետ, մինչ Ես կանչեցի ձեզ, կամ էլ ընդհանրապես մի եկեք:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Իմ Որդին ոչ մեկին չի ուղարկել, որ 
ձեզ հեռացնի այս Պատգամներից
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ուշադիր եղեք նրանց  հանդեպ, ովքեր հալածում են ձեզ իմ 
Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Անվամբ, քանի որ նրանք զգույշ են` թաքնվելով խաբուսիկ 
սրբության ետևում: Չարը երբք չի ներկայանա այնպես, ինչպիսին կա, որովհետև նա 
չափազանց խորամանկ է: Դրա փոխարեն նա կմոտենա ձեզ սիրո ֆասադով այն 
հոգիների միջոցով, որոնց վրա ազդում է, և շատերը կընկնեն այդ խաբեության մեջ: 
Նրա օգտագործած բառերը կթվան հանգստացնող և հրապուրիչ, բայց ձեր հոգում 
դրանք մի անհանգիստ զգացողություն կթողնեն:  

Երբ Պատգամներ են տրվում աշխարհին իմ հավիտենական Հոր հրամանով, նրանք երբեք 
ձեզ պահանջներ չեն ներկայացնի: Նրանք երբեք որևէ մարդու իշխանություն չեն տա ձեզ 
վրա, որպեսզի ձեզ խրախուսեն հավատարմություն երդվել որևէ ապրող մարդու: Ողջ փառքը 
պետք է լինի Աստծունը: Ոչ մի մարդ չի կարող ձեզ փրկություն խոստանալ, քանի որ այն 
կարող է գալ միայն Աստծուց: Դուք կարող եք նախապատրաստել ձեր հոգիները ինչպես իմ 
Որդին` Հիսուս Քրիստոսն է ձեզ սովորեցրել, և ստանալ Խորհուրդները: Դուք կարող եք 
ընդունել Շնորհների Ընծաները իմ` Անարատ Կույս Մարիամի միջոցով, բայց դուք կարիք 
չունեք որևէ մեկի թույլտվությանը, որպեսզի արժանի դառնաք ծառայելու իմ Որդուն Երկնքից
վավերացված այս կամ որևէ այլ առաքելության մեջ:

Զգուշացեք իմ Որդու թշնամիներից, քանի որ նրանք ամենուր են, անելով իրենց կարողացած 
ամեն ինչ` կուրացնելու համար մարդկությանը նորից գալու իմ Որդու Խոստումի հանդեպ: 
Նա կվերադառնա շուտով, և ճշմարտությունը հայտնի կդառնա, և ամեն ինչ որ Նա խոստացել
է` կբացահայտվի: Մինչև Տիրոջ Մեծ Օրը դուք պետք է միայն կենտրոնանաք իմ Որդու վրա և 
ամբողջապես վստահեք Նրան: Իմ Որդին ոչ մեկին չի ուղարկել, որ ձեզ հեռացնի այս 
Պատգամներից, որոնք վերջինն են իրենց տեսակի մեջ, և ով էլ որ այլ կերպ հռչակի` Նրանից 
չի գալիս:

Վստահեք, վստահեք, վստահեք իմ Որդու Գթասրտությանը: Լսեք, թե ինչ է Նա ուսուցանել 
ձեզ, այդ ամենը պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում: Նրա Խոսքը պարզ է: Այն 
բարդացված չէ: Պարզապես հետևեք Նրա Ուսուցումներին, որոնք տարածվում են գրեթե 2000 
տարի, և այդ դեպքում դուք խաղաղություն կգտնեք:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Իմ Խոսքը, կասեն նրանք, այնքան շատ վիրավորանք է 
պատճառում, որ Այն կհամարվի քաղաքականորեն ոչ 
ճիշտ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե Իմ Համբերությունը չլիներ, Իմ Պատիժը հիմա կհասցվեր 
անարդարների վրա, ովքեր խարազանում են Իմ Եկեղեցին երկրի վրա:

Քրիստոնեության դեմ ատելությունը հասցվում է ձեզ վրա երեք ձևով: Առաջինը` 
գլոբալ հավատուրացությունն է, որն առաջնորդվում է Իմ նեմեսիսի կողմից, ով 
խաբում է աշխարհին, որ մերժեն այն ամենն, ինչ Ինձնից է, և նետեն Ինձ փտելու 
համար թողնված մի ամայի տեղ: Երկրորդը գալիս է ռացիոնալիզմի և Իմ Խոսքի մեջ 
մարդկային միջամտության պատճառով, որ տարածվում է Իմ Խոսքի գիտունների 
կողմից, ովքեր լցված չեն ճշմարտության ոգով, այլ փոխարենը լի են 
համոզվածությամբ թե իրենք իրավացի են, որը գալիս է հպարտությունից: Իրենց 
կարծիքով իրենք այնքան լավ են մեկնաբանում Իմ Ուսուցումները, որ կավելացնեն 
նոր հավելվածներ և կհարմարեցնեն Իմ ուսուցանածները, որ 
համապատասխանեցնեն իրենց եսասիրական կարիքներին: Իսկ հետո, կան նաև 
այնպիսինները, որոնց սրտերը պատրաստված են քարից` սառը, անզգա և լի խորը 
լարված ատելությամբ Իմ հանդեպ և բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր գործադրում են 
քրիստոնեությունը բոլորի աչքի առաջ:

Դևի ազդեցությունն ի ցույց է դրվում այնքան շատ ձևերով, որ մարդը միայնակ ի 
վիճակի չէ դեմ կանգնել այն պահանջներին, որ իր վրա պարտադրվում են այդ երեք 
խմբերի կողմից, ովքեր կփորձեն ետ պահել նրան Աստծո ճշմարիտ Խոսքը 
հռչակելուց: Իմ Խոսքը, կասեն նրանք, այնքան շատ վիրավորանք է պատճառում, որ 
այն կհամարվի քաղաքականորեն ոչ ճիշտ, և ուստի, դա կհամարեն որպես 
հիմնական պատճառ` արմատապես փոխելու համար քրիստոնեության դեմքը: 
Միայն պարզ մարդիկ կլինեն Ինձ հավատարիմ, նրանք, ում սերն Իմ հանդեպ կարելի 
է նմանեցնել փոքրիկ երեխաների սիրուն, որովհետև մնացածները չափազանց 
զբաղված կլինեն`Իմ Խսքի մեկնաբանության փոփոխություններն անելու մեջ: Եվ այդ 
ամբողջ ժամանակ, քահանաները, ում Ես կանչել եմ ճշմարտությունը վկայելու 
համար, կնախապատրաստվեն պահպանել ճշմարտությունը:

Ճշմարտությունը թաքցնելը կբերի մի սոսկալի խավար: Այն /ճշմարտությունը/ 
փոխելը ծաղր է Իմ Խաչելության հանդեպ: ճշմարտությանը փոխարինող 
ներկայացնել` նշանակում է Ինձ ամբողջապես մերժել: Եվ ամենամեծ չարիք 
նյութողները կլինեն նրանք, ովքեր պարծենում են Իմ մասին ունեցած իրենց 
գիտելիքներով, նրանց սրբությունը կքողարկի կեղծիքներ, իսկ նրանց խոսքերն ու 
գործողությունները երբեք ձեզ չեն բերի դեպի Ինձ, քանի որ Սուրբ Հոգին ներկա չի 
լինի նրանց հոգիների մեջ: Երբ Սուրբ Հոգին ներկա չէ, նրանք`Իմ Խոսքի այդ 
դավաճանները, կձգեն ուրիշների մեջ եղած խավարը, ովքեր ջերմեռանդորեն 
կփարվեն նրանց ստերին: Այդ ողջ կեծիքը կկրի չարի նշանը` հպարտության մեղքը, 
դեպի անապատ տանող դռան ճանապարհը: Հենց որ այդ դուռը բացվի, մնացած բոլոր
չարությունները կհոսեն, և բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր տեղի կտան 
հերձվածությանը, կդառնան անպտուղ:



Առանց ճշմրտության դուք կապրեք մի աշխրհում, ուր ինչ էլ որ լսեք, ձեզ 
խաղաղություն չի բերի: Առանց Իմ Ներկայության Լույսի արևը չի փայլի. Այն կդառնա
աղոտ և անկենդան, մինչև որ դառնա մշուշոտ, մինչև որ, մահկանացու մարդու 
ձեռքով, չի կարողանա լույս տալ, այնպես որ նրանք, ովքեր աչքեր ունեն և մերժում են
տեսնել, այլևս չեն տեսնի, մինչդեռ նրանք, ովքեր տեսան և ընդունեցին Աստծո Հոգին, 
կտեսնեն:

Ձեր Հիսուս 

Մայր Փրկության. Հումանիզմը կդառնա քրիստոնության 
փոխարինողը, ուր ոչ մի խոսք Աստծո մասին չի ասվի
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Զավա՛կս, մինչ քրիստոնյաներն աշխարհով մեկ ենթարկվում են հալածանքի և ծաղր 
ու ծանակի, իմացիր, որ նրանք նաև կբաժանվեն իրենց մեջ. Ամեն մեկն` իր 
ուղղությամբ, ամեն մեկն իր սեփական ցանկությամբ և ամեն մեկն իր սեփական 
մեկնաբանությամբ այն մասին, թե իրականում ինչ է նշանակում ծառայել իմ սիրելի 
Որդուն: 

Չնայած մարդիկ վախեցած են չար մարդկանցից ելնող տեռորից, որով 
քրիստոնյաներն ստիպված են ապրել իրենց ամենօրյա կյանքում, նրանք պետք է 
իմանան, որ դա պարզապես խարազանման ձևերից մեկն է, որին ստիպված են 
դիմանալ նրանք, ովքեր հռչակում են Հիսուսի Անունը: Կառավարությունների, 
մարդու իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունների և իրենց հռչակմամբ` 
մարդկության բարօրություն տարածող այլ ուժերի կողմից ամեն փորձ արվում է` 
խարխլելու համար քրիստոնեությունը: Հումանիզմը կդառնա քրիստոնեության 
փոխարինողը, ուր ոչ մի խոսք Աստծո մասին չի ասվի:

Հումանիզմը` չարի կողմից օգտագործվող ռացիոնալիզմը, որ մարդկանց 
խրախուսելու համար է, որպեսզի գիտությունն օգտագործեն իմ Հավիտենական Հոր 
Աստվածայնությունը խարխլելու համար, կկլանի աշխարհը: Արտաքինից նրա հարթ 
տոները կհամոզեն Աստծո հանդեպ իր սրտում սեր չունեցող մարդուն, թե այն ավելի 
ցանկալի է, քան ճշմարտությունը: Համոզել մարդուն, թե հումանիզմը գերակա է 
Աստծո Խոսքի հանդեպ, իմ Որդու թշնամիների վերջնական գերագույն նպատակն է: 
Հումանիզմը մի խորամանկ ծածկոց է իմ Որդու Եկեղեցու ներսի դավաճանների 
համար, ովքեր ցանկանում են երևալ որպես սիրող, հոգատար և ուշադիր ուրիշների 
կարիքների հանդեպ: Նրանք կքարոզեն հումանիզմ և դրա բոլոր դատարկ 
խոստումները քրիստոնեական եկեղեցիների ամբիոններից, մինչև, իրականում, ոչ մի
բան չի ասվի ձեր հոգիների փրկության կարևորության մասին: Մեղքը կանտեսվի 
որպես աշխարհում կոնֆլիկտից խուսափելու միջոց, բայց չի ճանաչվի որպես 
իրականում գոյություն ունեցող մի բան:

Իջել է բոլոր ժամանակների ամենամեծ խաբեությունը, և շուտով ձեզ բոլորիդ համար 
դժվար կլինի մնալ հավատարիմ ճշմարտությանը: ճշմարտությունը բերում է 
հասկացողություն և իրականացում, թե ինչ է պետք ձեր հոգում ճշմարիտ 
խաղաղության և սիրո հասնելու համար: Այն նշանակում է, որ դուք կճանաչեք 



ԱՍՏԾՈ Սերը, ինչպես նաև` Արդարադատությունը: Այն նշանակում է նաև, որ դուք 
կգիտակցեք Աստծո Գթասրտությունը:

Երբ մեղքի մասին ամեն հիշատակություն կվերացվի և երբ իմ Որդու Եկեղեցին այլևս 
չի խոսի ձեր հոգու փրկության կարևորության մասին, ապա կիմանաք, որ 
ժամանակները հասել են, և որ իմ Որդու Ժամանակը մոտ է:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Մի անհանգստացրեք ձեր սրտերը, մի վիճեք Ինձ 
համար, ոչ էլ փորձեք իմաստությամբ գերազանցել Ինձ, 
քանի որ դա ոչ մի նպատակի չի ծառայի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ փոթորիկները ոռնում են, և խաղաղությունը դուրս է 
ժայթքում, իմացեք, որ մոտենում է ժամանակը, որ Իմ Միջամտությունը հարվածի: 
Մարդը կտեսնի անհանգստություն ուր էլ որ նայի, և ոմանք կասեն թե ժամանակը 
շուտով է: Մինչև չտեսնեք պատերազմներ որ կծագեն աշխարհի տարբեր մասերում, և
երբ նոր վարդապետությունները կկուտակվեն ու կտարածվեն հոգևորապես 
քաղցածների մեջ, ովքեր առաջինը կբռնեն դրանք մեղուների պես, որ գնում են դեպի 
մեղրը, միայն այդ ժամանակ կարող եք վստահ լինել այն մեծ փոփոխությունների 
մասին, որոնք կհանգեցնեն Երկրորդ Գալուստին:

Ամպերը կհավաքվեն փոթորիկներից առաաջ, իսկ փոթորիկները կոռնան նախքան 
երկնքից կլսվի որոտի վերջնական ճայթյունը: Նշանները դառնում են ավելի ու ավելի 
պարզ նրանց համար, ովքեր աչքեր ունեն տեսնելու համար, բայց մնացածները 
պարզապես կհավատան, թե քիչ արդարադատություն կա աշխարհում, 
հեղաշրջումները` ինչպես նախկինում, ինչպես  միշտ եղել են: Բայց իմացեք, որ 
կանխասացված մարգարեությունները տեղի կունենան, և որ շատերն ականատես 
կլինեն դրանց նախքան Մեծ Օրը:

Մի անհանգստացրեք ձեր սրտերը, մի վիճեք Ինձ համար, ոչ էլ փորձեք 
իմաստությամբ գերազանցել Ինձ, քանի որ դա ոչ մի նպատակի չի ծառայի, միայն 
վախ կառաջացնի, որը կկուտակվի ձեր սրտերում: Ինձ անհանգստացնում է 
աշխարհում բաժանումներ տեսնելը: Ինձ ցավ է պատճառում տեսնել այն 
չարությունը, որը տանում է դեպի անմեղներին սպանելը և թույլերին տառապանք 
պատճառելը: Ինձ ցավ է պատճառում տեսնել այնքան շատերին խավարի մեջ, ովքեր 
վշտի արցունքներ են թափում, քանի որ չեն հավաատում ապագայի: Նրանք հավատ 
չունեն Իմ Խոստումի հանդեպ` Իմ Թագավորությունը վերապահանջելու և 
մարդկությանը փառք բերելու մասին: Ո՜հ, որքան է դա Ինձ վշտացնում, և որքան եմ 
Ես ցանկանում բերել այդ հոգիներին Իմ Սիրո սփոփանքը և այն խաղաղությունը, որը
Ես եմ ցանկանում բերել նրանց հոգիների խորքում:

Երբ անհանգստությունը, որը վնասոմ է աշխարհին, աճի ինտենսիվ կերպով, դուք 
պետք է վայր դնեք ձեր բոլոր զենքերը և ամեն պաշտպանիչ արարք, որ դնում եք Իմ 
առջև ձեզ պաշտպանելու համար, իսկ հետո կանչեք Ինձ այս աղոթքի մեջ.



Խաչակրաց աղոթք (163) փրկիր ինձ հալածանքից.
Ո՛վ Հիսուս, պահպանիր ինձ հալածանքի ցավից Քո Անվամբ:
Սիրելի դարձրու ինձ Քո Սրտին:
Ազատիր ինձ հպարտությունից, ագահությունից, չարությունից, եսասիրությունից և 
ատելությունից իմ հոգում:
Օգնիր ինձ  ճշմարտապես հանձնվել Քո Գթասրտությանը:
Հեռացրու իմ վախերը:
Օգնիր ինձ թոթափել իմ բեռը և հեռացրու ողջ հալածանքն ինձնից, որպեսզի ես 
կարողանամ հետևել քեզ ինչպես մի փոքր երեխա, իմանալով, որ ամեն ինչ Քո 
Վերահսկողության տակ է:
Ազատիր ինձ ատելություինից, որ իմ հանդեպ ցույց են տալիս բոլոր նրանք, ովքեր 
հռչակում են թե իրենք Քոնն են, բայց իրականում մերժում են Քեզ:
Թող նրանց կտրող լեզուներն  ինձ չխարազանեն, ոչ էլ նրանց չար գործողությունները
շեղեն ինձ ճշմարտության ճանապարհից:
Օգնիր ինձ կենտրոնանալ միայն Քո Թագավորության վրա, որ գալու է, և 
արժանապատվությամբ տոկալ ցանկացած վիրավորանքի, որ կկրեմ Քեզ համար:
Բեր ինձ մտքի խաղաղություն, սրտի խաղաղություն, հոգու խաղաղություն:
Ամեն:

Խնդրում եմ, հանդարտ մնացեք, մինչ փոթորիկներն ավելանում են, քանի որ եթե Ինձ 
ամբողջապես չվստահեք, կտատանվեք,  և ձեր ցավը կդառնա անտանելի, երբ տեսնեք
չարը` որպես բարի զգեստավորված: Վստահեք Ինձ: Երբեք մի շեղվեք Իմ 
Ուսուցումներից և աղոթեք հոգու անկաշկանդությամբ, ազատ չարությունից, որ 
ակնկալվում է ձեզնից որպես Իմ հետևորդների: Երբ անեք դա, դուք ազատ 
կարձակվեք, և ոչինչ ձեզ նորից չի անհանգստացնի:
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Խնդրեք և կստանաք: Մնացեք լուռ, փակ շրթունքներով, 
և Ես չեմ կարող պատասխանել ձեզ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մակընթացությունը շրջվել է, և դրա արթնանալով շատ 
փոփոխություններ կգան ինչպես կանխասացվել է: Մի վախեցեք, որովհետև Ես շատ 
ու շատ անգամներ տվել եմ ձեզ Իմ Խոսքը, որ ամեն ինչ կավարտվի Իմ Մեծ 
Գթասրտությամբ, որը կվերցնի յուրաքանչյուր հոգու վեր` դեպի Իմ Սիրո և 
Գթասրտության Լույսը: Վախեցեք միայն Իմ Արդարադատությունից, բայց երբ այն 
արձակվի, իմացեք, որ այն կլինի ուրիշների բարօրության համար, և աշխարհի 
փրկության համար է, որ դա թույլ է տրվում: Ես պատիժներ եմ իրականացնում միայն 
այն բանի համար, որ կանգնեցնեմ ատելությունը տարածվելուց և մեղքի բծով սևացած
հոգիների ներսում արթնացնելու համար սերը, որը գուցե դեռևս մարմրում է նրանց 
ներսում, որպեսզի նրանք գան Ինձ մոտ:

Ինչու է մարդը, և հատկապես նվիրված մարդը, հավատում, թե ինքն ավելի շատ գիտի
Ինձնից, թե ինքն ավելի խելացի է, քան Նա, ով արարել է իրեն, թե Ինձնից /եկած/ 
ամեն բանի իր ռացիոնալ արժևորումը կարող է արմատախիլ անել Իմ 



Ներկայությունը: Մարդու ամբարտավանությունը և իր սեփական քաջությամբ 
հպարտանալը կլինի նրա անկումը: Մարդը ոչ մի այլ զորություն չունի նրանից բացի, 
որը գտնվում է իր հոգում: Հավատը, երբ մաքուր է, հզոր բան է, և միայն ու միայն 
հավատի միջոցով է, որ Ես` Հիսուս Քրիստոսը բերում եմ ձեզ հույս, սեր և 
ուրախություն: Միայն Ես կարող եմ հզորացնել մարդուն մեծ ընծաներով, բայց եթե 
նա չխնդրի Ինձ դրանց համար, Ես չեմ կարող պարտադրել նրա ազատ կամքին:

Խնդրեք և կստանաք: Մնացեք լուռ, փակ շրթունքներով, և Ես չեմ կարող 
պատասխանել ձեզ, որովհետև դուք չեք գալիս Ինձ մոտ: Միշտ շրջվեք դեպի Ինձ և 
խնդրեք Ինձնից ամեն շնորհ, քանի որ Ես կպատասխանեմ ձեր կանչին ամեն անգամ: 
Մի շրջեք ձեր մեջքը դեպի Ինձ և ասեք. Ամեն ինչ լավ կլինի, կյանքն ինքը հոգ կտանի 
իր մասին: Կյանքը պետք է վաստակել: Հավիտենությունն Ընծա է Աստծո կողմից, և 
այն տրվում է նրանց, ովքեր խնդրում են այն: Ցավոք, շատերը կվատնեն 
Հավիտենական Կյանքի իրենց հնարավորությունը, որովհետև հավատում են թե 
մարդկությունն ավելի հզոր է, քան որևէ Աստված, ով կարող է գոյություն ունենալ 
կամ գոյություն չունենալ: Եվ ուստի, նրանք կթելադրեն իրենց սեփական 
ճակատագիրը և իրենց մեջքը կշրջեն Հավիտենական Կյանքի հանդեպ հպարտության
մեղքի պատճառով, այնքան որ համառ են նրանք:

Նրանք մերժեցին Ինձ երկրի վրա իրենց կյանքի ընթացքում և կմերժեն Ինձ, երբ Ես 
կանգնեմ նրանց առջև` Բազուկներս առաջ պարզած` Մեծ Օրը: Նրանք կշրջվեն և 
կքայլեն դեպի առյուծի բունը, որտեղից ոչ մի րոպե խաղաղություն չեն գտնի: 
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Քրիստոնեությունը կատեն, որովհետև այն կերևա որպես
խոչընդոտ անձնական ազատության հանդեպ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը ողողված է հոգեկանության մի նոր ձևով` կազմված մի 
գերագույն էակի հանդեպ հավատից` նրանից, որին իրենք կոչում են քրիստոս, բայց 
այդ Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին չէ, որ նրանք ի նկատի ունեն: Սատանային` Լուցիֆերի 
տեսքով, կոչում են որպես Լույսի Թագավոր, կռապաշտում են ոչ ոպրես չար անձ, այլ 
որպես մեկը, որ կատարում է արարք Աստծո համար: Այդ գաղափարախոսությանը 
հավանություն է տրվում գաղտնի սեկտերի կողմից, որոնք քրիստոնեությունը 
ոչնչացնելու նպատակ ունեն: Շատերը կներքաշվեն այդ օկուլտ և կախարդական 
պրակտիկայի մեջ, որովհետև ձգտում են զվարճության: Հենց ներքաշվեն, կդառնան 
զոհեր, և ժամանակի ընթացքում կբռնվեն չարի կողմից /կայսահարվեն/:

Շատերն են քաղցում հոգևոր բավարարվածության և ձգտում խաղաղության: Նրանց 
համար գրավիչ կլինի ցանկացած գաղափարախոսություն, որ հռչակում է, թե բերում 
է ինքնահաստատում, խաղաղություն, հանդարատություն և իրենց մարդկայնության 
խորը հասկացողություն: Այնուամենայնիվ, շատերը կխորշեն Ինձ` Հիսուս 
Քրիստոսին հետևելուց, քանի որ հասարակությունն արհամարհել է Ինձ մինչև երկրի 
խորքերը: Բայց նրանք կհագենան, երբ սնվեն այն կեղծ վարդապետությամբ, թե բոլոր 
ճանապարհները տանում են դեպի Աստված: Սա մի սուտ է, քանի որ դուք կարող եք 
գալ Աստծո մոտ միայն Իմ` Նրա Միածին Որդու` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:



Ես Մեկ Եմ Նրա մեջ, Ով արարեց բոլոր բաները: Միայն մեկ Աստված կա, և Ես` 
Հիսուս Քրիստոսը` Բանն Եմ /Խոսքը/` մարմին առած, որպեսզի մարդկությունը 
նորից ամբողջական դառնա: Առանց Ինձ դուք երբեք չեք կարող կատարյալ լինել, ո՛չ 
այս կյանքում, ո՛չ էլ` հաջորդ:

Աշխարհին կասեն, թե ամենակարևոր նպատակը, որին պետք է ձգտել, 
ազատությունն է, ազատություն` ամեն գնով: Բայց Աստծուն ճշմարտապես պատվելը
նշանակում է կորցնել միայն ձեր անձնական շահերին ծառայելու ձեր կարողությունը,
և որպես այդպիսին, քրիստոնեությունը կատեն, որովհետև այն կերևա որպես 
խոչընդոտ անձնական ազատության հանդեպ: Ծառայել Աստծուն, ցանկացած 
Աստծո, կդառնա շատերի նպատակը, որ փնտրում են ճշմարտությունը: Բայց երբ 
սատանան մարդու կողմից համարվում է աստվածային, Աստված Իր Անսահման 
Արդարադատությամբ, կոչնչացնի նրանց, ովքեր պատվում են գազանին: Գազանը, որ
թաքնվում է ընտրյալների և հզորների մեջ, մեծ զորություն է տալիս նրանց, ովքեր 
տարածում են այն սուտը, թե Ես` Հիսուս Քրիստոսը, գոյություն չունեմ: Դա 
ամենամեծ անեծքն է` դրված մարդկության վրա սատանայի կողմից, և մարդն իր 
թուլության պատճառով հավատում է ստերին, որոնք դուրս են թափվում չարերի 
բերաններից:

Միայն մեկ Աստված կա: Միայն մեկ ճանապարհ կա դեպի Աստված: Ոչ մի ուրիշ 
ճանապարհ, անկախ նրանից, թե որքան փայլուն այն կներկայացվի ձեզ, չի կարող 
առաջնորդել ձեզ Հոր մոտ բացի նրանից, որը գալիս է Իմ` Հիսուս Քրիստոսի` 
աշխարհի Փրչի միջոցով:

Ձեր Հիսուս
 

Մայր Փրկության. Լա Սալետի և Ֆաթիմայի 
մարգարեությունների իրականացման ժամանակը շատ 
մոտ է
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Լա Սալետի և Ֆաթիմայի մարգարեությունների 
իրականացման ժամանակը շատ մոտ է: Դուք չպետք է վախենաք այդ 
ժամանակներից, այլ փարվեք դրանց, քանի որ պետք է իմանաք, որ իմ Հոր Ուխտը 
վերջնականապես կավարտվի այնպես, ինչպես որ նախատեսված էր: 
Հակաքրիստոսը, ի վերջո, կնստի երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցում, և ոչ մի բան չի 
խանգարի, որ դա տեղի ունենա:   Շատերը կմերժեն մարգարեությունները, որոնք ես 
բացահայտեցի աշխարհին, և կմերժեն ի ցավ իրենց: Նրանք, ովքեր մերժում են 
ընդունել աշխարհին տրվող նախազգուշացումները և հետևում են Աստծո 
թշնամիներին, իրենց հոգիները կդնեն վտանգի մեջ, և այդ սխալ ուղղորդված 
հոգիների համար է, որ ես ձեզ խնդրում եմ ջերմեռանդորեն աղոթել:   

Մարդկային ռասայի և Աստծո բոլոր զավակների փրկության համար մարտը մղվում է
ներկայումս, և մեծ վնաս է հասցվում բոլոր նրանց, ովքեր հաստատուն կանգնած են 
այն ամենի ճշմարտության հանդեպ, որ իմ Որդին հայտնել է աշխարհին: Երբեք չեք կարող 
վերցնել Նրա Սուրբ Խոսքի կամ Սուրբ Աստվածաշնչի մի մասը և հետո անտեսել դա հանուն 
ինչ-որ բանի, որը ձեզ ավելի հարմարավետության զգացողություն կտա: Երբեք հեշտ չէ 
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ընդունել ճշմարտությունը, քանի որ այն կարող է վախ առաջացնել նույնիսկ ամենաքաջ և 
խիզախ քրիստոնյաների սրտերում: ճշմարտությունը միշտ մերժվում է, և երբ փշերը դրվեցին 
իմ Որդու Սուրբ Գլխին, ժամանակի քահանաներն ու ծերերը աղոթում էին տաճարում`` 
փառք տալով Աստծուն, մինչ նրանց կողմնակիցներն անիծում էին Նրան, երբ Նա մեռնում էր 
Խաչի վրա: Այդպես էր այն ժամանակ, և այդպես կլինի, երբ աշխարհը կհարվածի Աստծո 
Խոսքին և կշրջի այն ներսից դուրս և վերևից ներքև: Ես կոչ եմ անում ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, 
ընդունել ճշմարտությունը, քանի որ այն կլինի միջոցը, որով դուք ավելի հեշտությամբ 
կքայլեք դեպի նոր դարաշրջանի թագավորությունը: Առանց ճանաչելու, թե հիմա ձեզ ինչ է 
ասվում, շատ հոգիներ կընկնեն սխալի մեջ և կփարվեն գազանին: Նրանք կհանձնեն ամեն մի 
անձնական իրավունք և ազատություն, երբ կռապաշտեն իմ Որդու թշնամիներին, մինչև որ, ի
վերջո, չարին կհանձնեն իրենց հոգիները:

Վախը  ճշմարտության հանդեպ կարող է տանել դեպի դժգոհություն, որովհետև այն 
չափազանց դժվար է կուլ տալ: Դժգոհությունը տանում է դեպի զայրույթ, իսկ զայրույթը` 
դեպի ատելություն: Ատելությունն այս Առաքելության դեմ, և դրանից առաջ եղած ամեն մի 
առաքելության դեմ կաճի, և նրանց, ովքեր սիրում են ինձ` Աստծո Մորը, կխրախուսեն, որ 
մերժեն այն: Ինչպե՜ս եմ ես տխրում, երբ իմ անունն օգտագործվում է Հիսուս Քրիստոսի` 
մարդկության մեկ և միակ Փրկչի Խոսքը վիրավորելու համար: Շփոթություն կստեղծվի իմ 
Մարեմական խմբերում այնպես, որ կսկսեն կասկածել այն նախազգուշացումներին, որոնք 
ինձ հանձնարարվել էին` ներկայացնելու համար աշխարհին Լա Սալետում և Ֆաթիմայում: 
Մարդիկ հեռու կքաշվեն իմ ասածներից և կհավատան, թե տրված մարգարեությունները 
հեռավոր ապագայի ժամանակների համար են:

Մինչ ողջ խառնաշփոթությունն ավելանում է, իսկ իմ Հոր Գրքում պարունակվող 
վարդապետությունը վերաշարադրվում է և ներկայացվում աշխարհին որպես վավերական, 
միայն ճշմարիտ զանազանություն ունեցողները կհասկանան ճշմարտությունը: Դուք պետք է 
սրտանց աղոթեք իմ Որդու Եկեղեցու` երկրի վրա Նրա Մարմնի գոյատևման համար, որ այն 
չարհամարհեն և դուրս չնետեն շներին: Երբ այդ օրը տեղի ունենա, Աստծո 
Արդարադատությունը կմիջամտի, և մարդկությունն ի վերջո կհասկանա, թե ինչի է նման 
խավարի մեջ ընկղմվելը: Այն օրը, երբ Աստծո Լույսը հանգչի, այն ժամանակն է, երբ բոլոր 
բաները կկատարվեն կանխասացված ձևով:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Միշտ զգուշացեք բաժանումներից, որոնց ականատես եք
լինում աշխարհում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սատանայի կատաղությունը երբեք այնքան շատ չի եղել, մինչ նա 
ամեն տեսակի տառապանք է պարտադրում աշխարհի ամեն անկյունում Աստծո 
զավակների վրա: Որքան մեծ է պառակտումը, այնքան մեծ է նրա ներկայությունը և 
ազդեցությունը: Բայց նա միայն ինքն իրենով անզոր է, և միայն այն մարդկանց 
միջամտության միջոցով է նա կարողանում առաջ բերել այդպիսի դիվային 
հալծանքներ, ովքեր բաց են նրա հանդեպ: Որքան ավելի շատ հոգիներ է նա գերում, 
այնքան ավելի ուժգին է հալածանքը և այնքան ավելի շատ է նա տանջում: Երբ 
մարդիկ, ովքեր հավատարիմ են Ինձ, թույլ են տալիս նրան, որ իրենց սրտերում 
խառնաշփոթություն ստեղծի, թույնը, որը դուրս է ժայթքում, ամենավատ տեսակի է: 



Այդ ժամանակ է, որ նրանք շրջվում են միմյանց դեմ, կռվում և բաժանվում, մինչև որ 
ոչնչացնում են իրար: 

Միշտ զգուշացեք բաժանումներից, որոնց ականատես եք լինում աշխարհում, անկախ
նրանից դրանք քաղաքականության մեջ են, կրոնական են, թե Իմ հետևորդների մեջ, 
քանի որ այն միշտ արմատացած կլինի գազանի ապաստարանի մեջ, ում 
իշխանությունը մարդկության վրա հասել է վերջին: Այնուամենայնիվ նա չի կանգնի 
Իմ` Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ողջ հավատարմությունը ոչնչացնելու իր պլանի մեջ:

Միայն այն դեպքում, երբ ընդունեք Իմ Խոսքն այնպես, ինչպես Ես այն տալիս եմ ձեզ 
հիմա, դուք կգտնեք շնորհը` խնդրելու Ինձ, որպեսզի ուղղություն ցույց տամ ձեզ այս 
զարտուղի ականադաշտում: Ձեզնից ոչ մեկը բավարար չափով ուժեղ չէ իր հավատի 
մեջ` չարի ազդեցության դեմ կռվելու համար: Առանց ամենօրյա աղոթքի, ուր դուք Իմ 
օգնությունն եք խնդրում, չեք կարողանա մնալ մոտիկ Իմ Կողքին: Բայց երբ Ես հեղեմ 
այդպիսի շնորհներ ձեզ վրա, դուք կդառնաք խիզախ և կունենաք զորությունը 
հավատարիմ մնալու Ինձ: Միայն այդ դեպքում ճշմարտությունը նեցուկ կլինի ձեզ:

Ձեր Հիսուս

Նրանք, ովքեր միջամտում են Աստծո Կամքին հոգիներ 
փրկելու Նրա Պլանի մեջ, կհանդիպեն Իմ Հոր 
Զայրույթին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ հայտնի դարձնել, որ նրանք, ովքեր միջամտում 
են Աստծո Կամքին հոգիներ փրկելու Նրա Պլանի մեջ, կհանդիպեն Իմ Հոր 
Զայրույթին:

Երբ Իմ Հավիտենական Հոր Աստվածային Կամքով մարդուն տրվւմ է մի մեծ ընծա, 
իսկ հետո մարդն այն ետ է շպրտում, Իմ Հայրը սգում է: Բայց երբ մարդը փորձում է 
կանգնեցնել, վնասել կամ միջամտել Իմ Հոր Ուխտը կատարելու Իմ Պլանին` 
աշխարհին փրկություն բերելու համար, նա մեծապես կտառապի դրա համար: Երբ 
մարդը հավատում է իր սեփական զորությանը թե այն Աստծո զորությունից վեր է, նա 
կմնա անզոր: Եվ երբ մարդը փարվում է Ինձ` ճիշտ ինչպես Հուդան փարվեց, ասում է Ինձ
թե սիրում է Ինձ, համբուրում է Իմ այտը, իսկ հետո դավաճանում Ինձ, նա ավելի լավը չէ 
նրանից, ով հանձնեց Ինձ Իմ դահիճներին:

Ես մարդկությանը բերում եմ մեծ շնորհներ այս ժամանակներում: Ես մարդու համար բերում 
եմ մեծ Ընծաներ այս առաքելության միջոցով, իսկ ի”նչ է նա անում: Նա թքում է Իմ Դեմքին, 
այնքան որ նա լի է նախանձով, չարություն և ատելություն ունի նա իր հոգում: Նրանք, ովքեր 
անում են դա, կհամակվեն մի խորը վշտով, ծնված միայնությունից, որի նմանը երբեք 
նախկինում չեն զգացել: Նրանք կտառապեն Աստծուց բաժանված լինելու ցավով այս 
կյանքում երկրի վրա, և երբ դա տեղի ունենա, նրանք կիմանան, որ դա Իմ` Հիսուս 
Քրիստոսի` իրենց միակ Փրկչի հանդեպ դավաճանության պատճառով է առաջացել: 
Այնուամենայնիվ, նրանք ամբողջությամբ կհասկանան Իմ Մեծ Գթասրտությունը, որովհետև 
նրանց տալով այդ տառապանքը երկրի վրա, Ես նրանց հնարավորություն եմ տալիս 
ապաշխարելու և նորից ամբողջական դառնալու: Երբ նրանք ընդունեն Իմ Կամքը, 
արժանապատվությամբ, Ես նրանց կյանք կբերեմ Իմ Նոր Թագավորության մեջ:



Արթնացեք, դուք բոլո՛րդ, և հասկացեք, որ Իմ միակ ցանկությունը ձեզ Իմ Սիրող Բազուկների 
մեջ վերցնելն է: Ես ձեր թշնամին չեմ, Ես սիրում եմ ձեզ և տենչում ձեզ մի կարոտով, որ 
անկարող եք հասկանալ: Ես ուղարկում եմ մարգարեներ ոչ թե ձեզ վախեցնելու համար, այլ 
ճշմարտությունը բացահայտելու համար, որպեսզի Հավիտենական Փրկություն կարողանամ 
բերել ձեզ բոլորիդ և հատկապես նրանց, ովքեր ամենաանարժաններն են:

Եկե՛ք, լսեք Իմ Կանչը, Իմ Պլանը կկատարվի, անկախ նրանից թե որքան շատ եք 
հակառակվում դրան: Շուտով հայտնի կդարձվի ամբողջ ճշմարտությունը այն մասին, թե ինչ 
է անհրաժեշտ, որպեսզի դուք ետ պահանջեք Աստծուց տրված ձեր իրավունքը ձեր 
ժառանգության հանդեպ: Երբ Ես գամ այդ նորությամբ, դուք պետք է ողջունեք դա կամ 
կորցնեք ձեր հոգին:

Ձեր սիրող Հիսուս

Մայր Փրկության. Դուք չեք կարող հանդիպել իմ Որդուն 
ֆիզիկապես, բայց կճանաչեք Նրան ամեն ձևով
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, շատերն են փնտրում իմ Որդուն` Հիսուս Քրիտոսին, իրենց 
կյանքում, ինչ որ ժամանակ: Երբ հոգին հայտնագործում է իմ Որդուն, դա մի 
ճամփորդություն է տարբեր ուղիների և տարբեր էտապների, որ պետք է քայլել: Երբ դառնում 
եք մոտիկ իմ Որդուն, դա կլինի մի պայքար, և ուստի դուք պետք է ակնկալեք դա: Մինչ դուք 
ավելի եք մոտենում Նրան, ավելի շատ եք դառնում Նրան նման, և Նրա բնավորության գծերը 
հարազատ են դառնում ձեզ: Դուք չեք կարող հանդիպել իմ Որդուն ֆիզիկապես, բայց 
կճանաչեք Նրան ամեն ձևով: Նրա Սերը դուք կզգաք: Նրա Ցավը կդառնա ձերը: Նրա 
մեղմությունը կկիսվի ձեզ հետ, և այն ուրախությունը, որը Նա զգում է մարդկության հանդեպ 
Իր ունեցած անշահախնդիր Սիրո պատճառով, կդառնա ձերը: Նրա Համբերությունը 
կներարկվի ձեր հոգու մեջ, և Նրա Խոսքը կփորագրվի ձեր ներսում մի հասկացողությամբ, 

որը տրված կլինի ձեզ Սուրբ Հոգու կողմից: 
Երբ ճշմարտապես սիրեք իմ Որդուն, կդառնաք Նրա պես խոնարհ և Նրան ծառայելու մի 
այրող ցանկությամբ` անկախ նրանից, թե դա ինչ կարժենա: Որոշ հոգիներ հասնում են 
հոգևոր կատարելության ուղուն երկար ժամանակ անց, բայց նրանք չեն ավարտի այդ 
ուղևորությունը մինչև ամբողջությամբ իրենց վստահությունը չհանձնեն Աստծուն: Եթե հոգին
երերում է ճանապարհի ընթացքում, նրան կտրվեն շնորհները`հավաքվելու և շարունակելու 
ճանապարհը: Բայց եթե հոգին մրցակցում է իմ Որդու հետ և իրեն արժանի է համարում 
մարտահրավեր նետել Մարմին դարձած Խոսքին, ապա նա կառանձնանա Աստծուց:

Անձը, որ գտնում է Հիսուսին այս կյանքում երկրի վրա և հավատարմորեն ծառայում է Նրան, 
խաղաղություն կունենա: Ուրիշ շատ քիչ բան այս երկրի վրա նորից կբավարարի նրան: Եթե 
հոգին, որ մտերիմ է դարձել իմ Որդուն, հետո առանձնանա Նրանից, նա սոսկալի ցավ կզգա: 
Իմ Որդուն ճանաչած և Նրա Սրտում ապրած լինելուց հետո, Նրանից բաժանման ցավը 
ամենավատ ցավն է, որը մարդ զգում է:

Երբ գայթակղվում եք մարտահրավեր նետել Քրիստոսի Ուսուցումներին կամ երբ ձեզ 
ստիպում են մերժել Նրան որևէ ձևով, իմացեք, որ այս աշխարհին պատկանող ոչ մի բան 
երբեք չի բերի ձեզ այն խաղաղությունը, սերը և ուրախությունը, որը գալիս է Նրանից:

Ձեր սիրող մայր
Մայր Փրկության



Անհանգստացեք ձեր սեփական հոգու համար առաջին 
հերթին, իսկ հետո աղոթեք ուրիշների համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող բաժանում չլինի Իմ հետևորդների մեջ հոգիներ փրկելու այս 
առաքելության մեջ, քանի որ դա է նրա ցանկությունը, ով ատում է Ինձ: Երբ Իմ սիրելի
քրիստոնյա հետևորդները բաժանվում են և կռվում միմյանց դեմ Իմ Անվամբ, դա Ինձ 
մեծ տխրություն է բերում: Հետո Իմ վիշտն ավելանում է, երբ նրանք, ովքեր հռչակում 
են Իմ Խոսքը, մերժում են այն` ուրիշներին վնաս պատճառելով, դաժան միջոցներով, 
որպեսզի չարություն հասցնեն: 

Աստծո բոլոր զավակները հավասար են Իմ Աչքում: Իմացեք, որ ձեր միջի լավերը 
իմուն/անընկալուն չեն սատանայի գայթակղության հանդեպ, մինչդեռ նրանք, ովքեր 
հուսահատ են և ատելություն ունեն իրենց սրտերում իմուն չեն Իմ Ընծաների հանդեպ: 
Ձեզնից յուրաքանչյուրը մի մեղավոր է: Երբեք մի եկեք Իմ առջև և մի ասեք Ինձ, թե որևէ հոգի 
արժանի չէ Ինձ: Մի հրաժարվեք մեկ այլ անձնավորությունից Իմ առջև և նրան չար մի 
հռչակեք, քանի որ ովքե՞ր եք դուք, եթե ոչ պարզապես մեղավորներ Իմ Աչքում:

Աշխարհը լի է սիրով: Բայց այն նաև լի է ատելությամբ և անտարբերությամբ Իմ` Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ, մեղքի գոյության պատճառով: Միայն այն ժամանակ աշխարհը կդառնա 
ամբողջական, երբ մեղքն արմաատախիլ արվի: Հետևաբար, դուք պետք է առաջին հերթին 
անհանգստանաք ձեր սեփական հոգու համար, իսկ հետո աղոթեք ուրիշների համար: Երբ 
անեք դա, Ես Իմ Գթասրտությունը կհեղեմ ձեզ բոլորիդ վրա: Երբ մարդը բարձրացնում է ինքն
իրեն Իմ առջև և վատ է խոսում ուրիշի մասին, նա կգա Իմ Դատաստանի Աթոռի առջև 
վերջինը, մինչդեռ նա, ով ինքն իրեն խոնարհեցնում է Իմ առջև, կգա առաջինը:

Դուք ե՞րբ ճշմարտապես կընդունեք Իմ Ուսուցումները: Ինչու՞ եք ասում, թե Ինձնից եք, երբ 
ատելություն եք ցույց տալիս ուրիշների հանդեպ: Դուք երբեք արժանի չեք դառնա Իմ 
Թագավորությանը մինչև դեն չնետեք սեփական իրավացիության ձեր թիկնոցը և ձեր  
հպարտության սպառազինությունը:

Ձեր Հիսուս

Աշխարհը մեծ փոփոխության նախաշեմին է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Աստծո զավակներն աշխարհում ականատես են լինում 
հակամարտության և արդարադատության անվան տակ կատարվող սոսկալի 
ոճրագործությունների, ապա իմացեք սա: Քանի որ չարիքը բերում է չարիք: Արա 
ուրիշների հանդեպ, և նույնը կարվի քո հանդեպ: Իմ Արդարադատությունը 
անկապտելի է, և չնայած Իմ Գթասրտությունը լիառատ է, Իմ Պատժից, երբ այն իջնի 
անշնորհակալ և չար մարդկանց վրա, պետք է վախենալ:

Ես վնաս չեմ գործադրում որևէ մարդու վրա, քանի որ դա այն չէ, ինչ գալիս է Ինձնից: 
Բայց երբ Աստծո զավակների վրա չարություն է գործադրվում և երբ չարությունը 
տարածվում է, Ես դուրս կհեղեմ Իմ Արդարադատությունը, և թող ոչ մի մարդ 
չկասկածի, որ այդ ժամանակները ձեզ վրա են: Չարությունը սերվում է մեղքից: 
Հոգիները, ովքեր ենթարկվում են մեղքին, պետք է միշտ փորձեն արագորեն 
ազատագրվել Իմ Աչքում: Այլապես մեղքը թարախակալվում է,  և եթե կասկածում եք 



այն սեղմօղակին, որ սատանան ունի հոգիների վրա, ովքեր լի են ատելությամբ և 
բռնությամբ, ապա պետք է իմանաք, որ ծայրահեղ կերպով դժվար է ազատագրել 
այդպիսի հոգիներին նրա վերահսկողությունից:

Հենց որ սատանան թունավորում է որևէ հոգու, նա մշտապես կտանջի այդ մարդուն 
մինչև որ նրա միտքը, արարքները և գործողությունները միասնության մեջ դառնան 
չարի հետ: Թունավորված հոգին, ի վերջո, դառնում է այսահարված շատ արագորեն, 
բայց տարիներ կարող են պահանջվել օձի  ճանկից նրան ազատելու համար: Ուստի, 
երբ Իմ Պատիժը զգացվի, այն կլինի չարին արմատախիլ անելու և ոճրագործներին 
պատժելու համար, ովքեր գողանում են ուրիշների կյանքը: Ես կպատժեմ նրանց, 
ովքեր վերցնում են մարմնի կյանքը և հոգու կյանքը: Ոչ մի չարագործ անտեսանելի չի 
լինի, քանի որ Իմ Աչքերն ամեենատես են:

Այնքան շատ գիտեք դուք Իմ Սիրո մասին: Դուք կասկած չունեք, թե որքան մեծ է Իմ 
Գթասրտությունը: Բայց մահկանացու մարդը տեղյակ չէ Աստծո Զայրույթին, 
որովհետև դա մի բան է, որի մասին ձեզ չեն ասել: Աստծո Զայրույթն իրական է: 
Մի՞թե հավատում եք, թե Նա թույլ կտար սատանային ոչնչացնել Իր զավակներին, 
իսկ հետո ետ նստել և դիտել: Մի՞թե հավատում էիք, թե Նա չէր պատժի այն 
հոգիներին, ովքեր տեղի են տալիս սատանայի ամեն քմահաճույքին և ցանկությանը: 
Չնայած բարի հոգիները կարող են մեռնել, նրանք կյանք կունենան: Չնայած չար 
հոգիները կարող են ապրել, նրանք կյանք չեն ունենա:

Աշխարհը մեծ փոփոխության նախաշեմին է, և ամեն ինչ, որ Աստված կանխասացել 
է, տեղի կունենա: Ամեն ինչ, որ Նա ասել է, թե տեղի կունենա, տեղի կունենա: Եվ 
չնայած Ես տվեցի ձեզ մարգարեներ` ձեզ նախազգուշացնելու համար, դուք դարձյալ 
չլսեցիք: Դուք մի կողմ հրեցիք բազմաթիվ մասնավոր հայտնությունները` տրված 
աշխարհին, որպեսզի մարդկությունը նախապատրաստված լիներ: Դուք 
շարունակում եք չլսել:

Դուք պետք է աղոթեք, որ աշխարհում ավերածության նժարը թեթևացվի, որովհետև 
եթե տեսնեիք, թե ինչ է սպասվում ապագայում, կընկնեիք Իմ Ոտքերի մոտ` 
Գթասրտություն խնդրելով: Նրանք, ովքեր չկարողացան կենդանի պահել Աստծո 
Խոսքը երկրի վրա Իմ Եկեղեցիների մեջ, պատասխանատու կլինեն բազմամիլիոն 
հոգիների կորստյան համար, ովքեր այլապես կփրկվեին:

Ամոթ ձեզ, ովքեր Ինձ անվանում են իրենց յուրայինը այն դեպքում, երբ մի կողմից 
հռչակում եք ճշմարտության մասը, իսկ մյուս կողմից անիծում եք Ինձ: Ցավը և վիշտը,
որ Ես կրում եմ մեղքի պատճառով, և իր Արարչից մարդու բաժանումը ավարտին է 
մոտենում, քանի որ Իմ Ժամանակը հիմա է: Հոգիների համար վերջնական 
պատերազմում իմացեք, որ մինչ չարը ավելանում է, Աստծո պատիժը կլինի տասն 
ագամ ավելի նրանից, որը չար մարդը պարտադրում է իր եղբայրների և քույրերի 
վրա:

Վախեցեք ոչ թե Իմ Սիրուց, այլ Արդարադատությունից:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ոչ մի մարդ չունի իրավասությունը 
վնասելու մեկ ուրիշին Աստծո Անվամբ
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ մի մարդ հալածում է մեկ այլ մարդու և նրան տառապանք 
պատճառում, Աստծո Հոգին չի կարող մնալ այդ հոգում, քանի որ չարն է, ով բնակվում է նրա 
ներսում: Երբ մի մարդ հալածում է մեկ ուրիշին, վնաս է պատճառում նրան հոգևորապես 
կամ ֆիզիկապես, իսկ հետո արդարացնում է իր գործողությունները, ասելով թե ինքը 
պաշտպանում է Աստծո Խոսքը, իմացեք, որ դա ամենամեծ մեղքն է, քանի որ այն վիրավորում
է Աստծո Աստվածայնությունը:

Ոչ մի մարդ չունի իրավասությունը վնասելու մեկ այլ մարդու Աստծո Անվամբ, քանի որ դա 
երբեք չի ընդունվի կամ թույլատրվի իմ Որդու` Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Մինչ աշխարհում 
ավելանում են աղետները, նույնպես ամեն չար գործողություն կթույլատրվի նրանց կողմից, 
ովքեր մեղավոր են Քրիստոսի դեմ սոսկալի մեղքի մեջ: Նրանք ամեն պատճառաբանություն 
կբերեն` արդարացնելու համար իրենց չար գործողությունները, և նրանցից ոչ մեկը չի 
խուսափի երկնային պատժից Ազատագրման Աստծո Պլանում: Չարիք նետեք մեկ այլ հոգու 
վրա, և այդ մարդը /չարիք նետողը/ ստիպված կլինի պատասխան տալ Աստծո, Նրա 
Արարչության և Նրա յուրաքանչյուր զավակի դեմ /կատարած/ իր մեղքերի համար:

Մեծ խաբեության այս ժամանակ, երբ մեղավորների համար դժվար է զանազանել ճիշտը 
սխալից, կարևոր է հիշել իմ Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Խոսքերը: Թող նա, ով առանց մեղքի է, 
նետի առաջին քարը: Մարդը, ով սոսկալի տառապանք է պատճառում ուրիշներին, կդատվի 
իր գործողություններին համապատասխան:

Դուք պետք է, այս ժամանակ, աղոթեք մարդկության համար և շնորհների 
համար`զանազանելու համար մարդկության դեմ գործվող մեղքերը Աստծո դեմ 
գործվողներից: Մեղքը մեղք է, բայց երբ չար գործողություններ են իրականացվում Աստծո 
Սուրբ Անվամբ, ապա ծանր հետևանքներ կհետևեն դրանց: Մինչ ատելությունը տարածվում 
է, նույնպես կտարածվի Աստծո Սերը հեզերի և խոնարհների հոգիների միջոցով, քանի որ 
նրանք տանում են Փրկության ջահը խավարի ֆոնի վրա: Միայն Աստծո Շնորհով կարող է 
մարդը փրկվել մեղքից, և միայն այն հոգիների միջոցով կարող են սխալվող հոգիները 
ազատագրվել, ովքեր սիրում են Աստծուն առանց պայմանի:

Դուք պետք է աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք մեղավորների համար այս ժամանակ ամենուր, 
որովհետև խավարը կուրացնում է նրանց ճշմարտության հանդեպ: Առանց ճշմարտության 
աշխարհը կընկղմվի կատարյալ խավարի մեջ: Աղոթեք, որ դուք, սիրելի զավակնե՛ր, 
կարողանաք դիմակայել այն չարությանը, որը մեղքը բերում է ձեր կյանքի մեջ: Աղոթեք 
նրանց համար, ովքեր հալածում են Աստծո զավակներին, որպեսզի նրանք կարողանան 
գտնել իրենց սրտում ցույց տալու համար սեր և կարեկցանք ուրիշների հանդեպ:

Աղոթեք հոգիների փրկության համար, և հատկապես նրանց համար, ովքեր թույլ են տվել որ 
ատելությունը մշուշի իրենց սրտերը և ովքեր ամենից շատ ունեն Աստծո Գթասրտության 
կարիքը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Ես կզինեմ Իմ հրեշտակներին և ընտրյալներին` 
մարտնչելու նրանց դեմ, ովքեր մերժում են Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկու նշան ակնհայտ կդառնան, մինչ ընտրյալ հոգիների 
բազմությունը բարձրանա օգնելու Ինձ ետ պահանջել Իմ Թագավորությունը երկրի 



վրա: Առաջին նշանն առնչվում է հոգիների գոռոզությանը Իմ Եկեղեցում երկրի վրա, 
ուր մարդկային մտածողությունը, բանականությունը և նկրտումները կոչնչացնեն Իմ 
սրբազան սպասավորների ճշմարիտ հավատը: Հպարտությունն ու մեծամտությունը, 
զուգակցված ավելի խորը հավատի փորձառություն ունենալու ներքին ցանկության հետ, որը 
միշտ կլինի նրանց ընկալման սահմաններից այն կողմ, կհանգեցնեն խավարի մի կեղծ 
եկեղեցու:  Այն կստեղծի մի մեծամիտ հիերարխիա, որը կսնի ոչ ճշմարտություններ և 
անպտուղ հավատ:

Երկրորդ նշանն առնչվում է հասարակ/ցածր մարմիններին, երբ մարդկային մարմինը` 
Աստծուց տրված մի սուրբ Ընծա, կիջեցվի սոսկ մի շարժիչի աստիճանի` աշխարհիկ 
զարդարանքի համար օգտագործվող, ուր ոչ մի հարգանք ցույց չի տրվի դրան: 
Բարոյականության պակասը կհանգեցնի մարդկային մարմնի հանդեպ հարգանքի պակասի, 
ներառյալ մարմնի չարաշահումը, ուր այն կօգտագործվի որպես մարմնական մեղքերի ծանր 
գործողությունների մասնակցելու միջոց: Մարդու կյանքի հանդեպ հարգանքի պակասը 
կնշանակի նաև, որ սպանությունները կդառնան այնքան տարածված, որ շատերն ի վերջո 
անընկալունակ կդառնան չար մարդկանց ձեռքով կատարվող ֆիզիկական մահվան 
սարսափի հանդեպ:

Մարդու մաքրագործումը շարունակվում է, քանի որ առանց կամավոր հոգիների 
տառապանքի շատ մարդիկ կկորչեին: Միայն այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ թվա անտանելի, 
Կենդանի Աստծո Կնիքն ունեցողներին կտրվի թեթևացում իրենց տառապանքից, որը 
կախտահարի մարդկությանը` ներառյալ մեղքերը, պատերազմները, սովը և 
հիվանդությունները: Երբեք չպետք է անտեսեք պատերազմները, չնայած դրանք կարող են 
փոքր լինել, քանի որ դրանք կտարածվեն: Երբեք չանտեսեք նաև Իմ Եկեղեցում հավատի 
պակասը, քանի որ դա նույնպես կտարածվի: Երբեք չանտեսեք ազգերի միջև ատելությունը, 
ովքեր օգտագործում են կրոնը որպես միջոց տեռոր պրտադրելու համար իրենց թշնամիների 
մեջ, քանի որ դա նույնպես կտարածվի` կլանելու համար նրանց հոգիները, ովքեր սիրում են 
Ինձ: Երբեք չանտեսեք Աստծո տեսանողների կամ ընտրյալ մարգարեների հանեպ 
ատելությունը, քանի որ եթե ատում են այդ հոգիներին, ուրեմն Ինձ են ատում: Դուք չպետք է 
թույլ տաք, որ չար լեզուները գայթակղեցնեն ձեզ միանալու իրենց` Իմ Ձայնը խլացնելու 
իրենց չար փորձեի մեջ: Եթե միանաք, ապա դուք նույնպես կդառնաք վարակված, ինչպես 
նրանք են:

Եվ մինչ այդ բոլոր անհանգստությունները տեղի են ունենում, Ես կզինեմ Իմ հրեշտակներին և
ընտրյալներին` մարտնչելու նրանց դեմ, ովքեր մերժում են Ինձ: Հետո, երբ աշխարհը կորցնի 
մարդուն հայտնի արժանապատվության ամեն ունցիա, գազանը կբացի անդունդը, իսկ հետո 
Աստծո ամեն մի թշնամի կներթափանցի Իմ եկեղեցի: Բայց դա կլինի ըստ մարդու կամքի, 
անկախ նրանից, պատրաստ կլինի նա թե ոչ համակերպվել այդպիսի անարդարությունների:

Նրանք, ովքեր ոտքի կկանգնեն և կաշտպանեն Աստծո Կամքը, կլցվեն մեծ Շնորհներով, և 
իրենց հավատով կհատուցեն նրանց մեղքերի համար, ովքեր չափազանց համառ կամ 
վախեցած կլինեն հակառակվելու այն ամենին, ինչը հակասում  Աստծո Խոսքին: Երբ բոլոր 
չար ոճրագործություններն ավելանան և մարդը հասկանա որ ինքը չունի այդպիսի 
չարության դեմ կռվելու կամ վերահսկելու կարողություն, նա պետք է շրջվի դեպի Ինձ և ասի.

<<Հիսուս, ազատիր մեզ` անօգնական մեղավորներիս, Քո թշնամիներից>>:

Միայն այդ դեպքում Ես կարող եմ միջամտել`նվազեցնելու համար բռնության, սպանության, 
ատելության և պատերազմների ազդեցությունը, որը մարդու մեղքի պատճառով է: Շրջվեք 
դեպի Ինձ ամեն օր և խնդրեք Իմ Գթասրտությունը: Ես երբեք չեմ լքի նրանց, ովքեր ձգտում են
Ինձ:

Ձեր Հիսուս



Մայր Փրկության. Աղոթեք աշխարհում խաղաղության 
համար
Կիրակի, 24 օգոստոսի, 2014թ., ժ. 17:00

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ես կոչ եմ անում ձեզ աղոթել աշխարհում խաղաղության 
համար, քանի որ շատ շուտով շատ երկրներ կներգրավվեն պատերազմների մեջ, 
որոնք դժվար կլինի պարփակել, և շատ անմեղ կյանքեր կոչնչանան:

Խաղաղությունը, որը ես խնդրում եմ ձեզ աղերսել իմ սիրելի Որդուց, նվազեցնելու 
համար է այն ատելությունը, որը ցանվել է սխալ ուղղորդված մարդկանց սրտերոմ, 
ովքեր տեռոր են պարտադրում ուրիշների վրա: Խաղաղությունը, երբ այն հեղվի 
երկրի վրա Աստծո Զորությամբ, կբերի մի ներհայեցողություն, թե ինչպես պետք է 
վերաբերվեք միմյանց սիրով և հարգանքով, անկախ ձեր տարբերություններից:

Ես խնդրում եմ, որ դուք ասեք այս խաչակրաց աղոթքը, Խաղաղության Աղոթքը, ամեն
օր ձեր ազգերի համար.

Խաչակրաց աղոթք (164) խաղաղության աղոթք ազգերի համար.
Ո՛վ Հիսուս, բեր ինձ խաղաղություն:
Բեր խաղաղություն իմ ազգին և այն բոլոր երկրներին, որոնք պատառոտված են 
պատերազմի և բաժանումի պատճառով:
Ցանիր խաղաղության սերմերն այն կարծրացած սրտերի մեջ, ովքեր տառապանք են 
պատճառում ուրիշներին արդարադատության անվան տակ:
Տուր Աստծո բոլոր զավակներին Քո Խաղաղությունը ստանալու Շնորհները, որպեսզի
սերն ու ներդաշնակությունը կարողանան ծաղկել:
Որպեսզի Աստծո Սերը կարողանա հաղթանակել չարի հանդեպ, և որպեսզի 
հոգիները կարողանան փրկվել կեղծիքների, դաժանության և չար նկրտումների 
/պատճառած/ քայքայումից:
Թող խաղաղությունը թագավորի բոլոր նրանց վրա, ովքեր իրենց կյանքը 
նվիրաբերում են Քո Սուրբ Խոսքի ճշմարտությանը, և նրանց վրա, ովքեր 
ընդհանրապես չեն ճանաչում Քեզ:
Ամեն:

Խաղաղություն ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, և հիշեք, որ առանց Աստծո հանդեպ սիրո 
երբեք չեք կարողանա գտնել ճշմարիտ խաղաղություն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Հայր Աստված. Ես կսրբեմ ձեր արցունքները, կմիավորեմ
աշխարհը և կբերեմ խաղաղություն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդը ճշմարտապես գիտի՞ Իմ զավակների հանդեպ Իմ ունեցած 
Սիրո չափը: Նա գիտի՞ արդյոք, որ սիրո հետ կգա մի սոսկալի ցավ: Սերը, որ մաքուր 
է, կարող առաջացնել մեծ ցավ, երբ այն ուրանում են:



Ես սիրում եմ Իմ զավակներին` Իմ Արարչությանը` Իմ Մարմնին ու Արյանը: Դրա 
պատճառով Ես մեծ ցավ եմ զգում այն բանից, թե ինչպես է մեղքը բաժանում 
առաջացրել Իմ զավակների և Իմ`իրենց Հավիտենական Հոր միջև: Ես արտասվում 
եմ, երբ տեսնում եմ ատելությունը, որը կարող է թարախկալվել նրանց սրտերում 
միմյանց հանդեպ: Ես լալիս եմ, երբ տեսնում եմ մարմնական ցանկությունների, 
նախանձի, հպարտության, ագահության մեղքերը և միմյանց մրցակցելու նրանց 
ցանկությունը և այն վիրավորանքն ու տառապանքը, որ նրանք պարտադրում են 
միմյանց:

Երբ նրանք խլում են այն Կյանքը, որը Ես պարգևել եմ մարդուն, Իմ Ցավն այնքան մեծ 
է, որ Ես լացում եմ այնպիսի տառապաքով, որ ողջ Երկինքն Ինձ հետ արցունք է 
թափում: Իմ Ժամանակը շուտով է, և երբ լսեք պատերազմների, համաճարակների, 
սովի և երկրաշարժների հաճախականության ավելացում, իմացեք, որ դա կլինի այն 
ժամը, երբ Ես կասեմ` բավակա՛ն է:

Ես կոչնչացնեմ չարերին մի շնչով, մարդասպաններին` մի շշնջյունվ, իսկ Իմ 
թշնամիներին` մի ակնթարթում: Հետո Ես կհռչակեմ ժամը` Իմ Որդու` իրավամբ 
Իրեն պատկանող Թագավորության ետ պահանջելու ժամանակը:

Ես կսրբեմ ձեր արցունքները, կմիավորեմ աշխարհը և կբերեմ խաղաղություն, 
կոչնչացնեմ նրանց, ովքեր հալածում էին Իմ զավակներին և կբերեմ Իմ 
Թագավորության Լույսի մեջ նրանց, ովքեր տառապել են Իմ Անվամբ, քանի որ նրանք
վեր կբարձրացվեն երկրի վրա Իմ Նոր Թագավորության մեջ:

Նախապատրաստվեք, զավակնե՛րս, քանի որ ուրախ կյանքն Իմ Նոր Դրախտի մեջ 
ձերը կլինի շուտով: Տառապանքն այս երկրի վրա կմարի, իսկ վշտի արցունքները 
կփոխարինվեն ուրախության արցունքնրով: Դա է Իմ Խոստումը: Ուստի, երբ զգաք, 
որ այլևս չեք կարող դիմանալ, իմացեք, որ մոտ է ժամանակը, որ Նոր Դարաշրջանը 
բացվի:

Ձեր Հավիտենական Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Երբ անձն ասում է, թե ինքը սիրում է Ինձ, նա ամեն ինչ 
կանի Իմ Սուրբ Կամքին համապատասխան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ անձն ասում է, թե ինքը սիրում է Ինձ, նա ամեն ինչ կանի Իմ 
Սուրբ Կամքին համապատասխան: Նա ամեն ինչ կդնի Իմ Սուրբ Ձեռքերի մեջ և 
կմոռանա իր սեփական կարիքներն ու ցանկությունները: Հետո նա կասի Ինձ. 
<<Հիսու՛ս, ամեն ինչ, որ ես ասում եմ և անում, Քո Սուրբ Կամքին համապատասխան 
է, վարվիր ինձ հետ Աստծո Կամքին համապատասխան>>:

Մարդը, ով ապրում է Իմ մեջ, իսկ Ես`նրա մեջ, ամեն ինչ կհանձնի ըստ այն բանի, 
ինչը Փառք է տալիս Աստծուն: Նա չի ունենա եսասիրական շարժառիթներ, իրեն 
հաճույք պատճառելու ոչ մի թաքնված ցանկություն, և այս կյանքում ամեն ինչ կանի, 
որպեսզի լինի Ինձ հետ ամբողջական միության մեջ: Նա Ինձ կհանձնի ամեն միտք, 
ամեն շարժում, ամեն քայլ և ամեն գործողություն, որպեսզի Ես կարողանամ գործել 



իր հոգու ներսում: Նա կվստահի Ինձ, ամբողջապես, և կիմանա, որ ամեն ինչ, որ Ես 
անում եմ, ամեն ինչ, որ Ես թույլ եմ տալիս և ամեն ինչ, որ Ես կատարում եմ երկիրը 
մաքրագործելու համար, կունենա միայն մեկ նպատակ, և դա` Փառք տալն է 
Աստծուն:

Մարդը, ինքնուրույն, երբեք չի կարող Ինձ տալ այդպիսի ընծա, եթե թույլ չտա որ Իմ 
Սուրբ Հոգին բնակվի իր ներսում: Միայն այդ դեպքում կարող է բարձրանալ դեպի այն
կատարելությունը, որը կձևափոխի նրան այնպես, որ իր սիրտն ու հոգին 
կմիահյուսվեն Ինձ: Այդ ժամանակ Ես կարող եմ Իմ Աստվածայնության միջոցով 
ստեղծել մեծ հրաշքներ այդ հոգում, ով, ամբողջապես Ինձ վստահած լինելով, 
կշարունակի պահել իր Աստվածատուր իրավունքը` իր ազատ կամքի իրավունքը:

Ձեր կողմից մեծ զոհողություն կպահանջվի թույլ տալու Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին, 
բնակվել ձեր ներսում: Դուք պետք է դեն նետեք ամեն կեղտոտ միտք, ամեն 
թուլություն և սեփական անձի հանդեպ խղճահարության ամեն ունցիա: Երբ գաք Ինձ 
մոտ և խնդրեք Ինձ ուղղության տալ ձեզ, ապա ցանկացած տառապանք, որը 
նախկիում ձեր բեռն է եղել, կհեռացվի: Ոչ մի բան չի անհանգստացնի ձեզ: Դուք ի 
վիճակի չեք լինի ատելություն զգալ ուրիշների հանդեպ, ներառյալ նրանց, ովքեր ձեզ 
մեծ վնաս և վիշտ են պատճառում: Դուք հեշտութամբ կներեք, ոխ չեք պահի ձեր 
սրտում, ինչպիսի դժվարին հանագմանքներում էլ որ լինեք, և կտեսնեք իրերն 
այնպես, ինչպես Ես եմ դրանք տեսնում:

Իմ մեջ կյանքին նախապատրաստվելու համար դուք պետք է ինքներդ ձեզ հիշեցնեք, 
որ ամեն ինչ, որ լավ է, գալիս է Աստծուց:  Մարդը, իր սեփական ինտելեկտով և 
որոշմամբ, երբեք չի կարող խաղաղություն ձեռք բերել, մինչև այն օրը, երբ ինքն իրեն 
կառաջարկի Աստծուն` մտքով, մարմնով և հոգով: Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին իր 
ամբողջական վստահության ընծան առաջարկելով, Ես կբնակվեմ այդ հոգու մեջ, և 
նա կդառնա Իմ ողջ Փառքի մասը: Ես վեր կբարձրացնեմ այդպիսի հոգիներին: 
Ինչպիսի՜ ուրախություն կհեղեղի նրանց սրտերը: Անիմանալիի հանդեպ վախն այլևս
նրանց չի  անհանգստացնի: Այս ձևով Ես կնախապատրաստեմ աշխարհը Իմ Մեծ 
Փառքի համար` Իմ Նոր Փառահեղ Թագավորության, ուր ամբողջ կյանքը կապրեն 
ըստ Աստծո Կամքի, երկրի վրա, ինչպես որ Երկնքում է:

Երբ Իմ Կամքը դառնում է արմատացած նրանց հոգիների ներսում, ովքեր ապրում են 
իրենց կյանքը Իմ ամեն ցանկությանը համապատասխան, նրանք երբեք նորից 
ատելություն չեն զգա իրենց սրտերում, ոչ մի տեսակի: Քանի որ դա անհնարին 
կլիներ: Ես անկարող եմ ատելության, և եթե Ինձ թույլ եք տալիս ապրել ձեր հոգում, 
ապա ոչ մի բան, որ Ինձնից չի գալիս, չի մնա ձեր ներսում:

Ձեր Հիսուս

Ես կմիջամտեմ այնպիսի ձևերով, որ կզարմացնի 
աշխարհին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ճանաչում եմ Իմ Յուրայիններին, և նրանք ճանաչում են Ինձ: 
Նրանք ճանաչում են նաև նրանց, ովքեր Ինձնից են, ճիշտ` ինչպես ճանաչում են 
նրանց, ովքեր Ինձնից չեն գալիս: Նրանք, ովքեր Ինձնից են, քնքուշ են սրտով, լի են 



սիրով բոլոր մեղավորների հանդեպ` ներառյալ Իմ թշնամիների, և լի են 
խոնարհությամբ, քանի որ գիտեն, որ իրենք ոչինչ են առանց Ինձ: Նրանց հոգիներն 
ազատ են չարությունից, նենգությունից, ատելությունից, և նրանք տառապում են դրա 
պատճառով: Նրանք փայլում են ինչպես փարոս, իրենց հոգիները լի Աստծո Լույսով: 
Այդ Լույսն է, որ սատնանան և ամեն մի ընկած հրեշտակ թիրախ են դարձնում ամեն 
տեսակ գայթակղություններով: Սրանք այն հոգիներն են, որոնց ամենաշատն է 
փնտրում չարը, և առջևում սպասվող ժամանակներում նրանց վրա կիշխեն ստերը: 
Ոմանք ամբողջապես կհեռանան ճշմարտությունից: Ուրիշները կփարվեն 
դրան/ճշմարտությանը, բայց կպայքարեն այդպես անելու համար, մինչդեռ նրանք, 
ովքեր իրենց սրտերում ունեն Աստծո Աստվածային Կամքի Շնորհը, երբեք չեն լքի 
ճշմարտությունը: Աշխարհը կվերածվի մի մեծ մարտի դաշտի, ուր 
խառնաշփոթությունը կթագավորի, և ամենամեծ փորձություններին կդիմակայեն այն 
հոգիները, ովքեր Ինձնից են: Սատանայի ցանկությունն է Ինձնից խլել նրանց, ովքեր 
ճանաչում են Ինձ: Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր ամենամոտիկն են Իմ Սրտին, 
քանի որ նրանք ներկայացնում են ամենամեծ մրցանակը: Այդպիսի հոգիներին է, որ 
եթե նրանք ընկնեն սխալի մեջ, Իմ ամենամեծ թշնամին կցուցադրի Իմ առջև: Ինձ 
կծաղրեն նրանց դավաճանության պատճառով, և Ես խղճահարության դառն 
արցունքներ կթափեմ Աստծո այդ խեղճ զավակների համար: Բայց իմացեք սա: Ես 
կպայքարեմ այդ հոգիների համար: Ես կմիջամտեմ այնպիսի ձևերով, որ կզարմացնի 
աշխարհին, որպեսզի կարողանամ խլել նրանց խաբեության ճիրաններից, և նրանք 
կիմանան, երբ Ես անեմ դա: Այդ օրը Ես նրանց նորից կհարցնեմ. <<Դուք Իմ կողմի”ց 
եք, թե” ոչ>>: Այդ ժամանակ նրանք կիմանան, որ այդ Ես եմ, և Ես ետ կպահանջեմ 
նրանց և կտանեմ Իմ Նոր Թագավորություն: Նրանք, ովքեր կմնան ուժեղ, Իմ Սուրբ 
Խոսքի հանդեպ անսասան հավատի պատճառով, կառաջնորդեն նրանց, ովքեր 
Ինձնից են: Այդ հոգիների` Իմ Մնացորդի պատճառով կլինի, որ Իմ Գթասրտությունը 
կտարածվի հեռու` աչքի տեսանելիության սահմանից այն կողմ: Ես հիմա կանչում եմ
նրանց, ովքեր ճանաչում են Ինձ: Ես ցանկանում եմ, որ դուք ապրեք ամեն օրն 
այնպես, ասես վաղը գոյություն չունի: Վստահեք Ինձ: Խնդրեք Ինձ պաշտպանության 
համար, և կանչեք Ինձ` հատուկ շնորհների համար դեպի Խաղաղության Իմ Նոր 
Դարաշրջանը ճամփորդելու ընթացքում : Ես կգամ ձեզ օգնության ամեն անգամ և 
կհեղեմ ձեզ վրա արտակարգ Շնորհներ: Այդ ժամանակ դուք ոչնչից չեք վախենա, 
քանի որ կիմանաք, որ Ես քայլում եմ ձեզ հետ: Ես կբռնեմ ձեր ձեռքը մինչ ուղղություն
կտամ ձեզ դեպի Իմ Խաղաղության Ապաստանարանը և Իմ Մեծ Փառքը: Եկեք Ինձ 
մոտ և մի վախեցեք, քանի որ Իմ Մեծ Օրը կբացվի անսպասելիորեն և հանկարծակի, 
և դուք ոչ մի հատիկ արցունք այլևս չեք թափի, քանի որ միացած կլինեք Աստծո 
Աստվածային Կամքին հավիտյան: Ընդունեք Իմ Սերը, Իմ Օրհնությունները և Իմ Մեծ 
Գթասրտությունը, քանի որ երբ ընդունեք, կարող եք ճշմարտապես հռչակել թե 
Ինձնից եք:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Մտածեք կյանքի մասին որպես 
ծննդյան և Նոր Փառահեղ Թագավորության միջև ընկած 
մի էտապի
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, թող ձեզանից ոչ մեկը երբեք չվախենա այս Փրկության 
Առաքելության մեջ Երկնային Միջամտությունից: Փոխարենը շնորհակալ եղեք 
Աստծո Մեծ Գթասրտության համար և մարդկային ռասայի հանդեպ Նրա անսահման 
Սիրո համար: Դուք պետք է Փառք տաք Աստծուն այն գիտակցությամբ, որ ամեն ինչ 
սկսվում և վերջանում է Նրա հետ: Ոչ մի բան չկա այդ երկուսի մեջտեղում: Մտածեք 
կյանքի մասին որպես ծննդյան և Նոր Փառահեղ Թագավորության միջև ընկած մի 
էտապի, որը սպասում է ձեզ բոլորիդ, եթե ընդունեք Աստծո Խոստումը, որ Իր 
Միածին Որդին` Հիսուս Քրիստոսը վերադառնալու է` ետ պահանջելու համար Իր 
Թագավորությունը: 

Այնքան շատերը չեն հավատում Նրան Ով արարեց իրենց: Նրանք կարող են 
ականատես լինեն Նրա Սիրուն, սակայն շարունակեն չհավատալ, որ Սերը գալիս է 
Աստծուց, կամ որ Աստված Սեր է: Նրանք, ովքեր ընդունում են չարի գոյությունը, չեն 
հավատում Աստծո Սիրուն, ոչ էլ ընդունում են չարի/սատանայի գոյությունը: Միայն 
նրանք, ովքեր կարողանում են հաղթահարել չարիքն իր բոլոր ձևերով, միայն նրանք 
են ճշմարտապես հասկանում այն զորությունը, որը չարն ունի մարդկանց խոսքերի, 
արարքների և գործողությունների վրա: Միայն այն դեպքում կարող է հոգին ազատ 
արձակվել, երբ նա անջատվում է չարի ազդեցությունից: ճշմարիտ ազատությանը 
հնարավոր է հասնել միայն այն դեպքում, երբ ընդունում են ճշմարտությունը: Եթե չեք
ընդունում Մարմին առած Խոսքին, որ Իմ Որդին է` Հիսուս Քրիստոսը, ապա երբեք 
ազատ չեք լինի: 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է պայքարեք չարի դեմ իր բոլոր խաբեբա ձևերով հանդերձ, 
բայց հեշտ չէ հստակորեն բացահայտել այն: Սատանան ստերի թագավորն է: Նա 
խաբեբան է, ով հաջողացնում է համոզել աշխարհին, թե ինքը գոյություն չունի: Նա 
միշտ ներկայացնում է ճշմարտությունը որպես չար բան, և նա կհամոզի ձեր միջից 
թույլերին, թե չարիքը միշտ կարող է արդարացվել: Դուք երբեք ձեզ չպետք է թույլ 
տաք խաբվել, քանի որ ճշմարտությունը տրվել է աշխարհին և պարունակվում է Իմ 
Հոր Գրքում: Այն ամենից, ինչը տարբերվում է Աստծո ճշմարիտ Խոսքից, պետք է 
խուսափել: Մի լսեք նրանց, ովքեր ասում են ձեզ, թե չար գործողությունը լավ բան է, 
կամ որ այն պետք է ընդունել այն ժամանակների պատճառով, որոնցում ապրում եք:

Մարդկային ռասան չի փոխվել: Մեղքը չի փոխվել: Փոխվել է միայն այն, որ 
բացակայում է մարդու ցանկությունը` ընդունելու Աստծուն որպես իր Արարչի:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Ուշ մի դարձրեք ընդդիմության մռնչյուններին, քանի որ 
մարդկային կարծիքը ոչինչ չի նշանակում Իմ 
Թագավորության մեջ
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Իմ սիրելի աղջ՛իկ, տոկունությունը տառապանքի մեջ հոգուն ավելի է մոտեցնում Ինձ,
և Ես պարգևատրում եմ այդպիսի փորձությունները դրա պատճառով: Երբեք մի 



թերագնահատեք, թե ինչպես Իմ Ներկայությունը հոգու մեջ աննկատ չի անցնում 
չարի կողմից, ով արագորեն ձգվում է դեպի այն հոգիները, որտեղ Իմ Ներկայությունն 
ամենից ուժեղն է: Ընդունեք տառապանքն Իմ Անվամբ և հասկացեք, որ դրա 
պատճառը Ես եմ/դա Իմ պատճառով է: Եթե Ես ներկա չլինեի, չարը կանտեսեր ձեզ:

Շնորհները, որոնք ես առատորեն թափում են նրանց վրա, ովքեր ամենաշատն են Ինձ
սիրում և մի կողմ են դրել սեփական անձի հանդեպ սիրո և հպարտության ամեն 
տեսակետ, ներառում են Զանազանության Ընծան: Սա մի չափազանց յուրահատուկ 
Ընծա է` Երկնքից, և օրհնյալ են նրանք, ովքեր ունեն ճշմարտությունը զանազանելու 
շնորհը, քանի որ նրանք այն մարդիկ են, ովքեր երբեք չեն երերա կեղծիքներից: 
Ձեզնից նրանք, ում տրվել է այդ Ընծան, հոգիներ կբերեն Ինձ: Բայց յուրաքանչյուր 
հոգու համար որ դուք բերում եք Ինձ, և ձեր աղոթքների ու տառապանքի պատճառով,
չարը կփորձի կանգնեցնել ձեզ: Իմացեք, որ Աստծո Փառքը, որը ներկա է ձեր կողքին, 
առաջ կբերի մի սոսկալի թույն, և ձեզ կանիծեն Իմ Անվամբ այն թույլ հոգիները, ովքեր
կերի պես են սատանայի համար և ամեն մի դևի համար, ում նա արձակել է երկրի 
վրա հոգիներ ոչնչացնելու համար:

Եղեք խաղաղության մեջ և իմացեք, որ երբ վեր եք պահում ճշմարտությունը` Աստծո 
Խոսքը, հակառակության դեմքին, Իմ ողջ Զորությունը բանեցվում է հոգիներ փրկելու 
համար: Քանի որ ամեն հոգու համար, որ դուք բերում եք Ինձ, Ես ձեզ վրա կթափեմ 
ավելի շատ Շնորհներ, և այդպես կշարունակվի: Ուշ մի դարձրեք ընդդիմության 
մռնչյուններին, քանի որ մարդկային կարծիքը ոչինչ չի նշանակում Իմ 
Թագավորության մեջ: Դուք միշտ պետք է մեկդ մյուսին տեսնեք ասես Իմ Աչքերի 
միջով: Մի՞թե Ես դա ձեզ չեմ ասել նախկինում: Մի՞թե չեք հասկացել 
ամենահիմնական դասը, որը Ես տվեցի ձեզ երկրի վրա Իմ գտնվելու Ժամանակ: 
Սիրեք միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Եթե չեք կարողանում սիրել ձեր 
թշնամիներին, ապա ձեզ համար ավելի դժվար կլինի Ինձ ավելի մոտենալ: Եթե դուք 
ձեզ դնեք ուիշներից առաջ, ապա չեք կարող ասել թե սիրում եք Ինձ առանց 
պայմանների, քանի որ եթե սիրեիք, կասեիք Ինձ.

<<Հիսու՛ս, ես արժանի չեմ կանգնելու Քո առջև, բայց արա ինձ հետ ինչպես Դու ես 
կամենում, քանի որ ես կանեմ այնպես, ինչպես Դու ես ցանկանում>>:

Գնացեք, դուք բոլո՛րդ, և հիշեցրեք ինքներդ ձեզ, թե Ով Եմ Ես: Միայն այն դեպքում 
կարող եք ասել, թե դուք Ինձնից եք, երբ ապրեք ձեր կյանքը Իմ Ուսուցումներին 
համապատասխան: Դուք չեք կարող վերցնել Իմ Խոսքի մի մասը և այն բարձրաձայն 
հռչակել, իսկ հետո մերժել մյուս մասերը: Նրանց, ովքեր իրենց գերակայությունն են 
հռչակում ուրիշների հանդեպ և ներկայացնում են Իմ Խոսքի իրենց շրջված 
տարբերակները, իսկ հետո դա հանգեցնում է Ինձնից հոգիներ հեռացնելուն, Ես 
ասում եմ սա: Այն օրը, երբ Ես կհեռացնեմ Իմ Ներկայությունն աշխարհից, կլինի օրը, 
երբ հզորներն ու հպարտները կլացեն զայրույթի արտասուքներով, իսկ հետո 
հուսահատության, քանի որ կիմանան թե ինչպես է իրենց խաբեությունը պատճառ 
դարձել շատ հոգիների անկման, և Աստծո զայրույթը նրանց կստիպի դողալ: Կլինեն 
ճչոցներ և ատամների կրճտումներ: Բայց այդ ժամանակ նրանք գնալու տեղ չեն 
ունենա: Նրանք ոչ մեկին չեն կարողանա պատասխանել, քանի որ երբեք չեն տեսնի 
Իմ Դեմքը:

Ձեր Հիսուս



Նրանք երբեք չեն հաղթի Իմ Եկեղեցուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոգին շատ մեծ չափով ներկա է երկրի վրա Իմ Եկեղեցում այս 
ժամանակ, մինչ Իմ թշնամիները կատաղությամբ բարձրանում են նրա դեմ: Նրանք 
կարող են խարազանել Իմ Մարմինը, որն Իմ Եկեղեցին է, նրանք կարող են 
անպատվություն հեղել Աստծո ճշմարիտ Խոսքի վրա, նրանք կարող են ծաղրել Տիրոջ 
Ուղիները, բայց նրանք երբեք չեն հաղթի Իմ Եկեղեցուն: Իմ Եկեղեցին բաղկացած է 
նրանցից, ովքեր հռչակում են Աստծո ճշմարիտ Խոսքը և ապահովում Խորհուրդները 
Աստծո ժողովրդին այնպես, ինչպես դրանք դրվել են Իմ առաքյալների կողմից: Միայն
նրանք կարող են ասել թե իրենք Իմ Եկեղեցուց են, ովքեր մնում են հավատարիմ Իմ 
Ոսուցումներին, Իմ Խոսքին, Իմ Մարմնին և Պատարագի Սուրբ Զոհաբերությանն 
այնպես, ինչպես թելադրվել է Իմ կողմից: Իմ Եկեղեցին, մինչ այն կանգնած է հիմա, 
կճզմվի, նրա շենքերը կքանդվեն և կվերցվեն, Իմ սրբազան սպասավորները փողոց 
կնետվեն, ուր ստիպված կլինեն մուրալ, իսկ Սուրբ Պատարագի Զոհաբերության 
կիրառումը կոչնչացվի: Սակայն Իմ Եկեղեցին կմնա հաստատուն, չնայած այն 
կդառնա մի շատ փոքր մնացորդը այն ամենի, ինչ մի ժամանկ եղել էր:   

Աստծո Սուրբ Հոգին ուղղություն կտա Իմ Եկեղեցուն այն խառնաշփոթության միջով, 
որին նա ստիպված կլինի դիմակայել, և ուստի ճշմարտությունը կգոյատևի: Իմ ամեն 
մի թշնամի կփորձի ոչնչացնել Իմ ճշմարիտ Եկեղեցին: Հետո նրանք կփոխարինեն 
այն մի կեղծ եկեղեցով: Նրանք կստեղծեն նոր գրքեր, նոր խորհուրդներ և շատ ուրիշ 
հայհոյություններ Իմ Սուրբ Անվամբ: Բայց Իմ Եկեղեցին, որն Իմ Մարմինն է, և Իմ 
ճշմարիտ հետևորդները, կմնան որպես մեկ Ինձ հետ Սուրբ Միության մեջ: Հետո, երբ 
թվա թե այն ոչնչացվել է, այրվել հիմնահատակ, Իմ Եկեղեցու մոխիրները 
կշարունակեն առկայծել մինչև այն օրը, երբ Ես կգամ նորից: Այդ օրը, երբ Իմ 
Եկեղեցին` նորացված և պայծառ մեծ փառքով, բարձրանա, և երբ ողջ աշխարհը 
հռչակի այն որպես միակ ճշմարիտ Եկեղեցին` Նոր Երուսաղեմը, ամեն բարի մարդ 
կխմի նրա գավաթից: Ամեն ինչ, որ սկզբից եղել էր, կլինի վերջում: Աստծո կողմից 
արարված ամբողջ կյանքը կնորացվի ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ 
դրախտը ստեղծվեց մարդկային ռասայի համար:

Իմ Հոգին կենդանի է, և այն երբեք չի կարող մեռնել, քանի որ Ես Եմ Հավիտենական 
Կյանքը` այն ամենի տվողը, ինչի կարիքը մարդն ունի ապրելու համար մի կյանքով, 
ուր մահը տեղ չունի: Միշտ վստահեք Աստծո Զորությանը, երբ ամեն ինչ, որին 
ականատես կլինեք աշխարհում, անիրավ կթվա, դաժան, անարդար, և երբեմն էլ 
սարսափեցնող: Իմ Զորությունը կպարուրի աշխարհը, և Իմ Սերը կմիավորի բոլոր 
նրանց, ովքեր սեր ունեն իրենց սրտերում: Ես կոչնչացնեմ ողջ չարիքը, և երբ Իմ 
Համբերությունը սպառվի, Ես դեն կնետեմ Իմ բոլոր թշնամիներին: Ես Եմ այստեղ: Ես 
չեմ հեռացել: Ես ուղղորդություն եմ տալիս ձեզ հիմա այս փշոտ ճանապարհով դեպի 
Իմ Փառահեղ Թագավորություն: Հենց այդ օրը գա, երբ Ես հայտարարեմ Իմ Երկրորդ 
Գալուստը, բոլոր արցունքները կսրբվեն: Բոլոր վշտերը կտրուկ կվերջանան, և դրա 
տեղում կլինի այն սերը, խաղաղությունը և ուրախությունը, որը միայն Ես` Հիսուս 
Քրիստոսը, կարող եմ բերել ձեզ:

Տոկացեք, փոքրիկնե՛րս: Աղոթեք աղոթեք, աղոթեք, որպեսզի սերը կարողանա 
գոյատևել աշխահում, և խաղաղություն բերվի այն բոլոր խեղճ անմեղ 
տառապողներին, ովքեր ցրված են աշխարհով մեկ պատերազմներից բզկտված 



երկրներում: Աստծո բոլոր զավակները պատկանում են Ինձ, և Ես սիրում եմ ամեն մի 
հոգու, ամեն մի ազգի և ամեն մի մեղավորի: Ես բերում եմ ձեզ Խաչակրաց աղոթքների
Իմ Ընծան, որպեսզի դրանք ասելով դուք օգնեք Ինձ փրկել այնքան շատ հոգիների, 
որքան Ես կարող եմ:

Գնացեք խաղաղությամբ և սիրով:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստված երբեք չի լքի Իր 
Յուրայիններին
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Իմ սիրելի զավա՛կ, դու պետք է ասես իմ զավակներին, որ Աստված երբեք չի լքի Իր 
Յուրայիններին, քանի որ դա երբեք չի կարող լինել: Նա սիրում է Իր բոլոր 
զավակներին, անկախ նրանից, թե նրանք որքան շատ վիշտ են պառճառում Նրա 
միակ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին:

Իմ պաշտպանությունը կծածկի յուրաքանչյուր հոգու, ով հռչակում է Աստծո Խոսքը, և 
Աստծո Զորությամբ ես կճզմեմ օձի գլուխը նրա բոլոր պատրվակների մեջ: Ես կլինեմ 
այն խորհրդատուն/բարեխոսը, ով կբացահայտի գազանի բերանից դուրս հորդող 
ստերը, և աշխարհն ականատես կլինի այն անտրամաբանական ստերին, որոնք նա 
կտարածի նրանց մեջ, ովքեր թույլ են տալիս իրենց դառնալ նրա կամավոր 
անոթները՝ նրա չար ուղիների հանդեպ ամբողջական հպատակության մեջ: Ստերի 
թագավորը կշարունակի հոգիներ հեռացնել Ճշմարտությունը, և նա՝ խաբեբան, երբեք
չի թուլանա մինչև վերջնական ժամը: Երբ ստերն օգտագործվում են մարդկանց 
Աստծո Ճշմարիտ Խոսքից շեղելու համար, Ես կմիջամտեմ՝ Ճշմարտությունը 
բացահայտելու համար: Մարդկությունը կունենա երկու ընտրություն. Մնալ 
Ճշմարտությանը հավատարիմ կամ ընդունել ստեր, որպես Ճշմարտության 
փոխարինող: Շփոթությունը կկործանի խոցելիների, թույլերի և նրանց սրտերը, ովքեր
իրենց հոգիներում չունեն Աստծո Հոգին: Այդպես կմղվի հոգիների համար մարտը, 
ուր մարդիկ կհավատան կամ ստերին, կամ՝ Ճշմարտությանը:

Ես բերում եմ իմ Որդու Գթասրտության մեծ մակընթացություններ և ես Նրա գործիքն 
եմ հոգիների փրկության մեջ: Ոչ մի հոգի չի բացառվի Փրկության այս 
Առաքելությունից: Դուք պետք է աղոթեք, որ մարդը վերծանի այն ստերը, որոնք 
տարածվում են իմ Որդու թշնամիների կողմից՝ նրանց Ճշմարտությունից, Լույսից և 
իմ Որդու Սիրուց հեռացնելու համար: Վստահեք իմ Որդուն, և ձեզ ցույց կտրվի Նրա 
Մեծ Գթասրտությունը: Հավատացեք նորից գալու իմ Որդու Խոստումին, և դուք 
Հավիտենական Կյանք կունենաք: Թույլ մի տվեք որ ստերը խաբեն ձեզ, որովհետև 
եթե թույլ տաք, ձեզ համար շատ դժվար կլինի մնալ Հավատարիմ իմ Որդուն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Սատանան հոգիների կաիք ունի, նրա ախորժակը 
անհագ է, իսկ նրա կամքը` անդադրում
Հինգշաբթի, 4 սեպտեմբերի, 2014թ., ժ. 23:03

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան վաղուց կանխասացված և Աստծո մարգարեներին ու 
տեսանողներին հանրորեն ու անհատական հայտնությունների միջոցով տրված բոլոր
մարգարեությունները հիմա կծավալվեն:

Թերահավատ մարդը հարցականի տակ կդնի Աստծո Խոսքի վավերականությունը, 
բայց երբ նա ականատես լինի այն ամենին, ինչ կանխասացվել է Հայտնության 
Գրքում, նա կլռի, որովհետև երբ այդ իրադարձությունները համակեն մարդկությանը, 
միակ մխիթարությունը նա կգտնի եթե փնտրի Ինձ: Երբ ձեր սիրտը լցվի վշտով` չար 
մարդկանց կողմից Աստծո զավակների դեմ կատարվող չար գործողությունների 
պատճառով, լաց կլինեք տառապանքի արցունքներով: Հետո կտեսնեք, թե որքան հեռու 
կարող է տարածվել չարը նրանց հոգիների մեջ, ում սրտերը քարից են: Երբ տեսնեք թե որքան
քիչ են ուշադրություն դարձնում և որքան քիչ հարգանք ունեն Աստծո այդ թշնամիները 
մարդկային կյանքի հանդեպ, վերջապես կհասկանաք, թե որքան շատ ուժ է գործադրում 
չարը մարդկության վրա: Իր վերջին ժամերին սատանան, ով ի ցույց է դնում իրեն այն 
հոգիների մեջ, որոնց լցնում է իր փտած ուղիներով, ցույց կտա աշխարհին թե որքան ուժգին է
մարդկային ռասայի հանդեպ իր ունեցած ատելությունը:

Չարիքն արդարացնելու համար մարդու կողմից բերվող յուրաքանչյուր 
պատճառաբանության համար չար գործողություններ կատարող ոճրագործներն ի ցույց 
կդնեն այն ատելությունը, որն ունեն Աստծո զավակների հանդեպ իրենց սրտերում: Նրանք 
չար ոճրագործություններ կկատարեն Աստծո Անվամբ և սեր չեն ունենա իրենց հոգիներում: 
Նրանք ատելություն են հարուցում և նրանցից շատերը չեն հասկանում, թե ինչու է ուրիշների
հանդեպ իրենց ատելությունն այդքան շատ: Մինչ շատերը չեն հավատում չարի գոյությանը, 
պետք է իմանաք հիմա, որ նա չի կարողանում չբացահայտել իրեն նրանց միջոցով, ում 
թունավորում է: Նրա թույնը տարածվում է, մինչև որ կլանում է ամեն ազգ, ամեն թույլ հոգու և
հզոր առաջնորդների, որոնց սերը փառքի հանդեպ նրանց բաց է դարձնում չարի 
ազդեցության համար:

Շուտով կտեսնեք չար գործողություններ տեղի ունենալիս ձեր հասարակության 
յուրաքանչյուր մասում, շատ ազգերի մեջ և տարբեր ձևերով: Սատանան հոգիների կարիք 
ունի, նրա ախորժակը անահգ է, իսկ նրա կամքը` անդադրում: Երբ նրա ատելությունը 
ճշմարտապես ի ցույց է դրվում հոգիների ներսում, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն լինում թաքցնել
իրենց գործողությունները: Միայն այդպիսի իրավիճակներում կարող են ձեզնից շատերը 
տեսնել թե իրականում իչպիսին է չարը, և դա այն խեղճ հոգիների գործողությունների 
միջոցով, ովքեր իրենք իրենց ստրկացրել են նրա կամքին:

Դուք երբեք չպետք է լինեք ինքնաբավ, երբ աշխարհում ժայթքում են չար գործողություններ և 
արարքներ, ներառյալ պատերազմներն ու անհանգստությունը: Այդ դեպքում է, որ 
ամենաշատը ձեր աղոթքների կարիքը կա:

Ձեր Հիսուս

Մի կտրվեք Ինձնից: Եթե կտրվեք, մեծ լաց կլինի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող հայտնի լինի, որ մահը զորություն չունի Ինձ պատկանող 
նրանց վրա, ում հավատն իրենց ուղիղ է պահել մինչև իրենց վերջին շունչը: Այդ 
հոգիները չեն վախենում ֆիզիկական մահից, որովհետև գիտեն, որ Հավիտենական 
Կյանը սկսվում է այդ ժամանակ: Ես սպասում եմ այդպիսի հոգիներին բաց 
Բազուկներով, և նրանք վազում են դեպի Իմ Սիրո Լույսը փոքրիկ երեխաների պես: 
Ես գրկում եմ նրանց և վերցնում Իմ Թագավորության մեջ, սպասելով այդպիսի 
հոգիներից ամեն մեկին և յուրաքանչյուրին Իմ հրեշտկաների հիերարխիայի և բոլոր 
սրբերի ներկայությամբ, հետո մեծ ուրախություն է տեղի ունենում:

Ես վերամիավորում եմ նրանց իրենց ընտանիքների հետ, և շատ ուրախություն, սեր և
հուզմունք է լինում: Արդեն ոչ մի արցունք, ոչ մի հիշողություն չի մնում այն 
տառապանքների մասին, որոնք նրանք կրել են երկրի վրա: Ամբողջ 
անհանգստությունը, տխրությունն ու հուսահատությունը սրբվում հեռացվում և 
մոռացվում են մեկ վայրկյանում: Մահը բացում է դուռը նրանց համար, ովքեր 
մեռնում են Շնորհի վիճակում, քանի որ սկսվում է նոր կյանքը: Ամեն մի հոգու համար, ում 
ողջունում են Իմ Թագավորություն, կան տարբեր մակարդակներ, և յուրաքանչյուրին տրվում 
է իրենց պարգևը այն Փառքի հիման վրա, որը նրանք տվել են Աստծուն:

Այն հոգիները, ովքեր մահացել են մեղքի վիճակում, իմացեք, որ Ես ԱմենաԳթառատ 
Եմ, և իրենց մաքրագործումից հետո նրանց կողջունեն Իմ Թագավորության մեջ: 
Միշտ աղոթեք այդպիսի հոգիների համար, որովհետև նրանք չեն կարող աղոթել 
իրենց համար այդ էտապում: Ձեր աղոթքները կլսվեն, և Ես կսպասեմ այդպիսի 
հոգիներին բաց և սիրող բազուկներով: Աստծո յուրաքանչյուր զավակի համար 
կարևոր է հասկանալ մի կարևոր բան մահից հետո կյանքի մասին: Դուք պետք է 
խնդրեք Ինձ` ձեր Հիսուսին, ներել ձեզ, ձեր անկումները, ձեր թուլությունը և 
չարությունը, նախքան մահանալը, քանի որ այդ ժամանակ է, որ Իմ Գթասրտությունն 
ամենամեծն է: Եթե չեք հավատում Աստծուն, մերժում եք Հավիտենական Կյանքը: 
Առանց Աստծո հանդեպ սիրո, սերը չի կարող լինել ձերը մահից հետո: Ես Սեր Եմ, և 
առանց Ինձ դուք ցավից բացի ոչինչ չեք զգա: Պետք է վախենալ Աստծուց 
անջատումից: Եթե շփոթված եք Իմ Գոյության վերաբերյալ, ապա պետք է պարզապես
խնդրեք Ինձ, որ ձեզ Իմ Սիրո մի նշան ցույց տամ, և Ես կարձագանքեմ:

Մի կտրվեք Ինձնից: Եթե կտրվեք, մեծ լաց կլինի, և դուք երբեք չեք կարող սփոփվել, 
քանի որ Ես ի վիճակի չեմ լինի օգնել ձեզ: Իմ Թագավորությունը կտա ձեզ 
Հավիտենական Կյանք, բայց դուք պետք է Ինձնից խնդրեք Իմ Օգնությունը` այս 
աղոթքն ասելով.

Խաչակրաց աղոթք (165) Հավիտենական Կյանքի Ընծայի համար.
Հիսու՛ս, օգնիր ինձ հավատալ Քո Գոյությանը:
Տուր ինձ մի նշան, որպեսզի իմ սիրտը կարողանա արձագանքել Քեզ:
Լցրու իմ դատարկ հոգին այն Շնորհով, որի կարիքն ունեմ բացելու համար միտքս ու 
սիրտս Քո Սիրո հանդեպ:
Գթա ինձ և մաքրիր հոգիս ամեն չար արարքից, որ կատարել եմ իմ կյանքում:
Ներիր ինձ Քեզ մերժած լինելու համար, բայց խնդրում եմ, լցրու ինձ այն սիրով, որի 
կարիքն ունեմ Հավիտենական Կյանքին արժանի դառնալու համար:
Օգնիր ինձ ճանաչել Քեզ, տեսնել Քո Ներկայությունը ուրիշ մարդկանց մեջ, և լցրու 
ինձ Շնորհով` ճանաչելու համար Աստծո Նշանը ամեն գեղեցիկ Ընծայի մեջ, որը Դու 
տվել ես մարդկային ռասային:



Օգնիր ինձ հասկանալ Քո Ուղիները և փրկիր ինձ առանձնացումից և խավարի 
ցավից, որը ես զգում եմ իմ հոգում: Ամեն:

Թույլ մի տվեք, որպեսզի մարդկային հպարտությունը, մտավոր վերլուծությունը կամ 
կարծիքը հեռացնեն ձեզ ճշմարտությունից: Որպես Աստծո զավակ, դուք շատ թանկ 
եք Ինձ համար: Թույլ մի տվեք որ Ես կորցնեմ ձեզ: Եկեք: Ես Այստեղ Եմ: Ես Իրական 
Եմ: Թույլ տվեք Ինձ լցնել ձեր հոգին Իմ Ներկայությամբ: Հենց դա տեղի ունենա, ձեզ 
համար դժվար կլինի անտեսել Ինձ:

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես սպասում եմ ձեր պատասխանին:

Ձեր Հիսուս

Շուտով մի մարդ կգա և կասի ձեզ, թե ինքը 
բացահայտում է ձեզ Իմ Գոյության մասին 
ճշմարտությունը
Շաբաթ, 6 սեպտեմբերի, 2014թ, ժ. 16:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Իմաստությունն Աստվածային Սկզբնաղբյուրից է, և մարդն ի 
վիճակի չէ ինչպես հարկն է հասկանալ թե Ով Եմ Ես:

Ես բավարար գիտելիք եմ հայտնում մարդկությանը` տրված Սուրբ Հոգու Ընծայի 
միջոցով: Իմ Ուսուցումները տրվել են աշխարհին պարզ ձևաչափով, որպեսզի ամեն 
մարդ կարողանա հասկանալ ճշմարտությունը: Աստծուց եկող Իմաստությունը երբեք
բարդացված չէ, և տրվում է, որպեսզի մարդը ստանա անհրաժեշտ հստակությունը` 
նախապատրաստելու իր հոգին Իմ Թագավորության համար: Սերը մաքուր է: Սերը 
պարզ է: ճշմարիտ սերը փոխադարձվում է: Իմ միակ ցանկությունն է, որ հոգիները 
արձագանքեն Իմ Սիրուն, այնպես, որ Սուրբ Հոգու Ընծայով զորացած, նրանք 
անմիջապես հասկանան, թե ինչ է պահանջվում իրենցից, որպեսզի կարողանան 
դառնալ Իմ Թագավորության մասը:

Ես ուղարկում եմ ձեզ պատգամաբերներ, այնպես որ ձեզ տրվի հստակությունը` 
հասկանալու: Սակայն ճշմարտությունը հեշտ չէ ընդունլ ձեր ամենօրյա կյանքում այն
խառնաշփոթի պատճառով, որ գոյություն ունի: Իմ Խոսքը շարունակ մերժում են, 
վերաքննում, կրկին վերլուծում, վերագնահատում և սխալ հասկանում, ուստի դա 
դժվարացնում է Աստծո ճշմարիտ Խոսքին հավատարիմ մնալը: Երբ բացահայտորեն 
հաստատեք, թե հավատում եք Իմ Խոսքին, Իմ Ուսուցումներին և Իմ Խորհուրդներին, 
ապա շուտով ձեզ կծաղրեն դրա պատճառով:

Շատ ինքնակոչ եկեղեցու գիտնականներ շուտով հարցականի տակ կդնեն Իմ 
ճշմարիտ ինքնությունը և ԱմենաՍուրբ Երրորդության Գոյությունը: Նրանք 
տպավորիչ փաստարկներ կօգտագործեն ձեզ Աստծո ճշմարիտ Խոսքի հանդեպ 
կուրացնելու նպատակով, և կօգտագործեն ամեն տեսակ աստվածաբանական 
փաստարկ` ապացուցելու, թե բոլոր կրոնները նույնն են: Շուտով նրանք կմերժեն 
ճշմարտությունը` Աստծո Խոսքը: Նրանք կպղծեն Աստծո Խոսքը բարդացված և 
հակասական վարդապետություններով, իսկ եկեղեցի գնացողներն, ամենուր, ավելի 
իմաստուն չեն լինի, երբ նրանց սնեն անհեթեթությամբ: Իմ Խոսքը կհեռացվի 
կթաքցվի և կթողնվի փոշոտվելու: Միշտ հիշեք, որ Իմ Խոսքը պետք է հասկացվի 



այնպես, ինչպես այն տրված է: Իմ Աստվածայնության մանրամասներն ու Աստծո 
Առեղծվածը չեն բացահայտվել մարդկությանը, քանի որ դա չպետք է լինի մինչև 
Խաղաղության Նոր Դարաշրջանը չսկսվի: Շուտով մի մարդ կգա և կասի ձեզ, թե ինքը
բացահայտում է Իմ Գոյության մասին ճշմարտությունը և Իմ Երկրորդ Գալուստի 
մանրամասները: Նա կգերի աշխարհը: Հետո նա կհռչակի, թե ինքը Ես եմ: Շատերը 
կհավատան նրան, որովհետև չեն կարողացել հասկանալ Խոսքն այնպես, ինչպես այն
դրված է Սուրբ Աստվածաշնչում:

Ես` Հիսուս Քրիստոսը, կգամ նորից` դատելու համար ողջերին և մեռածներին, և դա 
տեղի չի ունենա, ոչ էլ կարող է տեղի ունենալ այս երկրի վրա:

Ձեր Հիսուս

Հակաքրիստոսը պաշտոն կզբաղեցնի, որովհետև նրան 
կհրավիրեն դա անել
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, զգոն եղեք ժամանակների նշանների հանդեպ, երբ 
հակաքրիստոսն իր տեղը կզբաղեցնի իմ Որդու Եկեղեցում երկրի վրա, այնպես, որ 
ձեզ համար պարզ կլինի հասկանալ:

Ոչ մի վայրկյան չհավատաք, թե հակաքրիստոսը կմտնի իմ Որդու Եկեղեցի և 
ագրեսիվ ձևով` ուժով, կվերցնի այն: Ոգեշնչված և ղեկավարվելով հենց իրենից` 
խաբեբայից, հակաքրիստոսը պաշտոն կզբաղեցնի, որովհետև նրան կհրավիրեն դա 
անել:

Շուտով հայտնի կդարձվեն Եկեղեցական բոլոր ժամագրքերի փոփոխությունների 
մասին պատրաստությունները, իսկ պատճառաբանությունն այն կլինի, թե դրանք 
արտացոլում են ժամանակակից աշխարհը, ուստի դրանք պետք է մտցվեն, որպեսզի 
համապատասխան լինեն ուրիշ հարանվանություններին և կրոններին: Հենց որ Աստծո 
ճշմարիտ Խոսքն ու իմ Որդու Ուսուցումները փոխվեն, դրանք կդառնան անպտուղ, քանի որ 
չեն արտացոլի ճշմարտությունը, որ տրվել է աշխարհին իմ Որդու կողմից:

Հակաքրիստոսը կդառնա հանրահռչակ առաջին հերթին իր քաղաքական հմտությունների 
պատճառով: Հետո նա իր ուշադրությունը կդարձնի զանազան կրոններին, բայց նրա 
հիմնական ուշադրությունը կլինի քրիստոնեության վրա: Քրիստոսը նրա ամենամեծ 
թշնամին է և նրա ատելության առարկան, և ուստի, նրա գերագույն նպատակը կլինի իմ 
Որդու Եկեղեցու ոչնչացումը: Եկեղեցին կմասնատվի տարբեր ձևերով նախքան նրան` 
հակքրիստոսին կխնդրեն ներգրավվել:Նա կներգրավվի նոր մեկ համաշխարհային եկեղեցի 
հիմնելու պլանում որոշումներ կայացնելու մեջ: Այդ բոլոր փոփոխությունները, ուր Եկեղեցին
հրապարակայնորեն կոչ կանի բոլոր կրոնների միասնականացման համար, տեղի կունենան 
նախքան հակաքրիստոսի կողմից երկրի վրա իմ Որդու Գահին նստելը: Հետո ճանապարհը 
կմաքրվի գազանի համար, որպեսզի նա ազատորեն ներս մտնի իմ Որդու Եկեղեցի, ուր նրան 
կհատկացվի պատվո մի տեղ: Ի վերջո, կհայտարարվի թե նա դառնալու է մեկ 
համաշխարհային կարգի առաջնորդը և տեղի կունենա ճոխ թագադրություն: Այդ 
իրադարձությունը կտեսնեն աշխարհով մեկ, դրան կմասնակցեն քաղաքական գործիչներ, 
անվանի և հռչակավոր մարդիկ, իսկ երբ թագը դրվի նրա գլխին, այնպես կլինի, ասես իմ 
Որդու Մարմնի մեջ մտցրել եմ վերջին մեխը: Այդ օրը կաթոլիկ եկեղեցին կպղծվի, և շատ 
եպիսկոպոսներ ու քահանաներ կփախչեն, որովհետև այդ ժամանակ կհասկանան որ 
կանխասացված մարգարեությունները ծավալվել են իրենց աչքերի առջև: 



Այդ օրվանից սկսած, երբ Աստծո Աթոռը կներկայացվի հակաքրիստոսին, նա կցուցադրի մեծ 
ֆիզիկական նշաններ, որոնք կհամոզեն մարդկանց նրա սուրբ լինելու մեջ: Նրանք կասեն, թե 
հակաքրիստոսը ցուցադրում է խարանների նշանները, և նրան կտեսնեն հիվանդներին և 
անհույսներին բուժելիս: Մեծ հրաշքներ կվերագրվեն նրան, և նա շատերին կհամոզի, 
ժամանակին, թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և որ այդ կեղծ եկեղեցու գագաթին նրա 
բարձրացումը Երկրորդ Գալուստի նշան է: Եվ մինչ աշխարհիկ մարդիկ պատասխանատու 
կլինեն մնացորդ եկեղեցու միջուկը կազմելու համար, այն եկեղեցու, որը մնացած կլինի իմ 
Որդու կողմից երկրի վրա հիմնադրած Եկեղեցուց, քահանաները կլինեն, որ կառաջնորդեն 
այն այդ ժամանակից սկսած: Սուրբ Հոգին կպահի ճշմարիտ Եկեղեցին հակաքրիստոսի 
գահակալության ընթացքում, և հակաքրիստոսն ու իմ Որդու ոչ մի թշնամի չի հաղթի նրան:

Ճշմարտությունը երբեք չի մեռնի: Աստծո Խոսքը, չնայած կպղծվի, չի մեռնի: Եկեղեցին երբեք 
չի կարող մեռնել, չնայած այն կարող է անապատ նետվել: Նույնիսկ իր ամենաթույլ ժամին 
կյանքը կշարունակի մնալ, և անկախ նրանից թե որքան շատ կհարձակվեն իմ Որդու 
Եկեղեցու վրա, Աստված երբեք թույլ չի տա որ այն ոչնչացվի:

Առջևում սպասվող այդ օրերի ընթացքում դուք երբեք չպետք է ձեզ թույլ տաք քշվել այդպիսի 
խաբեությունից: Հակաքրիստոսը կգայթակղեցնի ձեզ, և նրան կսատարեն իմ Որդու Եկեղեցու
թշնամիները: Նրան կփարվեն կեղծ առաջնորդները եկեղեցիներում և կհռչակեն նրա 
բարեգործություններն աշխարհով մեկ: Նա մեծ պատիվներ կստանա շատ երկրներում, և 
մարդիկ նրա լուսանկարները կփակցնեն շրջանակներով իրենց տներում: Նրան` 
հակաքրիստոսին, կկռապաշտեն ավելի շատ, քան Աստծուն կպաշտեն, բայց Աստծո Ձեռքով 
կլինի, որ նա կնետվի անդունդը բոլոր նրանց հետ, ովքեր գողացան Աստծո զավակների 
սրտերը, երբ մասնակցեցին իմ Որդու Եկեղեցու ոչնչացման փորձին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Նրանք, ովքեր անիծում են Իմ մարգարեներին, Ինձ են 
անիծում
Երեքշաբթի, 9 սեպտեմբերի, 2014թ., ժ. 17:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը ծանրացած է մեծ տխրությամբ այս ժամանակ: Ձեր մեջ 
կան նրանք, ովքեր, գրկած լինելով Իմ Խոսքը, որ տրվում է այս սուրբ պատգամների 
միջոցով Իմ Սիրո և Կարեկցանքի պատՃառով, դավաՃանել են Ինձ ամենադաժան ձևով: 
Այդ դավաՃանությունը տարբեր չէ նրանից, որը կատարվեց Իմ հանդեպ երկրի վրա Իմ 
Ժամանակ:

Կասկածի սերմերն են ցանվում ուրիշների մեջ նրանց կողմից, ովքեր ընկել են սխալի մեջ այն 
ստերի և ատելության պատՃառով, որը չարը դրել է նրանց սրտերում: Նա, ով ատում է Ինձ, 
կշարունակի ատելություն հրահրել Իմ դեմ` թունավորելով նրանցից ոմանց, ովքեր 
ընդգրկված են Երկնքից եկող այս և մի քանի ուրիշ առաքելությունների մեջ, որ հոգիներ 
փրկելու համար են: Նա կստի և զրպարտություններ կնետի Իմ ընտրյալների վրա, որպեսզի 
կարողանա հոգիներ հեռացնել Ինձնից: Նրանց, ովքեր իրենց մեջքն են շրջում Իմ հանդեպ, 
իմացեք, որ ձեր դավաՃանությունն Իմ Սիրտը կտրում է երկու մասի: Իմացեք, որ այն, ինչ 
անում եք Իմ դեմ, ձեր սեփական գործն է, որովհետև ձեր ազատ կամքը ձեր սեփականն է: 
Բայց երբ օգտագործում եք ձեր ազդեցությունը Ինձնից հոգիներ հեռացնելու համար, Ես ձեզ 
անձնապես պատասխանատվության կկանչեմ յուրաքանչյուր և ամեն մի հոգու համար, որ 
դուք հաջողացնում եք հեռացնել Իմ Մեծ Գթասրտությունից: Վա՜յ այն մարդուն, ով 



ատելություն է հրահրում Իմ` Հիսուս Քրիստոսի դեմ, երբ Իմ միակ ցանկությունն է Ինձ հետ 
վերցնել Աստծո յուրաքանչյուր զավակի: 

Ես գալիս եմ հոգիներին Իմ Գթասրտության մեջ պարուրելու համար, և եթե դուք 
խոչընդոտներ եք ստեղծում, ստեր տարածում և պատՃառ դառնում որպեսզի ուրիշներն 
անտեսեն Իմ մարգարեներին, ապա Ես կպատժեմ ձեզ դաժանորեն, քանի որ դա ամենամեծ 
մեղքերից մեկն է Աստծո դեմ: Երբ միտումնավոր փորձում եք միջամտել Իմ Փրկության 
Պլանին, Ես կկանչեմ ձեզ Իմ առջև վերջին օրը, և դուք պատասխանատու կլինեք Ինձ այն 
մեղքի համար, որ Ինձ զրկել եք այն հոգիներից, ովքեր զոհ են գնացել չարին ձեր 
գործողությունների պատՃառով: Եվ երբ դուք հռչակում եք, թե Աստծո Խոսքը գալիս է չարի 
ոգուց, Ես երբեք ձեզ չեմ ների այդ չարության համար: Լռություն: Մի գործեք այդ մեծ 
վիրավորանքն Աստծո դեմ: Եթե այլևս չեք ընդունում Իմ Առաքելությունը, ապա հեռացեք 
արժանապատվորեն և ոչ մի բառ մի ասեք: Ձեր լռությունը կփրկի ձեզ: Եթե դուք չարիք խոսեք
Իմ դեմ, Ես ձեզ կնետեմ անապատ, և դուք երբեք չեք լինի Իմ Թագավորության մասը:

Իմ Սիրտը կոտրված է, բայց Իմ Որոշումը` ոչ: Մի վախեցեք ձեր սխալից, այլ վախեցեք 
Աստծո Զայրույթից, քանի որ նրանք, ովքեր անիծում են Իմ մարգարեներին, Ինձ են անիծում:

Հիսուս Քրիստոս
Մարդու Որդին 

Հայր Աստված. Սիրեք Ինձ այնպես, ինչպես Եմ եմ ձեզ 
սիրում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող հայտնի լինի որ ամեն անգամ, երբ մարդ մեղք է գործում Իմ 
դեմ, Ես կներեմ նրան: Մեղքը կարող է բաժանել նրան Ինձնից, բայց Ես շարունակում 
եմ սիրել այդ մեղավորին: Թող հայտնի լինի, որ Ես սիրում եմ նրանց, ովքեր 
անտարբեր են Իմ հանդեպ: Ես  ցանկանում եմ, որ բոլոր նրանք, ում կարող է թվալ, թե
Ես գոյություն չունեմ, լսեն հիմա:

Ես ձեր հասանելիության սահմանում եմ: Խնդրում եմ կանչեք Ինձ: Ես ցանկանում եմ 
ձեզ: Ես սիրում եմ ձեզ: Ես ձեր կարիքն ունեմ, քանի որ դուք Իմ Մարմնի մասն եք: Եվ 
որպես Իմ մարմնի մաս, Ես կորած եմ զգում, երբ դուք չեք արձագանքում Ինձ: Ինչպես
ծնող, ով կյանք է տալիս զավակի, Ես սպասում եմ ձեր արձագանքին: Մանուկը 
բնականաբար արձագանքում է ծնողին: Ծնողը բնականաբար սիրում է իր զավակին, 
քանի որ դա այն Ընծայի մասն է, որը Ես շնորհում եմ մարդկությանը:

Ես ձեր Հայրն Եմ: Ես ձեր Արարիչն Եմ: Ես Եմ Ով Եմ: Մի՞թե չգիտեք, որ Ես սիրում եմ 
բոլորիդ մի կարոտով, որը հայտնի է միայն ձեզնից նրանց, ովքեր ծնող են դարձել: Ես 
մեծ վշտի արցունքներ եմ թափում, երբ դուք չեք Ճանաչում թե Ով Եմ Ես: Իմ Սիրտը 
ծանրացած է, մինչ Ես կանչում եմ ձեզ հիմա: Սիրեք Ինձ այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում:

Ձեր Հավիտենական Հայր
Աստված ԱմենաԲարձրյալ 

Մի վախեցեք այդ իրադարձություններից, քանի որ 
դրանք կանցնեն արագորեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկության դեմ շատ չար գործողություններ են պատրաստ 
սանձազերծվելու այն գաղտնի սեկտերի կողմից, որոնց մասին Ես նախազգուշացրել 
եմ Իմ հետևորդներին:

Դուք պետք է զգոն մնաք միշտ և քննեք ամեն ինչ, որը կարող է անսովոր թվալ: Հիշեք, 
թե ինչ եմ Ես ասել ձեզ և ձեր աչքերը պահեք Ինձ վրա միշտ: Ամեն օր առնվազն մեկ 
ժամ անցկացրեք աղոթքի մեջ, որպեսզի այդպիսի փոձությունների ազդեցությունը 
հնարավոր լինի նվազեցնել, իսկ որոշ դեպքերում` ոչնչացնել: Մի վախեցեք այդ 
իրադարձություննեից, քանի որ դրան կանցնեն արագորեն, և շուտով Ես կգամ` վերջ 
տալու համար բոլոր տառապանքին:

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, խնդրում եմ ուշ դարձրեք Իմ Նախազգուշացումներին: Մի 
անտեսեք դրանք: Երբ նախապատրաստված լինեք այդպիսի իրադարձությունների 
համար և երբ ձեր ամբողջ վստահությունը դնեք Իմ Գթասրտության վրա, Ես ձեզ 
սփոփանք կբերեմ և կազատեմ ձեզ ձեր տառապանքից: Ամեն ինչ լավ կլինի, բայց 
իմացեք սա: Մեծ մարտի ժամանակ, այն հոգիները, որոնց Ես կանչեցի Ինձ օգնելու 
համար, կպայքարեն: Նրանցից յուրաքանչյուրի համար դժվար կլինի վստահել Ինձ, 
այս Առաքելությանը կամ քեզ, Իմ սիրելի աղջի՛կ: Ոչ մի վայրկյան ստերի թագավորը` 
չարը, չի դադարի այս Իմ Առաքելությունը ոչնչացնելու իր որոնումի մեջ: Ամեն ստոր 
սուտ կտարածվի` հիասթափեցնելու համaր հոգիներին, որ դադարեն լսել Իմ Ձայնը: 
Շատերը թույլ կտան, որ կասկածները դադարեցնեն իմ Ցուցումները կատարելուց, 
սակայն նրանք ոչինչ չեն կարող անել Իր զավակներին փրկելու նպատակով Աստծո` 
Հավիտենական Հոր Միջամտությունն արգելելու համար:

Ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, հստակորեն, որ այդ Ես եմ` ձեր Հիսուսը, 
Ով Առաջնորդող Ձեռքն է այն ամենի մեջ, որ արվում է տարածելու համար Իմ Խոսքը 
և ապահովելու այն Ընծաները, որոնք Երկինքը շնորհում է աշխարհին այս դժվարին 
ժամանակներում: Մարդու զորությունն ուժեղ է, երբ այն օգտագործվում է չարիք 
տարածելու և Աստծո Խոսքը պղծելու համար: Բայց մարդու զորությունը, երբ 
Աստված ապահովում է նրան Սուրբ Հոգու Ընծայով, հնարավոր չէ գերազանցել: Թույլ
մի տվեք որ Իմ Խոսքն արատավորվի, պղծվի ստոր բամբասանքի չար 
խոսակցություններով, քանի որ այդ Ինձ` ձեր Հիսուսին է, որ դավաՃանում են, ոչ թե 
այն հոգիներին, որոնց Ես ընտրել եմ Իմ Սուրբ Խոսքը հռչակելու համար:

Ձեր Հիսուս

Ավետարանականների միջից շատ կեղծ մարգարեներ 
կբարձրանան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շուտով երկրի վրա Իմ Եկեղեցուն վերաբերող փոփոխությունները, 
որոնց մասին Ես կանխասացի, կբացահայտվեն:

Աշխարհիկ սեկտերը կարՃ ժամանակից կփորձեն խլել ամեն ինչ, որ Իմ հետևորդների 
համար թանկ է, և կներմուծեն մի նոր ժամանակակից շարժում Եկեղեցու ներսում: Այդ 
մոդեռնիզմը, կասեն նրանք, օգնելու համար է, որպեզի հավաքագրեն նոր սրբազան 
սպասավորների և ներմուծեն Աստծուն Փառք տալու նոր, ավելի ընդունելի ձևաչափեր, 



որպեսզի մի նոր, ավելի երիտասարդ սերունդ կարողանան ետ բերել դեպի Աստծո 
Եկեղեցիներ: Բոլոր այդ նոր ծեսերը, աղոթքներն ու հավաքաժողովները, որոնք 
կներկայացվեն որպես Իմ Սուրբ Խոսքի նոր և ավելի ժամանակակից մեկնաբանություն, 
կքողարկեն մի դատարկ վարդապետություն, և այն Ինձնից չի լինի:

Նոր շարժումը առաջ կքաշվի որպես գլոբալ ավետարանչության մաս, ուր կեղծ 
վարդապետությունը, որի բառերը զգուշորեն ընտրված կլինեն, որպեսզի 
աստվածաբանական տեսանկյունից կատարյալ երևան, կհրապուրի միլիոնավոր մարդկանց: 
Այնքան շատերը կձգվեն դեպի այդ տեսակի մոդեռնիզմ, և դրա պատՃառով նրանք 
կհեռանան Ճշմարիտ հավատքից: Այն, ինչը կերևա որպես քրիստոնեական հավատի 
արմատական վերածնունդ, կմերժի Ճշմարտությունը:

Շատերը կխաբվեն, իսկ ավեետարանականների միջից կբարձրանան շատ կեղծ 
մարգարեներ: Այդ կեղծ մարգարեները կքարոզեն կեղծ քրիստոնեություն, որը կփոխարինի 
Սուրբ Ավետարաններին, ինչպես որ դրանք դրվեցին Իմ և Իմ առաքյալների կողմից: Մինչ 
հավատուրացության ձայները լսվում են ամեն երկրում, տարբեր լեզուներով և տարբեր 
ռասաների մեջ, Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի մասին կմոռանան:Եվ հավատի այդ կեղծ 
մարգարեների ու ինքնակոչ քարոզիչների շուրթերից շատ ստեր դուրս կհորդեն: Իմ 
Գրվածքները կհայտարարվեն որպես մարդկության կարիքներին հասնելուց և 21-րդ դարում 
ապրող մարդկանց ցանկություններից հեռու:

Մինչև այժմ շատերի համար նրանց հավատի պակասն Իմ հանդեպ նշանակել է, որ նրանք 
հետաքրքրություն չեն ունեցել Իմ Սուրբ Խոսքի հանդեպ: Շուտով նրանք կշրջվեն և 
ջերմեռանդորեն կգրկեն ամենամեծ խաբեությունը, որին աշխարհը երբևէ ականատես է եղել: 
Եվ մինչ շատերը կընկալեն այն, ինչն իրենց հավատացմամբ քրիստոնեության թարմացնող 
վերածնունդ է, այն ամենն, ինչով նրանց կսնեն, կլինի թելադրված Աստծո թշնամիների 
կողմից:

Թող հայտնի լինի, որ մարդը երբեք չի կարող սնվել կեղծ վարդապետությամբ, և այն իր հետ 
կբերի ամբողջական ավերածություն, երբ հոգիները կոչնչանան հայհոյությունից: Այն, ինչն 
Ինձնից չի գալիս, կտանի դեպի մի գլոբալ խումբ, որին մարդիկ ամենուր կծափահարեն: Հետո
ժամանակը եկած կլինի, որպեսզի հայտարարվի նոր համաշխարհային կրոնը և դրա 
ողջունումն Իմ Եկեղեցու մեջ: Սա կհանգեցնի նրան, որ հակաքրիստոսն իր պատվո տեղը 
կզբաղեցնի Իմ Եկեղեցում, ինչպես կանխասացվել է, երբ նա կհրավիրվի որպես պատվավոր 
հյուր նրանց կողմից, ովքեր աշխատում են Սատանայի ամբողջական հպատակության տակ:

Ձեզնից նրանց, ովքեր կգայթակղվեն տարվել այդ կեղծ գաղափարախոսությամբ, Ես 
նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ մարդը չի կարող ապրել միայն հացով, այլ միայն այն Խոսքով, 
որը գալիս է Աստծո Բերանից:

Ձեր Հիսուս

Շատ աշխարհիկ մարդիկ վեր կբարձրացվեն Իմ 
թշնամիների կողմից  և նրանց կսովորեցնեն թե ինչպես 
քարոզել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչ էլ որ գալու լինի, Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը կշարունակի կենդանի 
պահվել, չնայած այն վեր կպահվի միայն Իմ Եկեղեցու մի մնացորդի կողմից:

Կանխասացված կեղծ մարգարեները կբարձրանան մեծ քանակով ստեր տարածելու համար 
մի խաբուսիկ գլոբալ ձևի քարոզչության միջոցով: Նրանք իրավասություն կստանան նրանց 



կողմից, ովքեր հռչակում են, թե իրենք Ինձ են ներկայացնում, որպեսզի միլիոնավոր 
մարդկանց հրապուրեն դեպի երկրի վրա Իմ Եկեղեցու իրենց նոր, այսպես կոչված 
մոդեռնացված տարբերակը: Ո՜հ, ինչպե՜ս նրանք կմոլորեցնեն այնքան շատերին Իմ Խոսքի 
իրենց շրջված տարբերակով, որը կքողարկի շատ հերձվածություն: Միայն 
խորաթափանցները կՃանաչեն այդ ոչ Ճշմարտությունները, քանի որ դրանք զգուշությամբ 
թաքցված կլինեն մի կեղծ վարդապետության տակ, որը կթվա թարմ օդի շունչ:

Շատ փառաբանություն կթափվի Իմ այն թշնամիների վրա, ովքեր ներթափանցել են Իմ 
Եկեղեցի` այն հակաքրիստոսի հայտնվելուն նախապատրաստելու համար: Նրանք շատ 
աղմուկ կհանեն իրենց հանրային հավաքներում, և մինչ կանիծեն Ինձ իենց ստերով, կարվեն 
նաև ոչ Ճշմարիտ հայտնություններ Իմ մասին, թե իրականում Ով Եմ Ես, Իմ Հավիտենական 
Հոր հետ Իմ ազգակցության, Իմ Ուսուցումների և Իմ Աստվածայնության մասին: Նրանք 
կխառնեն Ճշմարտությունը ստերի հետ, որպեսզի խաբեն քրիստոնյաներին` վախենալով, որ 
հանկարծ չերևան այնպիսին, ինչպիսին իրականում են:

Շատ աշխարհիկ մարդիկ վեր կբարձրացվեն Իմ թշնամիների կողմից և նրանց կսովորեցնեն, 
թե ինչպես քարոզել: Շատերը կդառնան գազանի կամավոր անոթները, ով կլցնի նրանց 
դժոխքից եկող վարդապետության բառերով: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պետք է քննեք 
ամեն ինչ, որ ձեզ կասեն լսել, որն Իմ թշնամիների ասելով Սուրբ Գրվածքներում 
պարունակվող Խոսքին նոր կյանք տալու համար է: Այդ կեղծ մարգարեների կողմից ձեզ 
կտրվեն նոր աղոթքներ, որոնք կվիրավորեն Ինձ և կհայհոյեն Իմ Աստվածայնության դեմ: 
Միլիոնավոր մարդիկ կբարձրանան ասելու այդ կեղծ աղոթքները կեղծ մարգարեների հետ: 
Նրանք կսովորեցնեն Աստծո զավակներին, թե ինչպես կռապաշտեն գազանին կրոնական նոր
ձևի արարողության միջոցով:Այդ նոր արարողությունը կառաջնորդի բոլոր նրանց,ովքեր 
կբարձրանան և կհետևեն կեղծ մարգարեներին, դեպի մեկ համաշխարհային եկեղեցի, որը 
կպատվի գազանին:

Իմ այն սրբազան սպասավորները, ովքեր բավականին արագորեն կհասկանան դրված 
դիվային պլանը, որի նպատակն է մոլորեցնել Իմ հետևորդներին, անօգնական կզգան: 
Շատերը կընկնեն խաբեությունից, որովհետև այնքան քիչ հավատ ունեն, որ հազիվ թե 
նեղություն տան իրենց կարդալ նոր կեղծ վարդապետությունը, և ուստի, հետևաբար, այն 
կընդունվի եկեղեցիներում առանց մեծ դիմադրության:

Երբ Իմ Խոսքը պղծվի, դրանից ոչինչ լավ դուրս չի գա, և չարը կբարգավաՃի: Ես տալիս եմ 
ձեզ այս նախազգուշացումը ձեր հոգիների բարօրության համար, և ձեզ նախապատրաստելու
մարդկային պատմության մեջ այն մեծ հավատուրացությանը, որը կկլանի Աստծո Խոսքը:

Ձեր Հիսուս

Ասել, թե դուք Ինձնից եք, մի բան է: Լինել Ինձնից մեկ այլ
բան է:
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ թվում է թե աշխարհը խառնաշփոթության մեջ է, երբեք մի 
վախեցեք, քանի որ ամեն ինչ Աստծո հրամանի տակ է:

Նա թույլ է տալիս չարին միայն այդքան զորություն, և կպայքարի` ապահովելու 
համար, որ Սուրբ Հոգին մնա կենդանի, որպեսզի բարի մարդիկ հաջողությամբ 
տանեն պայքարը Իմ Փրկության Պլանում: Չարությունն իր բոլոր ձևերով դևի 
բնավորության գիծն է: Սատանայի կողմից վարակվելուց խուսափելու համար դուք 
չպետք է խոսեք չարություն, չպետք է լսեք չարություն, ոչ էլ չար արարքներ կատարեք



որևէ ապրող անձի դեմ: Ասել, թե դոք Ինձնից եք, մի բան է: Լինել Ինձնից մեկ այլ բան 
է:

Ես, երբ Ես Ճշմարտապես ներկա եմ հոգու մեջ, կանեմ ամեն ինչ, որ կարող եմ, 
կանգնեցնելու համար այդ հոգիներին, որ չար գործողություններ չկատարեն: Եթե հոգին 
վստահում է Ինձ, ամբողջապես, նրա համար ավելի հեշտ կլինի ուղղորդություն ստանալ 
Ինձնից: Եթե մարդու կամքը շատ ուժեղ է, և նա հպարտ է ու համառ, ապա խաբեբան նրան 
հեշտությամբ կմոլորեցնի, կհիմանարցնի նրան մի շարք ձևերով: Նա կհամոզի այդ 
անձնավորությանը, թե չար գործողությունը, չար լեզուն կամ հայհոյությունն ընդունելի են 
որոշ դեպքերում: Եվ այդ դեպքում այդ հոգին կընկնի խաբեության տակ: Այդ հոգիներին Ես 
ասում եմ սա:

Վատ մի խոսեք մեկ ուրիշի մասին, տեղի մի տվեք զրպարտությանը, ձեզ որպես դատավոր մի
դրեք մեկ ուրիշի վրա և մի մերժեք մեկ այլ հոգու Իմ Սուրբ Անվամբ: Եթե այդպիսի 
վիրավորանքներ կատարեք Իմ դեմ, ապա անարդարության այդ աստիՃանից կընկնեք մի 
խավարի մեջ, որը մեծ բաժանում կստեղծի մեր միջև: Երբ այդ բաժանումն ավելանա, և դուք 
ավելի հեռու քշվեք Ինձնից, մի սոսկալի դատարկություն կզգաք, խորը միայնության այնպիսի
տանջող զգացում, որ մի տեսակ խուՃապ կզգաք, որն ի վիՃակի չեք լինի բնորոշել: Հետո 
կզգաք Աստծուց անջատումը, որը կրում են հոգիները քավարանում և դժոխքում: Եթե հիմա 
կարողանաք սովորել սրանից, ապա ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի Ինձ մոտենալ:

Հիշեք, դուք պետք է առաջին հերթին դուրս մղեք ձեր հոգուց ատելության բոլոր մտքերը: Ես 
չեմ կարղ ներկա լինել մի հոգու մեջ, որը լի է ատելությամբ, քանի որ դա անհնարին է:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աղոթեք իմ Որդու Գթասրտության 
համար, որպեսզի ամեն տառապանք նվազեցվի
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Իմ սիրելի զավա՛կ, դու պետք է խնդրես բոլորին, որ խնդրեն Աստծո Գթասրտությունն
այն բոլոր հարցերում, որոնք մարդկության ոչնչացմանն են վերաբերում: Ես ի նկատի 
ունեմ այն չար պլանները, որ ընդգրկում են պատերազմները, գլոբալ վակցինա 
ներմուծելու պլանները, որոնց մասին ձեզ տեղեկացվել է 2010թ. նոյեմբերի 26-ի 
պատգամում, ցեղասպանությունն ու քրիստոնյաների և այլ կրոնների մարդկանց 
սպանությունները չար մարդկանց ձեռքով:

Երբ սատանան թունավորում է որևէ հոգու, նա կարող է դառնում ամենաուժգին 
ատելության Աստծո զավակների հանդեպ: Երբ մարդկանց խմբեր աշխատում են 
միասին, չարի ամբողջական հպատակության տակ, նրանց չարությունն ի ցույց է 
դրվում ամեն գործողության մեջ, որպեսզի մահ և ավերածություն պատՃառեն նրանց, 
ում իրենք վերահսկում են: 

Դուք պետք է աղոթեք, բոլորդ, չար մարդկանց պլանները խանգարելու համար, որոնց 
ցանկությունը աշխարհի բնակչությունը նվազեցնելն է, իրենց սեփական շահի 
համար: Նրանք, ովքեր կատարում են այդ չարիքը, կգտնեն իրենց մի անտեսանելի 
խմբի վերահսկողության տակ: Ես կոչ եմ անում ձեզնից ամեն մեկին և 
յուրաքանչյուրիդ աղոթել իմ Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, օգնելու համար մեղմացնել 
այդպիսի ողբերգություններն ու չարությունը: Այդ սարսափներից մի քանիսը կարելի 
է մեղմացնել, բոյց ոչ բոլորը: Այնուամենայնիվ, ձեր աղոթքները կթուլացնեն այդ 



սոսկալի գործողությունների ազդեցությունը, որոնք կատարվում են  չարի 
հետևորդների կողմից: Խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը անմեղ մարդկանց 
սպանությունները նվազեցնելու համար:

Խաչակրաց աղոթք (166) անմեղ մարդկանց սպանությունները նվազեցնելու համար.
Սիրելի Մայր Փրկությա՛ն, խնդրում եմ, քո սիրելի Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին 
ներկայացրու մեր այս խնդրանքը` նվազեցնելու անմեղ մարդկանց սպանությունը:
Մենք խնդրում ենք, որ Նա Իր Գթասրտությամբ կհեռացնի Աստծո զավակների դեմ 
ամեն ձևի ցեղասպանության, հալածանքի և տեռորի սպառնալիքը:
Խնդրում ենք, մենք աղերսում ենք քեզ, սիրելի Մայր Փրկությա՛ն, լսել սիրո, 
միասնության և խաղաղության մեր կանչերն այս վշտալից աշխարհում:
Մենք խնդրում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը` մարդու Որդին պաշտպանի մեզ բոլորիս 
երկրի վրա մեծ ցավի և տառապանքի այս ժամանակներում: Ամեն:

Զավակնե՛րս, երբ կանխասացված մարգարեությունները կատարվեն, կարևոր է, որ 
դուք աղոթեք իմ Որդու Գթասրտության համար, որպեսզի ամբողջ տառապանքը 
հնարավոր լինի թուլացնել, և մարդկության դեմ նյութված չար արարքները 
նվազեցվեն:

Գնացեք խաղաղությամբ և սիրով` Տիրոջը ծառայելու համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Մայր Փրկության. Զգուշացեք այն մարդուց, ով կհռչակի, 
թե ինքը մարդու Որդին է
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Իմ սիրելի զավա՛կ, կանխասացվել է, որ շատ կեղծ մարգարեներ կբարձրանան, և որ 
այդ ժամանակ նրանք կտարածեն ոչ Ճշմարտություններ Աստծո Խոսքի մասին:

Նրանք կբարձրանան հարյուր հազարներով և կսատարվեն նրանց կողմից, ովքեր կռչակեն թե
ներկայացնում են իմ Որդու սպասավորներին: Նրանք կքարոզեն փոքր, ինչպես նաև մեծ 
խմբերում, և դուք կՃանաչեք նրանց այն կեղծ մարգարեություններից, որոնք նրան կհայտնեն 
աշխարհին: Նրանք կերևան որպես շատ սուրբ մարդիկ, և ոմանք կասեն, թե նրանք մարմինը 
և հոգին բժշկելու շատ մեծ զորություն ունեն: Ոմանք կհագնեն սուրբ մարդկանց զգեստներ և 
առաջ կքաշեն մի նոր ժամագիրք, որը կխոտորվի Ճշմարտությունից: Շատերը կշփոթվեն 
նրանց ուսուցումներից, քանի որ նրանք կխառնեն իրենց կեղծ հայտարարությունները 
Ճշմարտության մի մասի հետ: Նրանց խնդիրներից մեկը կերևա աշխարհը Հիսուս Քրիստոսի 
Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստելը, և նրանք իմ Որդու հետևորդների մեջ 
կառաջացեն ակնկալություն այդ իրադարձության հանդեպ: Բայց, իմ Որդուն` Հիսուս 
Քրիստոսին ողջունելու համար չէ որ նրանք կնախապատրաստեն Աստծո զավակներին: Ո՛չ: 
Դա կլինի հակաքրիստոսին ողջունելու համար:

Նրանք ծանր սխալներ կհայտնեն կապված հայտնության գրքի հետ, քանի որ կշրջեն այդ 
սուրբ գրքի բովանդակությունը: Քչերը կհասկանան, որ իրենց սնում են ստերով, իսկ 
ամենամեծ ոչ Ճշմարտությունը, որ նրանք կհռչակեն, կլինի սա: Նրանք կասեն, որ Հիսուս 
Քրիստոսը` մարդու Որդին, շուտով իրեն հայտնի կդարձնի աշխարհում: Որ նա կգա 
մարմնով: Որ նա կքայլի իր ժողովրդի մեջ և նրանց վեր կբարձրացնի վերջին օրը: Դա երբեք 



չի կարող լինել, քանի որ իմ Որդին, ով առաջին անգամ եկավ մարմնով, Իր Ծննդյան միջոցով,
երբեք մարմնով չի գա Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ: 

Զգուշացեք այն մարդուց, ով կհռչակի, թե ինքը մարդու Որդին է, ով կանչի ձեզ դեպի ինքը, 
քանի որ նա Աստծուց չի գա: Իմ Որդին կգա ամպերի մեջ,  Ճիշտ ինչպես հեռացավ երկրից Իր 
Երկինք Համբարձման ժամանակ, նույն կերպ կլինի վերջին օրը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Ես երբեք չքննադատեցի մեղավորներին: Ես երբեք 
չանիծեցի նրանց: Ես երբեք չվիրավորեցի նրանց
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ մարդկային թուլությունից Ես մեծ զորություն եմ 
բերում: Իմ Զորությունը ամենամեծն է, երբ Ես դիպչում եմ թույլերի հոգիներին, քանի 
որ այդ ժամանակ է, որ Ես կարող եմ նրանց մոտենալ, որ Ինձ հնարավորություն տան
գործել իրենց ներսում:

Ձեզնից նրանք, ովքեր խոնարհ են, պետք է խնդրեն Ինձ` տալու ձեզ վստահության 
Ընծան: Վստահեք Ինձ, Իմ սիրելի փոքրիկնե՛ր, և այդ դեպքում ողջ Զորությունն Իմն է:
Ես չեմ կարող մոտենալ հպարտների, մեծամիտների և ամբարտավանների 
հոգիներին, քանի որ նրանք չեն խոնարհեցնի իրենք իրենց Իմ Աչքում: 
Հպարտությունը խոչընդոտ է Աստծո և մարդու միջև, որովհետև հպարտ մարդը 
հավատացած է թե իր ձայնն ավելի մեծ է, քանի Իմը: Դա միշտ այդպես է եղել: Այսօր 
էլ տարբեր չէ: Ես խնդրում եմ, որ դուք աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր սխալ են 
հասկանում Ինձ և կարիք ունեն հռչակելու, թե իրականում ինչ է նշանակում Իմ 
Խոսքը, ըստ իրենց սեփական մեկնաբանության:

Երբ որևէ մեկն անիծում է մյուսին և ասում. <<Սա է, որ Աստված կցանակար, երբ 
պաշտպաներ Իր Խոսքը>>, կամ երբ արդարացնում է վատ արարքը և ասում, թե դա 
լավ բան է Իմ Աչքում, իմացեք սա: Երբ սիրում եք Ինձ, երբեք չեք շեղվի այն սիրուց, 
որը Ես սովորեցրել եմ, կամ այն ձևից, որով պետք է նմանակեք Ինձ: Ես երբեք 
չքննադատեցի մեղավորներին: Ես երբեք չանիծեցի նրանց: Ես երբեք չվիրավորեցի 
նրանց և Ես երբեք չմերժեցի նրանց: Ուստի դուք նույնպես պետք է անեք այնպես, 
ինչպես Ես արեցի:

Գրկեք մեղավորներին: Աղոթեք նրանց համար: Քանի որ եթե այդպես չանեք, 
կդիմադրեք Իմ Կամքին, և ձեր գործողությունները կծառայեն միայն ձեր սեփական 
թերի տեսակետին այն մասին, թե Ով Եմ Ես: Դուք չեք կարող ասել թե Ինձնից եք, եթե 
քարոզում եք Իմ սովորեցրածի հակառակը: Երբեք վերևից մի նայեք նրանց վրա, 
ովքեր ձեր հավատացմամբ մեղավորներ են Իմ Աչքում: Աղոթեք նրանց համար, բայց 
երբեք մի դատեք նրանց, քանի որ դա ձեր իրավունքը չէ:

Ձեր Հիսուս 



Աստված պահպանում է Իր Սերը մարդու հանդեպ 
ընտանիքի միավորի միջոցով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը պատկանում է բոլոր ընտանիքներին, և Իմ 
Ցանկությունն է օրհնել ամեն մի ընտանիք`փոքր, միջին, մեծ, այս ժամանակ: Երբ 
սերը ներկա է ընտանիքների ներսում, դա նշանակում է, որ Աստծո Զորությունը 
բարձրացված է, քանի որ Նրա բոլոր զավակները պատկանում են Նրան: Այդ Նա էր, 
որ արարեց նրանցից յուրաքանչյուրին:

Աստված պահպանում է Իր Սերը մարդու հանդեպ ընտանիքի միավորի միջոցով, 
որովհետև այդպիսի հանգամանքներում է, որ Նրա Սերը բնական ձևով ծաղկում է: 
Սերը, որը պարունակվում է այն ընտանիքներում, որոնք միավորված են, մեծ 
շնորհներ է բերում, որովհետև միմյանց հանդեպ ընտանիքի անդամների ունեցած 
սերը Աստծուց տրված ամենամեծ Ընծաներից մեկն է: Աստված օգտագործում է 
ընտանիքում եղած սերը նրա թեևերը տարածելու համար, որպեսզի սիրող ընտանիքի
յուրաքանչյուր անդամ օգնի տարածելու այդ սերը, ուր էլ որ գնա: Նմանապես, երբ 
ընտանիքը քանդվում է, այն կունենա ուղղակի ազդեցություն ձեր համայնքի վրա, ձեր
հասարակության վրա և ձեր ազգերի վրա:

Երբ Աստված ստեղծեց Ադամին և Եվային, Նա ցանկանում էր Իր Սեփական 
ընտանիքը, որի վրա շռայլեց ամեն ինչ: Նա միշտ կձգտի պահպանել ընտանիքները, 
որովհետև դա այն տեղն է, ուր սերն առաջին անգամ հայտնաբերվեց մահկանացու 
մարդու կողմից: Երբ սերը ծաղկում է ընտանիքների մեջ, այն կծաղկի նաև այդ 
ազգերի մեջ: Քանի որ միմյանց հանդեպ սերը գալիս է ընտանիքից, հենց այդ 
պատՃառով է, որ այն հարձակման է ենթարկվում սատանայի կողմից: Սատանան 
կօգտագործի ցանկացած ազդեցություն, որ կարող է, որպեսզի թունավորի մարդանց, 
այնպես որ մարդիկ արդարացնեն ընտանիքի միավորը քանդելու յուրաքանչյուր 
պատՃառաբանություն: Նա կարգելի, որպեզի ընտանիքներ կազմվեն և կփորձի ետ 
պահել դրանք վերամիավորվելուց, եթե դա Աստծո Կամքն է:

Ընտանիքը, սերված Աստծո Սիրուց, միշտ հարձակման կենթարկվի չարի կողմից: 
Ձեր ընտանիքը չարից պաշտպանելու համար խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց 
աղոթքը.

Խաչակրաց աղոթք (167)  պաշտպանիր իմ ընտանիքը.
Ո՛վ Աստված, իմ Հավիտենական Հայր, Քո Որդի Հիսուս Քրիստոսի շնորհի միջոցով, 
խնդրում եմ միշտ պաշտպանիր իմ ընտանիքը չարից:
Տուր մեզ զորությունը բարձրանալու վեր ամեն չար մտադրությունից և մնալ 
միավորված Քո հանդեպ և միմյանց հանդեպ ունեցած մեր սիրով:
Սատարիր մեզ ամեն փորձության և տառապանքի մեջ, որ կկրենք, և կենդանի պահիր
սերը, որն ունենք միմյանց հանդեպ, որպեսզի լինենք Հիսուսի հետ միության մեջ:
Օրհնիր մեր ընտանիքները և տուր մեզ Սիրո Ընծան նույնիսկ վեճերի ժամանակ:
Զորացրու մեր սերը, որպեսզի կարողանանք կիսել մեր ընտանիքի ուրախությունը 
ուրիշների հետ, որպեսզի Քո Սերը կիսվի ողջ աշխարհի հետ: Ամեն:

Հիշեք, որ Աստծված արարեց ձեզնից յուրաքանչյուրին Իր Նմանությամբ, որ 
կարողանա ստեղծել կատարյալ ընտանիքը: Շնորհակալ եղեք ձեր ընտանիքների 



համար, քանի որ դա ամենամեծ Ընծաներից մեկն է, որը Նա շնորհել է մարդկային 
ռասային: Երբ տառաանքն այս երկրի վրա իր վերջին հասնի, և երբ ատելությունը 
վերացվի, Աստված կմիավորի մարդկությանը որպես մեկ Իր մեջ: Դուք նորից 
ամբողջական կդառնաք, և Նրա Ընտանիքը կունենա Հավիտենական Կյանք:

Ձեր Հիսուս

Հեշտ է ասել որ քրիստոոնյա եք, եթե ձեզ մարտահրավեր
չեն նետում դրա համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Ես հասնում եմ Աստծո զավակներին` ներառյալ բոլոր 
կրոններին, չհավատացողներին և քրիստոնյաներին, շատերը կդառնան դեպի 
քրիստոնեությունը որպես արդյունք Իմ Կանչի: Դա կլինի Աստծո Շնորհի միջոցով, 
Սուրբ Հոգու Զորությամբ:

Միևնույն ժամանակ բարի մտադրություններով քրիստոնյաների և Իմ նվիրյալ 
հետևորդների համար շատ դժվարին կլինեն այն փորձությունները, որոնց նրանք 
ստիված կլինեն դիմակայել: Ես հարցնում եմ նրանց հիմա: Ձեզնից ո”վ է այնքան 
ուժեղ, որ կկանգնի Իմ Կողքին և կապրի Ճշմարտությամբ առանց Իմ Միջամտության այս 
ժամանակ: Ձեզնից շատերը, բարի սրտով, կմնան Ինձ հավատարիմ, բայց միայն ձեր 
սեփական խմբերի ներսում: Հենց որ բոլորդ համաձայնվեք միմյանց հետ, ձեզ համար 
ավելի հեշտ կդառնա Ինձ ծառայել: Բայց երբ կանգնում եք ընդդիմության դեմ, և դուք 
կկագնեք, մի որոշակի էտապում, Իմ թշնամիների դեմ, ովքեր կփորձեն հրապուրել 
ձեզ դեպի մի կեղծ վարդապետություն, ձեզ համար հեշտ չի լինի:

Երբ դուք քննադատության ենթարկվեք Աստծո Ճշմարիտ Խոսքին հետևելու համար, 
ձեզնից շատերը չափազանց թույլ կլինեն Այն պաշտպանելու համար: Երբ կանգնեք 
ընդդիմության առջև ձեր ընկեր քրիստոնյաների կողմից, և երբ ձեզ պարտադրեն ընդունել 
նոր որդեգրված սակայն կեղծ գրվածք/սուրբ գիրք, դուք կընկնեք վշտից: Այդ ընթացքում ձեր 
հավատը  Ճշմարտապես փորձության կենթարկվի: Դուք երկու ընտրություն կունենաք: 
Հավատալ Ճշմարտությանն այնպես, ինչպես այն դրվել է Աստծո կողմից, և որի համար շատ 
արյուն է հեղվել` մարդուն իր Արարչի հետ հաշտեցնելու նպատակով: Կամ ընդունել Իմ 
Խոսքի իմաստազրկված տարբերակը` ոչ Ճշմարտություններով ներթափանցված: 

Առաջին տարբերակն ընտրելը կբերի ձեզ շատ ցավ, վիշտ և տառաանք, քանի որ ձեզ 
կարհամարհեն Ինձ հավատարիմ մնալու համար: Բայց, երկրորդ տարբերակն 
ընտրելով, չնայած դուք կծածկվեք շատ գովաբանություններով, ձեզ կընդունեն ձեր 
ընկերներն ու Իմ թշնամիները, դուք կընկղմվեք խավարի մեջ, և ձեր հոգին վտանգի 
տակ կլինի:

Հեշտ է ասել, որ քրիստոնյա եք, եթե ձեզ մարտահրավեր չեն նետում դրա համար: 
Բայց եթե ձեզ վիրավորեն, ծաղրեն, ծաղր ու ծանակի ենթարկեն կամ չարախոսեն Իմ 
Անվամբ, ձեզնից ոմանք բավականին ուժեղ չեն լինի դիմակայելու համար այդ 
փորձություններին: Ձեզնից շատերը կլքեն Ինձ և կհեռանան` հանրային կարծիքից 
վախենալու պատՃառով: Ձեզնից շատերը կդավաՃանեն Ինձ: Ձեզնից շատերն իրենց մեջքը 
կշրջեն, որովհետև շատ կամաչեք Իմ Խաչը կրել:



Երբեք չհավատաք, թե հեշտ է լինել Իմ հետևորդը, քանի որ այդպես չէ: Բայց կգա մի 
ժամանակ, երբ ձեր հավատը կդրվի ծայրագույն փորձության, և այդ ժամանակ է, որ Ես 
կիմանամ, թե ով է Ինձնից, իսկ ով` ոչ:

Ձեր Հիսուս 

Մարդու գեղեցկությունը, արարված Աստծո Կենդանի 
Պատկերով, աննկարագրելի է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես Իմ սիրելի Մայրն ընտրվեց Աստծո կողմից` ազդարարելու 
համար Մեսիայի Գալուստը, նույնպես նա կանչված է` նախապատրաստելու 
մարդկությանը Իմ Երկրորդ Գալուստի համար:

Նա բարձրացվել է ամենաբարձր հիերարխիայի մեջ Երկնքում, և նրան տրվել են մեծ 
զորություններ Իմ Հավիտենական Հոր կողմից: Այնուամենայնիվ, նա մնում է, ինչպես 
այն ժամանակ էր և ինչես հիմա է ու միշտ կլինի, Աստծու մի նվիրյալ և խոնարհ 
սպասավոր: Նա ծառայում է Աստծուն Նրա Պլանի մեջ`բարձրացնելու մարդուն այն 
կատարյալ վիՃակին, որի մեջ նա պետք է լիներ:   

Մարդու գեղեցկությունը, արարված Կենդանի Աստծո Պատկերով, աննկարագրելի է: 
Ոչ մի մարդ, կին կամ երեխա այս երկրի վրա չի կարող համապատասխանել նրան, 
ինչ արարվեց, երբ Աստված ստեղծեց Ադամին և Եվային: Մեղքը նրանց անկումն էր, 
իսկ Լուցիֆերը` նրանց թշնամին: Հետո այդ կատարյալ վիՃակը ոչնչացվեց: Մեղքով 
կեղտոտված, մարդը երբեք չի վերագտնի իր կատարյալ վյիՃակը, մինչև որ օձը և 
բոլոր նրանք, ովքեր երկրպագում են նրան, չոչնչացվեն: Մինչև այդ օրվա գալը 
մարդկային մարմնի և հոգու գեղեցկությունը կմնա խաթարված:

Մարդն Աստծո ամենամեծ սերն է: Աստծո հրեշտակները Նրա սպասավորներն են 
այն առումով, որ նրանք նույնպես պետք է սեր ցույց տան Աստծո Արարածների 
հանդեպ: Աստծո Սերն Իր ընտանիքի հանդեպ գերազանցում է այն ամենին, ինչ Նա 
արարել է, և Նա երբեք չի հանգստանա մինչև նորից չվերագտնի Իր զավակներին: 
Աստված թույլ է տալիս բազմաթիվ տառապանքներ, նվաստացումներ և 
ողբերգություններ, որոնք բոլորն էլ առաջանում են նրա ատելության պատՃառով, ում
Աստված ամենաբարձրն էր պահում` նախկին հրեշտակապետ Լուցիֆերի, ով 
դարձավ Սատանան: Ընկնելով իր նախանձի, հպարտության և սեփական անձի 
հանդեպ սիրո պատՃառով, նա Իմ Հորը պատՃառեց ամենասոսկալի ցավը, որ 
հնարավոր է պատկերացնել: Եվ այսօր, Ճիշտ ինչպես այն ժամանակ էր, նա անում է 
նույնը: 

Իմ Հոր հավատարիմ հրեշտակները, բոլոր սրբերն ու Իմ սիրելի Մայրը կազմել են մի 
շղթա, որը երբեք չի կարող կոտրվել: Ինչ էլ որ Իմ Հայրը հրամայում է, կատարվում է 
Նրա Ընտրյալ Հիերարխիայի կողմից: Նրա /ասածը/ երբեք քննության չեն առնում: Ինչ
էլ որ Իմ Հայրը ցանկանում է, Ճիշտ ձևն է և ամենազորեղ ձևը: Դա այն ձևն է, որով 
մարդկային ռասան կարող է փրկվել չարի անեծքից: Դա Նրա բացառիկ իրավունքն է: 
Ոչ մեկը երբեք չի համարձակվի քննել Նրան: Իր Վերջնական Պլանում` վերջնական 
էտապը,  որում Նա ավարտին կհասցնի Իր Փրկության Պլանը, Նա կմիջամտի շատ 
ձևերով:



Իմ Մոր <<Փրկության Մայր>> տիտղոսը` վերջինը, տրված նրան Իմ Հավիտենական 
Հոր` ԱմենաԲարձրյալ Աստծո կողմից, պատահականություն չէ: Նա ուղարկվել է 
աշխարհին նախազգուշացնելու և նախապատրաստելու չարի կողմից մարդկային 
ռասայի հանդեպ վերջնական հարձակման դեմ: Նրան հանձնարարվել է այդ 
առաջադրանքը, և Ես խնդրում եմ, որ դուք ընդունեք դա և միշտ արձագանքեք նրա 
աղոթքի կոչին:

Սուրբ Երրորդությունը շատ Օրհնություններ կպարգևի նրանց, ովքեր կարձագանքեն 
Երկնքից /տրվող/ այս վերջին Առաքելությանը` Փրկության Առաքելությանը: 
Շնորհակալությամբ ընդունեք, որ այսպիսի շնորհ  է ցույց տրվել մարդկությանը, 
սիրով և սրտի երախտագիտությամբ:

Ձեր սիրող Հիսուս

Մայր Փրկության. Մեղքը փաստ է: Այն գոյություն ունի, և 
կշարունակի գոյություն ունենալ մինչև Քրիստոսի 
Երկրորդ Գալուստը 
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, որքա՜ն կոտրված է իմ սիրտը այս սոսկալի ժամանակներում, 
երբ մարդը բարձրացել է` ընդդիմանալու Աստծուն այնքան շատ ձևերով:

Աստծո Օրենքները բացահայտորեն արհամարհվում են աշխարհով մեկ, որովհետև 
մեղքն այլևս չի Ճանաչվում որպես սխալ բան: Դրա փոխարեն, այն արդարացվում է 
ամեն առիթով, այնպես որ մարդն արդեն չի կարողանում տարբերել Ճիշտն ու սխալը:
Երբ փարվում եք մեղքին, իր բոլոր ձևերով, և հռչակում, թե այն ոչ մի հետևանք չունի, 
ապա երբեք չեք բավարարվի: Մեղքը, երբ այն սկսեն տեսնել միայն որպես սոսկ 
մարդկային թերություն, կտանի դեպի ավելի մեծ և լուրջ մեղքի, մինչև ի վերջո տանի 
դեպի հոգու խավար և անջատում Աստծուց: Դա կթողնի մի վակուում ձեր հոգում, որը
կբերի թշվառություն, որից դժվար է ազատվել:

Խավարը գալիս է չարի ոգուց: Լույսը գալիս է Աստծուց: Մեղքը բերում է խավար, և 
եթե չընդունեք մեղքը և հաշտություն չփնտրեք, այն կաճի և կթարախակալվի մինչև 
խեղդի հոգուն: Այս աշխարհում ոչինչ չի կարող  բերել և չի բերի հոգուն այն 
թեթևացումը, որին նա ձգտում է: Միայն հոգու և Աստծո միջև հաշտությունը կարող է 
ազատել հոգուն այդ սեղմօղակից: 

Մեղքը փաստ է: Այն գոյություն ունի, և կշարունակի գոյություն ունենալ մինչև 
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը: Աստծո զավակները, ովքեր հասկանում են Նրա 
կողմից դրված Տասը Պատվիրանները, կիմանան, որ մարդը պետք է Աստծուց 
թողություն խնդրի ամեն անգամ և յուրաքանչյուր /դեպքի համար/, երբ մեղանչում է: 
Նշանակություն չունի, որ նա փնտրում է Աստծուն և խնդրում Նրա Ներողությունը 
շարունակաբար, որովհետև դա է միակ ձևը Աստծո հետ միության մեջ մնալու 
համար: Այդ ձևով դուք կստանաք շատ շնորհներ և կհասունանաք ու կբնակվեք 
Աստծո Լույսի մեջ:

Մարդը պետք է ընդունի իր թուլությունը մեղքի գոյության պատՃառով: Նա պետք է 
ընդունի թե ինչպես կարող է մեղքը անջատել նրան Աստծուց: Երբ նա չի ընդունում 



այդ փաստը, այդ դեքում նա ասում է, թե ինքը հավասար է Աստծուն: Առանց մեղքի 
գոյությանը հավատալու մարդը չի կարող ծառայել Աստծուն: Այդ ժամանակ է, որ 
անջատումը հոգու և նրա Արարչի միջև ավելի է մեծանում, մինչև որ այլևս 
հաղորդակցություն չի լինում մարդու և Աստծո միջև:

Սատանայի ցանկությունն է գերել հոգիներ և արգելել նրանց իրենց փրկությունը: 
Քանի դեռ մարդը չի ընդունել Աստծո Օրենքները Ճանաչելու կարևորությունը, նա 
կշարունակի մերժել Նրան:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Փարվեք Ճշմարտությանը միշտ, քանի որ առանց դրա 
դուք կապրեք ստով.
Կիրակի, 28 սեպտեմբերի, 2014թ., ժ. 18:15

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո Խոսքը, ինչպես դրված է Նրա կողմից, և Խոսքը` 
թելադրված Իմ սուրբ առաքյալներին, այն հիմքն էր, որի վրա կառուցվեց Իմ Միստիկ 
Մարմինը` Եկեղեցին:

Հավիտենական Խոսքը այն հիմքն է, որի վրա Եկեղեցին է նստում: Ոչ թե հակառակը: 
Աստծո Խոսքը Հավիտենական է. Այն փորագրված է քարի մեջ: Այն Ճշմարտության 
հիմքն է: Իմ Եկեղեցու հիմքը հնարավոր չէ ցնցել, բայց շինությունը, որ նստում է դրա 
վրա, կարող է փոխվել և ուղղվել: Այնուամենայնիվ, եթե կառույցը փոխվում է, ապա 
հիմքը չի կարող պահել այն, եթե նա շեղվի այն շենքի կառուցվածքից, որի համար այն
նախագծվել է:

Աստծո Խոսքում երբեք հնարավոր չէ ուղղում մտցնել, որովհետև այն երբեք չի կարող 
փոխվել: Քանի որ ինչպե՞ս կարող է /դա լինել/: Աստված չի ասել մի բան նրա համար, 
որ այն նշանակի մեկ այլ բան: Եկեղեցին պետք է առանց քննելու 
ենթարկվի/հնազանդվի Աստծո Խոսքին: Աստծո Խոսքը չի 
ենթարկվում/ստորադասվոմ Իմ Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր այլ կերպ են 
զգում/մեկնաբանում այն: Համարձակվեք խախտել/ձևափոխել Խոսքը, և դուք 
կդավաՃանեք Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին: Ես Եմ Եկեղեցին: Իմ Մարմինը Եկեղեցին է, 
և ամեն ինչ, որ սերում է Ինձնից` սուրբ է: Քանի որ, քանի դեռ դուք`Իմ սրբազան 
սպասավորներդ, վեր եք պահում Ճշմարտությունը, դուք կարող եք ներկայացնել Ինձ: 
Քանի դեռ դուք վստահում և պատվում եք Ինձ և վստահեցնում, որ հարկ եղած 
արարողություններն իրենց տեղում են Իմ Եկեղեցում, ապա կարող եք ասել, որ դուք 
Իմն եք:

Երբ Աստված թելադրեց Ավետարանները, Սուրբ Հոգու Զորությամբ, Իմ Խոսքը 
ներկայացվեց տարբեր արտահայտություններ օգտագործելով, բայց, ամեն դեպքում, 
այն մնաց նույնը: Երբ Աստված խոսեց մարգարեների և Իմ առաքյալների միջոցով` 
օրհնված Սուրբ Հոգու Ընծայով, լեզուն հստակ էր, պարզ և իշխանություն ունեցող: 
Նույնը Ճշմարիտ է այսօրվա համար, երբ Աստված խոսում է Իր մարգարեներին: 
Լեզուն հստակ է և հասարակ և տրվում է իշխանությամբ, քանի որ այն գալիս է 
Աստծուց: Իմ`ձեր Ազատարարի կողմից ասված Խոսքերը հավատարիմ են 
գրվածքներում պարունակվող Իմ Սուրբ Խոսքին, քանի որ դրանք գալիս են միևնույն 



Ձեռքից: Հետևաբար, ով էլ որ տալիս է ձեզ Ճշմարտության մի նոր տարբերակ, որը 
դժվար է հասկանալ, ծանր` հետևելու համար, և աղոտ է, զգուշացեք: Երբ 
Ճշմարտությունը շրջվում է, կեղծ վարդապետություն է դուրս գալիս նրանից: Այն 
կլինի անցքերով լի, անտրամաբանական և Աստծո Խոսքի Ճիշտ հակառակը:

Երբ ձեր ասեն, թե Աստված կընդունի մեղքը Իր Գթասրտության պատՃառով, 
իմացեք, որ դա մի սուտ է: Աստված կընդունի զղջացող հոգուն, բայց ոչ երբեք մեղքը, 
քանի որ դա անհնարին է:

Փարվեք Ճշմարտությանը միշտ, քանի որ առանց դրա դուք կապրեք ստով:

Ձեր Հիսուս  

Հայր Աստված. Իմ Սերը կհաղթի չարիքն ու 
ատելությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սերը, երբ այն ընդունվում է ձեր կողմից, կարող է տալ մեծ 
պտուղներ: Բայց երբ այն մերժվում է մարդու կողմից, դա հանգեցնում է թորշոմած 
երկրի: Առանց Իմ Սիրո կյանք չկա, ուրախություն չկա, խաղաղություն չկա: Երբ 
մարդը զգում է Իմ Սերը, այն ստեղծում է մի մեծ հրաշք, սոսկում և խորը 
երախտագիտության մի զգացողություն այն անձի հոգում, ում շնորհվել է այդ Ընծան:

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ դուք սեր եք զգում ցանկացած ձևով մեկ այլ մարդկային 
արարածի հանդեպ, այդ Իմ Սերն եք դուք զգում: Այն կարող է գալ միայն Ինձնից, 
քանի որ Ես Սեր Եմ: Սերը մի ընծա է, և դուք պետք է բռնեք այն, երբ զգում եք այն 
բարձրանում է ձեր սրտում: Նրանք, ովքեր ընդունում են Իմ Սերը, իմացեք, որ Ես ձեզ 
ավելի շատ կլցնեմ Իմ Ընծայով, երբ դուք կիսեք այն նրանց հետ, ում այդ շնորհը չի 
արվել:

Իմ Սերը կհաղթի չարիքն ու ատելությունը: Սերը սրբում մաքրում է ատելությունը, 
մինչդեռ չարը` մարդու կողում խրված փուշը, ընդունակ չէ դրան: Երբ ասում եք, թե 
սիրում եք Ինձ, ապա պետք է շատ պայքարեք ատելությունը կանխելու համար, 
ցանկացած տեսակի, որ չաղտոտի ձեր հոգին: Եթե սիրում եք Ինձ, կներեք ձեր 
թշնամիներին, որովհետև դուք կտեսնեք նրանց այնպես, ինչես Ես եմ նրանց տեսնում:
Սա ձեր կողմից տոկունություն և կարգապահություն է պահանջում, որը ձեզ կարգելի 
վիրավորել մեկ այլ անձնավորության, թե՛ խոսքով, և թե՛ ֆիզիկապես:

Երբ թույլ եք տալիս, որ Իմ Սերը հոսի ձեր երակներով, կատարյալ խաղաղություն և 
ազատություն կզգաք: Դա այն պատՃառով է, որ դուք չեք զգում ոչ մի չարություն, 
զայրույթ, վրեժխնդրություն, ոչ էլ ոխ Իմ մեկ այլ զավակի հանդեպ: Սա է Իմ Սիրո 
Ընծան իր ամենամաքուր ձևով: Ընդունեք այն Ինձնից, ասելով այս աղոթքը.

Խաչակրաց աղոթք (168) Աստծո Սիրո Ընծայի համար.
Ո՛վ սիրելի Հայր,
Ո՛վ Հինավուրց,
Աստվա՛ծ ԱմենաԲարձրյալ,
Արժանի դարձրու ինձ Քո Սիրուն:
Խնդրում եմ, ներիր ինձ ուրիշներին վիրավորելու և վատ բան անելու համար, որ 



տառապանք է պատՃառել Քո որևէ զավակի:
Բաց արա իմ սիրտը, որեսզի ես կարողանամ ողջունել Քեզ իմ հոգում, և մաքրիր ինձ 
ցանկացած ատելությունից որ զգում եմ մեկ ուրիշի հանդեպ:
Օգնիր ինձ ներել իմ թշնամիներին և ցանել Քո Սիրո սերմերն ամենուր ուր էլ որ 
գնամ, և նրանց մեջ, ում ես հանդիպում եմ ամեն օր:
Տուր ինձ, սիրելի Հա՛յր, Տոկունության և Վստահության Ընծան, որպեսզի կարողանամ
վեր պահել Քո Սուրբ Խոսքը, և այդպիսով խավարած աշխարհում կենդանի պահել Քո
մեծ Սիրո և Գթասրտության բոցը:
Ամեն:

Զավակնե՛րս, խնդրում եմ սփոփվեք այն գիտակցությամբ, որ Ես սիրում եմ ձեզ 
բոլորիդ, անկախ նրանից, թե ով եք դուք, ինչ մեղքեր եք գործել և անիծում եք Ինձ, թե 
ոչ: Իմ Սերը ձեր հանդեպ անվերապահ է:

Սակայն Ես պետք է առանձնացնեմ նրանց, ովքեր փորձում են կուրացնել Իմ 
զավակներին իրենց փրկության մասին Ճշմարտության հանդեպ նրանցից, ովքեր 
Ինձնից են: Եթե Ես չմիջամտեմ, շատերը կորած կլինեն Ինձ համար, իսկ Ես 
պատրաստ չեմ հոգիներ զոհաբերել նրանց, ովքեր, չնայած Իմ Կողմից արվեղ ամեն 
ջանքի, կմերժեն Ինձ վերջին օրը:

Ես խնդրում եմ, որ դուք ձեր ողջ վստահությունը դնեք Ինձ վրա և պահեք Իմ 
Պաշտանության Կնիքը, ցանկացած ձևով, ձեզ մոտիկ: Մարտը արդեն սկսվել է, և Ես 
արդարություն կբերեմ` պատժելով նրանց, ովքեր փորձում են ոչնչացնել Իմ 
զավակներին:

Երբեք մի մոռացեք, թե Ով Եմ Ես: Ես սկիզբն եմ և վերջը: Բոլորը, ովքեր գալիս են 
դեպի Ինձ, Հավիտենական Կյանք կգտնեն: Թույլ տվեք Ինձ տանել ձեզ դեպի 
ապահովություն և մի փառահեղ կյանք Իմ Կամքի հետ միության մեջ: Ես 
կբացահայտեմ Նոր Դրախը Իմ Սեփական Ժամանակին և Ես ցանկանում եմ, որ դուք 
համբերություն ցուցաբերեք: Ապրեք ձեր կյանքը ուրիշների հետ ներդաշնակության 
մեջ: Հոգ տարեք ձեր ընտանիքին ինչպես երբեք: Եկեք Ինձ մոտ ձեր եկեղեցիներում 
ինչպես երբեք: Բայց միշտ հիշեք, որ Ճշմարտությունը` Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը, 
երբեք չի կարող փոխվել, քանի որ Ես Եմ Ճշմարտությունը: Ես երբեք չեմ կարող 
փոխվել, քանի որ դա երբեք չի կարող լինել:

Ես սիրում եմ ձեզ: Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես պաշտպանում եմ ձեզ:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված ԱմենաԲարձրյալ

Դուք կամ ծառայում եք Աստծուն, կամ տեղի եք տալիս 
մարդու քմահաՃույքին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ` Հիսուս Քրիստսին` Մարդու Որդուն դավաՃանությունը 
տարածված է նրանց մեջ, ովքեր ասում են, թե իրենք ծառայում են Ինձ: Նույնիսկ 
նրանք, ովքեր ասում են, թե իրենք Իմ հավատարիմ սպասավորներն են, լքել են Ինձ, և
նրանց հավատքը իր նախկին վիՃակի սոսկ մի առկայծումն է: Այն, ինչ սկսվեց Իմ 



հանդեպ սիրով և կարեկցանքով, իջել հասել է նախկինում եղածի մի փոքր մասնիկի, 
և դա առաջացել է շատ պատՃառներով:

Այնքան շատ քամահրանք կա Իմ Եկեղեցու հանդեպ նրա ներսում գտնվող ընկած 
հոգիների պատՃառով, ովքեր տարվել են դեպի ծանր մեղք: Իմ շատ անմեղ սրբազան 
սպասավորներ տառապում են մյուսների մեղքերի պատՃառով, և դա նրանց մեծ 
ամոթ է բերում: Այնուհետև, երբ Աստծո Օրենքները մի կողմ հրվեցին, և դրանց մասին
հազիվ են խոսում, շատերը մոռացան, որ Աստծո Պատվիրանները պետք է պահվեն 
ամեն գնով: Եթե Իմ սրբազան սպասավորները դադարել են Ճշմարտությունը 
քարոզելուց և անտեսել մեղքի գոյության մասին խոսելու կարևորությունը, ապա 
Աստծո զավակներն ինչպե”ս կարող են ավելի իմաստուն լինել: Իմ սրբազան 
սասավորները բարոյական պարտավորություն ունեն վեր պահելու Աստծո Խոսքը և 
նախազգուշացնելու Աստծո զավակներին մեղքի վտանգի մասին: Բայց դա նրանք 
որոշել են չանել: Շատերն են վախենում քարոզել Ճշմարտությունը այն մարդկանց 
կողմից հալածված լինելու վախից, ովքեր նրանց կմեղադրեն ուրիշների մեղքերի 
համար:

Երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ Ես երբեք չէի տատանվում քարոզել այն պատժի 
մասին, որի դեմ մարդը կկանգնի, եթե չփնտրի Աստծո ներողամտությունը: Աստծո 
պատժի հանդեպ վախը չպետք է լինի մեղքից խուսափելու պատՃառը, այլ միայն նրա
համար, որպեսզի դուք, մեղավորներդ, կարողանաք փրկվել: Մեղքը մի բան է, որի 
հետ դուք ստիպված եք ապրել, բայց դուք երբեք չպետք է ընդունեք այն: Դուք պետք է 
պայքարեք դրա դեմ, քանի որ Ես ցանկանում եմ փրկել ձեր հոգիները: Ինչու՞ չպետք է
Ես ցանկանամ փրկել ձեր հոգիները, անկախ նրանից, թե դա ինչ կարժենա: Մի՞թե Ես 
չտառապեցի ձեզ համար և չմեռա դաժան մահով Խաչի վրա, որպեսզի դուք 
կարողանաք ազատագրվել Աստծո Աչքում: Ուրեմն ինչու՞ Իմ սրբազան 
սպասավորները չեն քարոզում հավիտենական կյանք փնտրելու բացարձակ 
անհրաժեշտության մասին: Եթե չփնտրեք Հավիտենական Կյանք, ապա չեք գտնի այն:

Բոլոր նրանց պարտականությունն է, ովքեր սպասավորում են Ինձ, օգնել փրկելու 
մարդուն հավիտենական դատապարտությունից: Ճշմարտությունն այնքան երկար է 
թաքցվել, որ շատ հոգիներ են կորել Ինձ համար իրենց ինքնագոհության հետևանքով:
Իմացեք, որ վերջին օրը Ես կուղարկեմ Իմ հրեշտակներին, և որ մարդիկ կբաժանվեն 
երկու կեսի. Նրանց, ովքեր գործել են վայրագություններ, և նրանց, ովքեր Ինձնից 
են:Ես խնդրում եմ ձեզ, Իմ սրբազան սպասավորներ, ասել Ճշմարտությունը, քանի որ 
եթե չասեք, ապա Ինձ համար կկորցնեք շատ հոգիներ, և դրա համար Ես երբեք չեմ 
ների ձեզ:

Դուք կամ ծառայում եք Աստծուն, կամ տեղի եք տալիս մարդու քմահաՃույքին:

Ձեր Հիսուս

Վայր դրեք ձեր սպառազինությունը, քանի որ այն 
կՃզմվի փոքր կտորների
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ թշնամիները կվիրավորեն Իմ Խոսքը` Ճշմարտությունը, բայց 
կգա օրը, երբ նրանք կկախեն իրենց գլուխները ամոթով և զղջումով, երբ կկանգնեն Իմ
առջև:

Նոյի օրերում ծաղրում էին նրան և նրանց, ովքեր ընտրված էին նրան օգնել 
նախապատրաստվելու համար Աստծո Արդարադատությանը: Նրանց վրա ծիծաղում 
էին, հալածում և ամեն փորձ անում վարկաբեկել Աստծո կողմից Նոյին տրված 
ցուցումները: Մինչև վերջ հնազանդ, Նոյը աղերսում էր գթասրտություն նրանց 
հոգիների համար: Նա կոչ էր անում նրանց ապաստան փնտրել իր հետ, բայց նրան 
արհամարհում էին: Եվ այդպես կլինի մինչև Տիրոջ Մեծ Օրը: Միայն մի մնացորդ 
պատրաստ կլինի ողջունել Ինձ նրանց հետ միասին, ովքեր իրենց սրտերում 
կընդունեն Իմ Գթասրտությունը Նախազգուշացման ժամանակ:

Ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ և մեծ փառքով նորից գալու Իմ
խոստումին, աղոթել նրանց համար, ովքեր վիրավորանք են նետում այս 
առաքելությանը, քանի որ նրանց տրվել է Ճշմարտության Ընծան, բայց նրանք ընտրել 
են այն ետ շպրտել Իմ Դեմքին: Բոլոր նրանք, ովքեր խոնարհ են և քնքուշ սրտով, 
կձգվեն Իմ Բազուկների մեջ, անկախ նրանից, թե ինչ հավատի կամ հավատամքի են 
դավանում, քանի որ նրանք Ինձնից են: Նրանց, ովքեր չգիտեն Աստծո Խոսքը, մեծ 
գթասրտություն ցույց կտրվի, և նրանք, ովքեր դարձի կգան Նախազգուշացման 
ընթացքում, նույնես կբնակվեն Իմ Բազուկների մեջ: Ես կհասենմ բոլոր հոգիներին, 
որոնց սրտերը ջերմ են և ովքեր սեր և գթասրտություն ցույց կտան իրենց եղբայրների 
և քույրերի հանդեպ:

Ամենամեծ մարտը կլինի, երբ Ես հասնեմ մեծամիտներին և հպարտներին, ովքեր 
Ճշմարիտ սեր չունեն և առանց առատաձեռն հոգու են: Այդ հոգիների համար է, որ Ես 
կոչ եմ անում ձեզ աղոթել: Բայց ամենից շատ նրանց համար է, որ Ես խնդրում եմ ձեզ 
Գթասրտություն աղերսել Ինձ, ովքեր ամբողջապես գիտակցել են թե ինչ են անում 
իրենց հոգիները դևին վաՃառելով: Նրանք չեն գա Ինձ մոտ իրենց սեփական 
համաձայնությամբ, և ուստի, Ինձ նվիրաբերված ընտրյալ հոգիների տառապանքի, 
ինչպես նաև ձեր առաջարկությունների միջոցով կլինի, որ նրանք կկարողանան 
փրկվել: Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքքը բոլոր մեղավորներին փրկելու համար. 

Խաչակրաց աղոթք (169) նրանց փրկության համար, ովքեր մերժում են Քրիստոսին.
Սիրելի Հիսու՛ս, Քո Կարեկցանքով և Գթասրտությամբ,
ես աղերսում եմ Քեզ նրանց փրկության համար, ովքեր մերժել են Քեզ,
ովքեր ժխտում են Քո Գոյությունը,
ովքեր միտումնավոր հակառակվում են Քո Սուրբ Խոսքին, և ում դաժան սրտերը 
թունավորել են իրենց հոգիները Քո Աստվածայնության Լույսի և Ճշմարտության 
հանդեպ:
Գթա բոլոր մեղավորներին:
Ներիր նրանց, ովքեր հայհոյում են Սուրբ Երրորդության դեմ և
օգնիր ինձ իմ ձևով և իմ անձնական զոհողության միջոցով Քո սիրող Բազուկների մեջ
գրկել այն մեղավորներին, ովքեր ամենաշատն ունեն Քո Գթասրտության կարիքը:
Ես տալիս եմ Քեզ իմ խոստումը` իմ մտքերի, գործողությունների և արտասանած 
խոսքերի միջոցով ծառայել Քո Փրկության Առաքելությանը կարողացածիս չափով:
Ամեն:



Գնացեք բոլորդ և հավաքվեք աղոթքի մեջ, քանի որ Աստծո Արդարադատությունը 
կտեսնվի շուտով, որ աշխարհն ականատես լինի: Մարդու չարության, նրա չարացած 
գործողությունների և իր ընկեր մարդու հանդեպ նրա ունեցած ատելության 
պատՃառով է, որ Աստված կկանգնեցնի նրան այն ավերածությունից, որն ամեն ձևով 
ծրագրվում է մարդկային ռասայի դեմ:

Վայր դրեք ձեր սպառազինությունը, քանի որ այն կՃզմվի փոքր կտորների Իմ 
Հավիտենական Հոր Ձեռքով: Ընդդիմացեք Աստծուն, և դուք կտառապեք դրա համար: 
Բայց երբ փորձում եք վնասել մարդկությանը մեծ մասշտաբով ուժը չարաշահելու 
միջոցով, ձեզ կտրուկ կկանգնեցնեն: Դուք ժամանակ չեք ունենա փնտրելու Աստծո 
Գթասրտությունը:

Ձեր Հիսուս

Գլոբալ վակցինացիային, որի մասին Ես ասել էի ձեզ 
2010թ., շուտով ականատես կլինեք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ուշ դարձրեք հիմա Իմ Խոստումին: Ես կգամ նորից` ազդարարելու
համար մի նոր սկիզբ, մի նոր աշխարհ առանց վերջի: Բոլոր նրանք, ովքեր ընդունեն 
Աստծո Շնորհը, երբ Ես Իմ Գթասրտությունը հեղեմ աշխարհի վրա, կլինեն Իմ 
Թագավորության մասը:

Ես տվել եմ մարդկությանը ամեն նշան, ամեն նախազգուշացում և ամեն Շնորհ` 
իրենց հոգիները նախապատրաստելու համար: Ոմանք լսել են Աստծո Խոսքն 
այնպես, ինչես այն դրվել է Ավետարաններում և ուշ են դարձրել: Ուրիշները լսել և 
տեսել են Ճշմարտությունը, բայց մերժում են ընդունել այն: Կգա մի օր շուտով, երբ ամբողջ 
Ճշմարտությունը և ապացույցը, թե Ով Եմ Ես, կբացահայտվի, և մեղավորներին կտրվի 
հավասար ժամանակ, որոշում կայացնելու իրենց սեփական ազատ կամքին 
համապատասխան: Ձեզնից ոչ մեկին չեն ստիպի ընդունել Իմ Գթասրտությունը, քանի որ 
միայն դուք կարող եք ընդունել այդ որոշումը: Ոմանք կմերժեն վկայություն տալ 
Ճշմարտությանը նույնիսկ երբ այն տեսնեն հստակորեն: Ցավոք, նրանք կկորչեն: Ոմանք չեն 
շտապի իրենց հավատարմությունը տալ Ինձ, բայց այդ ժամանակը, Նախազգուշացման տեղի
ունենալուց հետո, կարՃ կլինի:

Ես գալիս եմ ձեզ ասելու հիմա այն իրադարձությունների մասին, որոնք կբացահայտեն ձեզ 
համար այդ ժամանակների նշանները և այս Առաքելության մեջ Իմ Ներկայությունը: 
Փոթորիկներ կտեսնվեն շատ ազգերի մեջ, և դրանք կտևեն շաբաթներ: Գլոբալ 
վակցինացիային, որի մասին Ես ձեզ ասել էի 2010թ., շուտով ականատես կլինեք: Աստծո 
Ձեռքը, Իր Աստվածային Արդարադատությամբ, կտեսնվի, երբ Նա թույլատրի այն 
գայթակղությունները, որ կդրվեն նրանց առջև, ովքեր սպասավորում են Նրան Իմ Եկեղեցում:
Երբ այս և բոլոր մյուս մարգարեությունները կատարվեն, Ես սպասելիս կլինեմ: Իսկ հետո 
կգա Նախազգուշացումը: Այն կգա շուտով այն Մեծ Օրվանից առաջ, երբ Իմ նորից գալու 
Խոստումը վերջնականապես կկատարվի:

Դուք պետք է վստահեք Իմ Բարությանը, Իմ Սիրուն և Իմ Գթասրտությանը: Եթե վստահեք, 
ապա բավարար չափով ուժեղ կլինեք դիմակայելու ցանկացած փորձության և այն 
վիրավորանքներին, որոնք նետվում են ձեզ վրա Իմ Անվամբ, և /կունենաք/ շնորհը` մնալու 
հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին:



Մնացեք խաղաղության և հույսի մեջ, քանի որ Իմ Սերը ձեր հանդեպ և ձեր սերն Իմ հանդեպ 
կոչնչացնեն այն չարությունը, որը գրավել է նրանց հոգիները, ովքեր անջատել են իրենց 
Ինձնից:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Շուտով միլինավոր մարդիկ կշրջեն 
Աստծո Օրենքները
Եկուշաբթի, 6 հոկտեմբերի, 2014թ., ժ. 13:55

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Աստծո կողմից դրված Տասը Պատվիրանները երբեք չեն 
կարող նորից գրվել, որովհետև դա կլինի սրբապղծություն: Մարդը երբեք չի կարող 
փոփոխել Խոսքը/միջամտել Խոսքին, և կգա այն օրը, երբ Աստծո Զայրույթը կիջնի 
մարդկության վրա, երբ մարդը Տասը Պատվիրանները կհամարի թերի: Երբ դա լինի, 
իմացեք, որ Աստծո Խոսքն այլևս չեն պատվի, և մարդկությանը կտանեն դեպի մեծ 
սխալ:

Ոչ մի մարդու կամ սրբազան սպասավորի չի տրվել իրավասությունը շրջել Տասը 
Պատվիրանները կամ Աստծո Խոսքը: Երբեք ոչ մի պատՃառաբանություն չի կարող 
արվել մերժելու համար Աստծո Խոսքի Ճշմարտությունը: Շուտով միլիոնավոր 
մարդիկ կշրջեն Աստծո Օրենքները: Այնուհետև, բոլոր նրանք, ովքեր կընկնեն այդ 
խաբեությունից, որը կգա որպես հետևանք, կկուրանան խավարից: Սուրբ Հոգին 
երբեք չի կարող լուսավորել նրանց, ովքեր մերժում են Խոսքը կամ հանդուրժում են 
մեղքը: Երբ Սուրբ Հոգին այլևս ներկա չլինի, և երբ Խոսքը ադապտացվի մարդու 
եսասիրական կարիքներին համապատասխանեցնելու համար, ապա ոչ մի նոր օրենք
այլևս նշանակություն չի ունենա Աստծո Աչքում:  

Աստծո թշնամիներն արագորեն կշարժվեն տապալելու համար Ճշմարտությունը, և 
իմ Որդու Եկեղեցին կբաժանվի երկու մասի: Նրանց, ովքեր հավատարմորեն 
կպաշտպանեն Ճշմարտությունը, կանիծեն այն ասելու համար: Նրանց, ովքեր 
կխոսեն պղծություններ և կհայտարարեն թե դրանք Ճշմարտությունն են, 
կծափահարեն: Չարի ոգին կթառի մոլորվածների սրտերում, և շատ հոգիներ կկորչեն:
Նրանք ի վիՃակի չեն լինի ներկայանալ իմ Որդու առջև և հայտարարել թե իրենք 
ամբողջական են, որովհետև նրանք կմերժեն ընդունել Աստծո Գթասրտությամբ 
իրենց տրված Ճշմարտությունը:

Շուտով կհռչակվի, թե Աստված գթասիրտ է բոլոր մեղավորների հանդեպ, անկախ 
նրանից, թե ինչպես են նրանք վիրավորում Նրան: Դա Ճիշտ է, բայց երբ նրանք 
վիրավորեն Աստծուն` Նրան ներկայացնելով ամեն պղծություն և հերձվածություն, 
իսկ հետո հռչակեն, թե դրանք ընդունելի են Աստծուն, ապա Աստված կշրջվի 
նրանցից զզվանքով:

Մարդն այնքան լցված կլինի իր սեփական ցանկություններով` հարմարեցնելու 
համար իր մեղսալից կյանքին, որ կհայտարարի, թե անօրեն գործողությունները 
ցանկալի են Աստծո Աչքում: Դա կհանգեցնի ստերի: Իսկ հետո, երբ այդ հոգիները 
համարձակվեն ներկայացնել դրանք Աստծո խորանների առջև, նրանք դուրս 
կնետվեն: Եթե թույլ տաք, որ ձեզ տանեն դեպի մեծ սխալ, ապա ձեր հոգիները կդնեք 
մեծ վտանգի տակ: 



Ես խնդրում եմ, որ դուք ասեք Տասը Պատվիրանները որքան հնարավոր է հաՃախ: 
Այդպես անելով, կիմանաք, թե ինչ է պահանջվում ձեզնից, որպեսզի Ճշմարտապես 
ծառայեք Աստծուն: 

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Երբ սերը նվազում է, Աստված նվազում է ձեր կյանքում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան սառն են դարձել մարդկանց սրտերը: Որքան քիչ են նրանք 
հոգ տանում ուրիշների կարիքների համար կամ կյանքի Ընծայի համար: Նրանք թույլ 
են տվել իրեն սրտերը թարախակալվեն, որովհետև այլևս չունեն կարողությունը, որ 
Ճշմարիտ սերը թագավորի իրենց հոգիների ներսում: Երբ սերը թուլանում է, իսկ 
բարեգործությունը միմյանց կարիքների հանդեպ դառնում է հազվագյուտ, ապա 
անարդարությունից բացի ոչինչ չի առաջանում:

Երբ սերը նվազում է, Աստված նվազում է ձեր կյանքում: Քանի որ նրանք, ովքեր 
ժամանակին հնարավոր է սիրել են Ինձ, և այլևս չեն հավատում Ինձ, նրանց սրտերը 
քար են դառնում: Երբ ձեր մեջքն եք շրջում միմյանց հանդեպ սիրո վրա, կդառնաք 
անպտուղ և անհանգիստ: Ձեր սիրո պակասը կտանի ձեզ որ ընդունեք ամեն տեսակ 
պրակտիկա, որը գարշելի է Ինձ: Դուք կանտեսեք ամեն ինչ, որին Ես կողմ եմ: Աստծո 
Զորությամբ մարդկությանը տրված ամբողջ կյանքը միջամտության կենթարկվի ձեր 
կողմից, իսկ շատ դեպքերում` կոչնչացվի: Աստծո Օրենքների և մարդկային կյանքի 
հանդեպ ձեր հարգանքն այլևս ոչինչ չեն նշանակում: Ձեր կախվածությունը ամեն 
երկրային բանի և աշխարհիկ բարիքներին, որոնք նրանք տալիս են, կթողնի ձեզ 
առանց բավարարվածության:

Երբ կարծրացնում եք ձեր սրտերն Աստծո դեմ, մարդկությունը մեծապես տառապում 
է: Երբ չարի զորությունը փոխարինում է այն սիրուն, որն աշխարհը ժամանակին 
ուներ Իմ` Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ապա իմացեք որ ժամանակներն արդեն ձեզ 
վրա են:

Վերջ տվեք հաՃույքի հանդեպ կամակոր և հանդուգն ձեր հետամուտ լինելուն: Մի 
փորձեք փոխել Աստծո Օրենքները` ձեր մեղսալից կյանքին հարմարեցնելու համար: 
Խնդրեք, խնդրեք, խնդրեք Իմ Միջամտությունը, որպեսզի Ես կարողանամ ցույց տալ 
ձեզ Ճանապարհը: Եթե ետ չշրջվեք դեպի Հավիտենական Կյանքի ուղին, որը 
փորագրվել է Աստծո յուրաքանչյուր զավակի համար, ապա երբեք չեք կարողանա 
լինել Իմ Թագավորության մասը:

Ձեր Հիսուս

Իմ Եկեղեցին` Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցին, կսողա իր 
որովայնի վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Եկեղեցին կգլորեն, և նրանք, ովքեր կմնան հավատարիմ 
Աստծո Օրենքներին, մեծապես կտառապես դրա պատՃառով:

Իմ Եկեղեցին` Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցին, կսողա իր որովայնի վրա, մինչ ամեն 
վիրավորանք Իմ Աստվածայնության և Օրենքների վրա կնետվի դեպի նա: Փակված 
ոսկեզօծ բանտի դարպասների ներսում, Իմ սպասավորներից շատերին կստիպեն 
կուլ տալ հերձվածություն: Ոչ միայն դա, այլև նրանց կստիպեն քարոզել այն 
/հերձվածությունը/ և համոզել անմեղներին, թե վերաշարադրված Աստծո Խոսքն 
ընդունելի է այսօրվա աշխարհում:

Իմ Հոր Զայրույթն այս ժամանակ սաստկացել է, քանի որ շատ շուտով Եկեղեցին` 
փոխված լինելով անՃանաչելիության աստիՃան, կնախապատրաստի նոր ծեսեր, նոր 
օրենքներ և պրակտիկաներ, այնպես որ ոչ մի բան նմանություն չի ունենա Իմ կողմից 
կառուցված Եկեղեցու հետ:

Այդ բոլոր բաները թույլ են տրվել Իմ Հոր կողմից, քանի որ սատանան փորձում է 
նրանց հավատը, ովքեր Ինձնից են: Վա՜յ նրանց, ովքեր դավաՃանում են Ինձ, քանի 
նրանք իրենց հետ կտանեն նրանց հոգիները, որոնց անունները պահված են Ինձ 
համար: Ես կպայքարեմ այդ հոգիների համար: Ես կպատժեմ Իմ այդ թշնամիներին, 
որովհետև իրենց ստի և խաբեության միջոցով նրանք գրավեցին հոգիներ և 
հեռացրեցին այդ հոգիներին Ինձնից: Այդ մեղքերի պատՃառով նրանք կորած կլինեն 
Ինձ համար:

Իմ Եկեղեցին դուրս է եկել Իմ Գոտկատեղից: Ես տվեցի ձեզ Իմ Մարմինը մահվամբ, և 
դա դարձավ Իմ Եկեղեցին: Հիմա այն կպղծվի, և Իմ Մարմինը նորից կխաչվի: Ոչ մի 
ունցիա ամոթ չեն զգա Իմ թշնամիները, քանի որ նրանց մեծամիտ նկրտումներն ու 
ինքնամեծարումը ոչինչ/ընդհանուր/ չունեն Ինձ հետ:

Որքան հեշտությամբ են տարվում նրանք, ում հավատը թույլ է: Որքան հեշտությամբ 
կտարվեն նրանք, ովքեր ուժեղ են հավատով, քանի որ նրանք կվախենան 
պաշտպանել Ճշմարտությունը: Միայն մնացորդը կլինի, և նրանք, ովքեր 
Ճշմարտապես հավատարիմ են Իմ Խոսքին, որ կմնան հավատարիմ Իմ Եկեղեցուն: 
Եվ նրանց պատՃառով կլինի, որ Իմ Եկեղեցին երբեք չի մեռնի:

Ձեր Հիսուս

Ես տալիս եմ ձեզ հիմա վերջին խաչակրաց աղոթքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը կոտրված է այս ժամանակ: ԴավաՃանները խոցել են Իմ
Կողը, և երկիրը հիմա հեղեղվում է Իմ Վշտի դուրս թափվելով, որն այնքան ուժգին է, 
որ Ես չեմ կարողանում սփոփվել:

Ես հարցնում եմ հիմա, ո”վ Իմ սրբազան սպասավորներից բավարար չափով ուժեղ 
կլինի վեր պահելու համար Ճշմարտությունը:

Ես տալիս եմ ձեզ վերջին խաչակրաց աղոթքը: Այն քահանաների համար է: Ես 
խնդրում եմ, որ Իմ սրբազան սպասավորներն ասեն այն ամեն օր:

Խաչակրաց աղոթք (170) Վեր պահելու համար Աստծո Սուրբ Խոսքը.
 Ո՛վ թանկագին Տեր, իմ սիրելի Հիսուս Քրիստոս,



պահիր ինձ,
պաշտպանիր ինձ:
Պահիր ինձ Քո Դեմքի Լույսի մեջ, մինչ իմ հալածանքն ուժգնանում է, երբ իմ միակ 
մեղքը Ճշմարտությունը` Աստծո Սուրբ Խոսքը վեր պահելն է:
Օգնիր ինձ գտնելու արիությունը` Քեզ միշտ հավատարմորեն ծառայելու համար:
Տուր ինձ Քո Արիությունը և Քո Զորությունը, մինչ ես պայքարում եմ` պաշտպանելու 
համար Քո Ուսուցումները կատաղի ընդդիմության դեմ:
Երբեք մի լքիր ինձ, Հիսու՛ս, իմ կարիքի ժամանակ, և ապահովիր ինձ ամեն ինչով, 
որի կարիքն ունեմ շարունակելու համար ծառայել Քեզ Սուրբ Խորհուրդները 
կատարելով և պատարագի Սուրբ Զոհաբերության միջոցով Քո թանկագին Մարմինն 
ու Արյունը ապահովելով:
Օրհնիր ինձ, Հիսու՛ս:
Քայլիր ինձ հետ:
Հանգստացիր ինձ հետ:
Մնա ինձ հետ:
Ամեն:

Ձեր Հիսուս

Հիշեք, որ Երկրորդ Գալուստից հետո քավարանը 
գոյություն չի ունենա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես եմ Ես ծարավում մարդու սիրուն, և ինչպես են նրանք 
ծարավում Ինձ: Բայց բաժանումը, որը առանձնացնում է մարդուն Ինձնից` Կյանք 
Տվողից, մարդկային ռասայի ամենամեծ թշնամին է:

Սատանան իր խաբեբա ուղիներով մեծ բաժանումներ է ստեղծում աշխարհում: Այն, 
որ նա թաքնված է, մեծ զորություն է տալիս նրան մարդկային հոգու վրա: Նրա չար 
ազդեցությունը կասկածներ է առաջացնում Իմ Գոյության վերաբերյալ փոքր հավատ 
ունեցողների մոտ: Նա համոզում է ուրիշներին, ովքեր չեն հավատում Ինձ, թե մարդը 
պատասխանատու է, ինչ ընտրություն էլ որ կատարի: Նրա հանգստացնող 
ազդեցությունը, երբ նա գայթակղեցնում է մարդուն,  համոզում է նրանց, ում վրա նա 
ազդեցություն է ձեռք բերում, որ սխալը Ճիշտ է, իսկ Ճիշտը` սխալ: Նա ներկայացնում է 
սերը որպես մարմնական ցանկություն, ատելությունը` որպես ցանկության մի ձև, իսկ 
նախանձն ու խանդը` որպես միջոց արդարացնելու համար մեկ այլ անձնավորության կյանքի
ավերումը:

Յուրաքանչյուր միտք, ցանկություն, երազանք և ձգտում, որ նա դնումէ մարդկանց հոգում, 
տանում է նրանց դեպի մեղք: Այնքան շատ չարությունը մարդկության մեջ այս ժամանակ 
նշանակում է, որ մաքուր սերը, որը գալիս է Աստծուց, փոխարինվել է մարմնական 
ցանկությամբ: Ամեն ինչ, որ դուրս է գալիս օձից, մեղավորների սրտերում կներկայացվի 
որպես լավ բան: Մեղքը միշտ արդարացվում է մեղավորների կողմից, ովքեր տեղի են տալիս 
դևին: Մեղքը, արդարացվելուց հետո, փառաբանվում է, մինչև որ այն նմանվում է մի մեծ 
գործողության, որն արժանի է Ճանաչման:

Վա՜յ այն մարդուն, ով համարձակվում է մարտահրավեր նետել նրանց, ովքեր փառաբանում 
են մեղքը: Մեղավորը, ով փարվում է մեղքին մեծ ուրախությամբ, ազդում է ուրիշների վրա` 



նույնը անելու: Այսօր չարի ազդեցությունը կարող է տեսնվել ամենուր: Մինչ ժամանակին 
մեղսալից արարքները թաքնված էին, հիմա դրանք անամոթաբար ներկայացվում են 
աշխարհին` ականատես լինելու համար: Այն ամենին, ինչ զզվանք է պատՃառում Ինձ, 
փարվում են մեծ հաՃույքով: Սխալը ներկայացվում է որպես Ճիշտ, իսկ այն ամենն, ինչ Ճիշտ 
է համարվում Աստծո Օրենքներով, սխալ է համարվում: Երբ դևն աշխատում է, ամեն ինչ 
կներկայացվի ետևից առաջ և Ճիշտ հակառակը նրա, ինչ գալիս է Ինձնից: Իմացեք, որ երբ Իմ 
Խոսքը սխալ է հռչակվում, ապա չարի ազդեցությունը հասել է իր գագաթնակետին:

Հիշեք, որ Երկրորդ Գալուստից հետո քավարանը գոյություն չի ունենա: Երկինքն ու երկիրը 
կդառնան մեկ, իսկ դժոխքը կդառնա նրանց բնակավայրը, ովքեր կռապաշտում են դևին և այն
ամենին, որ նրանից է գալիս: Նրա չարության և չար ուղիների ծուխը ներթափանցել է ինչպես 
նրանց մեջ, ովքեր հավատում են Ինձ, այնպես էլ նրանց, ովքեր մերժում են Ինձ: Ոչ մեկն 
ապահով չէ:

Աղոթքը, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, ձեր ապաստարանն է: Վեր պահեք Իմ Խոսքը և աղոթեք, ոչ 
թե ձեզ համար, այլ նրանց, ովքեր շփման մեջ են մտել չարի հետ: Նրանք ձեր աղոթքների 
կարիքն ունեն առավոտյան, ցերեկը և գիշերը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Մահը շուտով իշխանություն չի 
ունենա մարդու վրա.
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, իմ Որդու Խաչելությունը նշանակալի էր շատ ձևերով: Նա 
սպանվեց ոչ միայն հռոմեացի զինվորների ձեռքով, այլև նրանց հրամաններով, ովքեր 
հռչակում էին, թե իրենք Աստծո Խոսքի նվիրյալ հետևորդներ են:

Նրա խարազանումը, հալածանքը և մահը իրականացվեցին նրանց ցուցումներով, 
ովքեր առաջնորդում էին հավատարիմներին Աստծո ՏաՃարում: Նրանք անտեսեցին 
այն ամենն, ինչը գիտեին որ Ճշմարտությունն է, որովհետև մերժեցին ընդունել, որ իմ Որդին` 
Հիսուս Քրիստոսը, Մեսիան է: Աստծո կողմից թելադրված ամեն Օրենք կեղծվեց, քանի որ 
հաՃույք էին ստանում իմ Որդուն մահապատժի ենթարկելուց:

Նախքան Տիրոջ Օրը կգա, Նրա Խաչելությունը նորից կկատարեն: Նրան կխարազանեն Նրա 
Սուրբ Խոսքին դավաՃանելով: Կհալածեն նրանց, ովքեր հավատարիմ կմնան Նրան, իսկ 
այնուհետև կպղծեն Նրա Մարմինը: Բայց չեն կարողանա սպանել Նրան, քանի որ Նրա 
Մարմինը` Նրա Եկեղեցին, չի կարող մեռնել և կմնա կանգուն մինչև վերջ, չնայած փխրուն 
վիՃակում: 

Այս ժամանակ, դուք պետք է հիշեք, որ ողջ կյանքը գալիս է Աստծուց: Մահը իշխանություն 
չունի Աստծո վրա: Կյանքը, տրվելուց հետո, երբեք չի կարող մեռնել: Շուտով մահը 
իշխանություն չի ունենա մարդու վրա, և իմ Որդու Հարությամբ մարդը նույնպես կունենա 
մարմնի և հոգու Հավիտենական Կյանք: Նրանք, ովքեր վստահում են Քրիստոսին և մնում 
Նրան հավատարիմ, կյանք կունենան: Միայն նրանք /կյանք/ չեն ունենա, ովքեր ամբողջապես
մերժում են Նրան:

Ուրախացեք այն գիտությամբ, որ մի փառահեղ կյանք է սպասվում ձեզ բոլորիդ, ովքեր 
հարում են Աստծո Սուրբ Խոսքին, քանի որ մահը երբեք չի ոչնչացնի ձեզ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Իմ Սերը մարդկության հանդեպ անսահման է
Շաբաթ, 11 հոկտեմբերի, 2014թ., ժ. 01:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սերը մարդկության հանդեպ անսահման է: Իմ Սերը ուժգին է և 
պաշտպանիչ: Այն մաքուր է, և Ես անտեսում եմ շատ թերություններ, մեղավորների 
հանդեպ ունեցած Իմ խորը գորովանքի պատՃառով:

Ես պահում եմ հոգիներին Իմ Կարեկցության ներքո, և ոչինչ չկա որ չանեմ նրանց փրկելու 
համար, այնպես, որ կարողանամ միավորել յուրաքանչյուրին որպես մեկ Իմ մեջ: Իմ 
արցունքները հոսում են, սակայն, մեծ հեղեղներով այս ժամանակ, նրա համար, թե ինչպես են
վիրավորում, կոպտում, տանջում, ստորացնում, խարազանում և սպանում Աստծո 
զավակներին Նրա թշնամիները, Ով արարեց աշխարհը: Նրանք, ովքեր պատՃառում են 
այդպիսի տառապանքներ, ամբողջապես չար ոգիների ազդեցության տակ են, ովքեր նրանց 
մտքերը թունավորում են ստերով, ատելությամբ և անարգանքով մարդկային կյանքի 
հանդեպ: Ոչ մի րոպե մարդը երբեք չի կարող ասել, թե ինքը կատարւմ է գործողություն 
Աստծո Անվամբ, երբ սպանում է մեկ այլ մարդկային էակի: Նրանք, ովքեր պատերազմներ են 
ստեղծում և ցեղասպանություն պատՃառում ցանկացած ձևով, և ասում, թե իրենք 
աշխատում են Աստծո Փառքի համար, խաբում են ոչ միայն իրենց, այլև նրանց, ում 
հավաքագրում են իրենց չար մտադրությունները կատարելու համար:

Իմ Սերն այնքան զորեղ է, որ եթե դուք աղոթեք այդ կորած խեղՃ հոգիների համար, ովքեր 
հավատում են թե Աստծո Անվամբ ուրիշներին սպանելը լավ բան է, որը նրանց պատիվ 
կբերի, Ես նրանց ցույց կտամ Իմ Գթասրտությունը նրանց մեջ արթնացնելով Ճշմարտության 
Ոգին: Թույլ մի տվեք, որ ձեր սրտերը ծանր դառնան: Դրա փոխարեն իմացեք, որ չնայած այդ 
ամենաչար գործողությունները, որ կատարվում են նրանց կողմից ովքեր, կյանքեր են 
ոչնչացնւմ, սարսափեցնող են, Ես վերջ կտամ այդ սարսափին Իմ Աստվածային 
Արդարադատությամբ:  

Ես վեր կբարձրացնեմ ձեզ բոլորիդ, ովքեր ջերմ և քնքուշ են սրտով, մի վայրկյանում, Իմ 
Սուրբ Սրտի մեջ, և կփրկեմ ձեզ, այդիսին է ձեր հանդեպ Իմ Սերը: Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, 
դուք ստիպված չեք լինի կրել ֆիզիկական մահվան ցավը: Դա Ես խոստանում եմ, եթե օգնեք 
Ինձ ձեր աղոթքներով փրկել նրանց հոգիները, ովքեր ամենաշատն ունեն Իմ 
Ներողամտության և Իմ Գթասրտության կարիքը:

Օգնեք Ինձ այս մեծ ջանքի մեջ, և շուտով ամեն ինչ կբոցավառվի Իմ Նոր Թագավորության 
պայծառությամբ և Փառքով: Այդտեղ դուք կապրեք առանց աշխարհի հոգսի: Սերը Իմ, Իմ 
Հավիտենական Հոր, ձեր ընտանիքի և ընկերների հանդեպ կթագավորի աշխարհով մեկ, որը 
վերջ չի ունենա:

Գնացեք խաղաղությամբ սիրելու և ծառայելու Ինձ:

Ձեր Հիսուս 

Աստվածային Նախախնամւթյունը միշտ կգերակայի
Շաբաթ, 11 հոկտեմբեր, 2014թ., ժ. 20:30

Իմ սիրելի աղջիկ, թող ոչ մեկը չթերագնահատի Աստծո Զորությունն ամեն բանում, որ
կծավալվի այս ժամանակ: Աստծո Զորությունն անսահման է, և ոչ մի մարդ չի կարող 
հաղթել Իմ Աստվածայնությանը կամ Աստծո Կամքին: Իմ ոչ մի թշնամի չի կարող 
պարծենալ, թե ինքն ավելի մեծ է քան Աստված, Ով սոսկ մի շնչով կարող է իր 



Արդարադատությունը հեղել աշխարհի վրա: Չնայած Աստված համբերատար է, 
արդար և լի անվերապահ Սիրով Իր բոլոր զավակների հանդեպ, ներառյալ նրանց 
միջի չարերի հանդեպ, Նա վրեժխնդիր կլինի մարդու չարության դեմ, որի պատՃառը 
դևի չար ազդեցությունն է: 

Անիծված են նրանք, ովքեր բարձրանում են Աստծո դեմ Սուրբ Խոսքի հանդեպ 
բացահայտ անհնազանդությամբ: Նրանք կպատժվեն Աստծո Ժամանակին, երբ 
նրանց տրված կլինի իրենց ուղիները փոխելու ամեն հնարավորություն: Նրանք, 
ովքեր պաշտում են չարին և գազանին, կայծակի հարված կստանան, Ճիշտ ինչպես այն
ժամանակ, երբ Լուցիֆերը նետվեց դժոխքի անդունդը կայծակի Ճայթյունի պես:

Երբ Իմ թշնամիները վնասում են ուրիշներին, փորձում են սպանել կամ խեղել նրանց, որեսզի
իշխանություն ունենան թույլերի վրա, նրանք կտառապեն սոսկալի պատժից: Երբ 
ցեղասպանությունը, ցանկացած տեսակի, նյութվում է անմեղների դեմ դևին պաշտողների 
կողմից, նրանք կայրվեն դժոխքում և կկանգնեցվեն այն ժամանակ, երբ կհավատան թե 
հաջողության են հասել:

Աստվածային Նախախնամությունը միշտ կգերակայի, քանի որ չկա ավելի Հզոր Զորություն, 
քան Նա Ով ամեն ինչ ստեղծեց ոչնչից:

Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. Հողը կմաքրագործվի, Ճիշտ այնպես, 
ինչպես Իմ զավակները կմաքրվեն ամեն 
անիրավությունից/մեղքից
Կիրակի, 12 հոկտեմբերի, 2014թ., ժ. 18:40

Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ փոփոխություններ կլինեն, մինչ Իմ սիրելի Որդու` Հիսուս 
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակը մոտենում է:

Չվախենաք, զավակնե՛րս, քանի որ այդ բաները պետք է կատարվեն, որպեսզի Իմ 
զավակները մաքրագործվեն, որ կարողանան ուրախանալ, երբ գա Օրը` առանց 
վերջի աշխարհը սկսվելու համար: Իմ Խոստումները միշտ կատարվել են, և ամեն ինչ 
լավ կավարտվի:

Ես ցանկանում եմ, որ դուք խնդրեք Գթասրտություն աշխարհում կենդանի ամեն մի 
հոգու համար, որպեսզի մարդկային ռասան կարողանա միավորվել որպես մեկ Իմ 
Աչքում: Շուտով ատելությունը, չարիքը և անարդարություններն աշխարհում կտրուկ 
կավարտվեն, և Իմ Թագավորության Լույսը կփայլի ձեզ վրա: Խաղաղությունը 
կթագավորի, և սերը կլցնի երկիրը, երբ Նոր Դրախտը քողազերծվի իր ողջ հմայքով: Իմ 
Արդարադատությունը արմատախիլ կանի ամեն չարիք, իսկ նրանք, ովքեր փարվում 
են դևին, չնայած Իմ Միջամտությանը, մի կողմ կնետվեն: Հետո ոչ մի արցունք չի 
հեղվի, և Իմ Ուխտի վերջին մասը կեզրափակվի:

Բարձրացեք, զավակնե՛րս, վեր բարձրացրեք ձեր սրտերը հույսով և վստահությամբ: 
Ես կմիջամտեմ շատ ձևերով` կանխելու համար չար գործողությունները, 
խաբեությամբ լի դավաՃանությունները և հերձվածությունը, որ չոչնչացնեն ձեզ: Իմ 
Ժամանակը բացվել է, և Իմ թշնամիները վայր կգլորվեն, մինչ Ես ձգտում եմ ամեն ինչ 
կարգի բերել, այնպես որ բոլորը պատրաստ լինեն: Երկիրը կմաքրագործվի, Ճիշտ 



այնպես ինչպես Իմ զավակները կմաքրվեն ամեն անիրավությունից/մեղքից, և Ես 
կբարձրացնեմ հեզերին, խոնարհներին և նրանց, ովքեր քնքուշ են սրտով, որ իրենց 
տեղը գրավեն Նոր Երկնքում և Նոր Երկրում:

Երբեք հույսը մի կորցրեք, քանի որ ողջ Զորությունն Իմն է: Եկեք Ինձ մոտ, 
փոքրիկնե՛րս, և սփոփանք վերցրեք ձեր հանդեպ ունեցած Իմ անշահախնդիր Սիրուց:
Վստահեք Ինձ, և ողջ փառքը կլինի ձերը:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված ԱմենաԲարձրյալ 

Ես առաջին հերթին գալիս եմ նրանց համար, ովքեր 
ամենաանարժանն են Իմ Գթասրտությանը
Կիրակի, 12 հոկտեմբերի, 2014թ., ժ. 21:20

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Եմ Պաշտպանը Աստծո բոլոր զավակների` ձեզնից ամեն մեկի, 
անկախ ձեր սեռից, տարիքից կամ հավատամքից: Ես Եմ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 
Պաշտպանը, և ոչ մի մարդ չի հաղթի նրան: Այն կմնա հաստատուն, չնայած շատերը 
կլքեն Ինձ:

Նրանք, ովքեր լքում են Ինձ, փոխում են Աստծո Խոսքը, չեն կարող ասել, թե իրենք Իմ 
Եկեղեցուց են, քանի որ Ես չեմ կարող պաշտպանել մի եկեղեցի, որը չի խոսում 
Ճշմարտությունը: Ձեր հավատի Ճշմարիտ փորձությունը սկսվել է, և շուտով դուք 
կշփոթվեք և չեք իմանա ուր շրջվել: Վստահ եղեք, որ չնայած Ես Գթասիրտ եմ, Ես 
երբեք չեմ կանգնի և թույլ տա որ դավաՃանները պղծեն Իմ Մարմինը: Նրանք միայն 
այնքան առաջ կգնան, մինչև որ կլսվի Աստծո Ձեռքի որոտացող ուժը:

Դուք պետք է կենտրոնանաք Ինձ վրա և ընդունեք, որ Նեղությունը ուժգնացել է, և որ 
կանխասացված բոլոր բաներին պետք է ականատես լինեք: Միայն այն ժամանակ, 
երբ Սկզբում աշխարհին տրված մարգարեություններն ակնհայտ դառնան, մարդն 
ամբողջությամբ կհասկանա, որ Իմ Ժամանակը արդեն իր վրա է հասել: Դուք երբեք 
չպետք է վախենաք Ինձնից, քանի որ Իմ Սերն ու Գթասրտությունը ընդգրկուն են: 
Վախեցեք միայն նրանցից, ովքեր Ինձնից չեն գալիս, քանի որ չարի ոգին է, որ նրանց 
քշում է սոսկալի բաներ անելու: Միայն աղոթքով դուք կարող եք օգնել քավելու նրանց
մեղքերը, և այդպիսի առատաեռն գործողությամբ դուք կարող եք թուլացնել 
սատանայի ծուխը: Նրա ծուխը ողողել է աշխարհն այս ժամանակ, բայց նրա 
ներկայությունը Ճանաչել կարողանալն ավելի դժվար է, քան կարող եք 
պատկերացնել: Նրա ազդեցությունը միշտ թաքնված է մտահոգության արտաքինի 
ետևում, հումանիտար գործողությունների ետևում, և ներկայացվում է 
ամենաանսպասելի, բայց հարգալից ձևով: Մարդը, ով օրհնյալ է զանազանության 
Շնորհով, կհասկանա թե ինչպես է սատանան գործում: Նա կհասկանա նրա գործերը 
անկախ նրանից թե որքան զգուշորեն քողարկված կներկայացվեն դրանք աշխարհին, 
որը կույր է Ճշմարտության հանդեպ:

Շուտով Իմ Ձայնը մարդկանց սրտերում կարթնացնի նրանց հոգևորությունը` մի 
զգացողություն, թե ով են իրենք, հասկացողություն, թե ում են իրենք պատկանում, և 
հավիտենական կյանքի գիտակցում, որ Ես եմ  բերելու նրանց: Իմացեք, որ երբ այդ 
արթնացումը սկսվի, Աստծո Զորությունը կզգացվի, քանի որ Աստծո 



Արդարադատությունը կբարձրանա մոխիրներից, և երբ Լույսի մի սյուն ետ կբերի 
կյանքը անբերրի դաշտին, որը չարի կողմից թողնված է եղել այրված վիՃակում: Իմ 
Ձայնը կլսվի, և շատերը կցնցվեն, երբ այդ օրը սկսվի: Այն կգալարվի ինչպես որոտ, և 
ամեն արդար մարդ կիջնի ծնկի վրա` Աստծուն գովաբանելով: Ես առաջին հերթին 
գալիս եմ Նրանց համար, ովքեր ամենաանարժանն են Իմ Գթասրտությանը: Նրանք 
են, որ պետք է լինեն վերջինը այն պատՃառով, թե ինչպես վարվեցին Ինձ հետ: Եվ 
չնայած դրան, նրանց առաջինը նշան կարվի դեպի Իմ Թագավորություն: Արդարները 
կգան վերջինը: Չարերը կթողնվեն ետևում:  

Ոչ մի քար չի թողնվի առանց շրջվելու, մինչև վերջին վայրկյանը, և նրանք, ովքեր 
կաղաղակեն Իմ Գթասրտության համար, կստանան այն: Նրանք, ովքեր անիծում են 
Ինձ, կանիծվեն:

Ձեր Հիսուս

Իմ Թագավորության` գալիք աշխարհի Բանալիները, 
նախապատրաստվել են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամեն ինչ, որ Ես բացահայտեցի աշխարհին այս պատգամների 
միջոցով, կկատարվի: Շատերը նրանցից, ովքեր գիտեն այս պատգամների մասին, 
ցավոք, կշարունակեն Ճնշել Իմ Խոսքը: Ուրիշենրը, ովքեր ծանոթ չեն այս 
պատգամներին, կհակառակվեն սուրբ Ավետարաններում իրենց տրված Իմ Խոսքին:

Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր Ինձ հետ քայլում են այս երկրի վրա, և խնդրում 
եմ, որ վստահեն Ինձ: Ապրեք Իմ Խոսքով, և դուք չեք մեռնի:Ապրեք ձեր կյանքը 
Ճշմարտությանը համապատասխան, և Ես կհեղեմ մեծ Շնորհներ ձեզ վրա և նրանց 
վրա, ում անունները դուք կդնեք Իմ առջև: Մինչ աշխարհն ընկղմվում է խավարի մեջ, 
մինչ ամենուրեք պատերազմներ են ծագում, և երբ հիվանդությունն ու սովը բռնել են 
մարդկությանը, Իմ Միջամտությունը կտեսնվի: Ես պաշտպանում եմ բոլոր նրանց, 
ովքեր իրենց նվիրաբերում են Իմ Սուրբ Սրտին: Ես վեր եմ բարձրացնում նրանց, ում 
սրտերը ծանրացած են, և Ես կբերեմ խաղաղություն և հոգու հանդարտություն նրանց,
ովքեր Ինձնից կխնդրեն այդ Ընծաները:

Միայն Ես` Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ վեր բարձրացնել ձեր բեռը: Միայն Ես կարող
եմ պարտության մատնել ձեր թշնամիներին և նրանց, ովքեր չարաշահում են ուժն ու 
իրենց ազդեցությունը հանուն իրենց սեփական օգուտի ձեզ ոչնչացնելու համար: 
Միայն դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կարող եք Ինձ բերել այն հոգիներին, ովքեր 
մերժում են Ինձ, անտեսում են Ինձ և ժխտում են Ինձ: Նրանցից շատերը երբեք չեն գա 
Ինձ մոտ, չնայած Ես կողջունեմ նրանց Իմ Գթասրտության մեջ:

Դուք պետք է շարունակեք օգտագործել այն աղոթքները, որ տրվել են ձեզ: Մոտիկ 
մնացեք Ինձ, քանի որ այդպես ձեզ կտրվի ամեն պաշտպանություն չարից: Դուք պետք
է լինեք ուժեղ, խիզախ և մնաք հանդարտ, քանի որ Ես երբեք չեմ հեռանա ձեր կողքից:
Ես կքայլեմ ձեզ հետ և կպահեմ ձեզ: Ես կսփոփեմ ձեզ: Ես կսրբեմ ամեն արտասուք, և 
շուտով, կպարուրեմ ձեզ և ձեր սիրելիներին Իմ սիրող Բազուկների մեջ:

Իմ Թագավորության` գալիք աշխարհի Բանալիները նախապատրաստվել են և 
առանձնացվել բոլոր նրանց համար, ում անունները Ապրողների Գրքի մեջ են: Բայց, 



Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ Ես կողջունեմ Իմ Նոր Դրախտում նրանց, ում 
անունները ընդգրկված չեն, եթե դուք Ինձ բերեք այդ հոգիներին ձեր աղոթքների 
միջոցով:

Ձեր սիրող Հիսուս

Ոգու սովը թողնում է հոգուն դատակ, թշվառ և կորած
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սննդի սովը, որ սնում է մարմինը, սոսկալի նեղություն է: Բայց ոգու
սովը թողնում է հոգուն դատակ, թշվառ և կորած: Երբ հոգին հեռացնում է իրեն 
Ինձնից, կմոլորվի և կփնտրի ամեն տեսակ կայացում: Նա կքայլի մինչև երկրի 
ծայրերը ` փնտրելով հոգևոր հանդարտություն և թեթևացում, բայց Ինձնից բացի 
ոչինչ չի կարող լցնել այդ դատարկությունը: Նա կարող է գտնել ժամանակավոր 
թեթևացում աշխարհիկ բոլոր հրապույրների հանգստության մեջ, բայց երբեք չի գտնի
այն խաղաղությունը, որը Ես կարող եմ բերել:

Երբ Ես սնում եմ անձի հոգին Իմ Շնորհով, այն կլինի Իմ Սիրով և Ներկայությամբ լի: 
Չնայած Իմ Ներկայությունը հոգու ներսում իր վրա կգրավի չար ոգիների թույնը, 
ովքեր ամեն ինչ կանեն նրան անհանգստացնելու համար, այդ հոգին ուշադրություն 
չի դարձնի դրան: Իմ Սերն այն ամենն է, ինչի կարքը դուք ունեք կայանալու համար, 
իսկ Իմ Խաղաղությունը, որը կլցնի ձեզ, այս աշխարհից չէ: Այն գալիս է մեծ 
Օրհնություններով, և այն հոգիները, ովքեր ձեռք են բերում այդ խաղաղությունը, 
հեշտությամբ չեն հրաժարվի դրանից, երբ զգան դա:

Երբ անձն անում է ամեն ինչ Ինձ ժխտելու համար, նա միայն իրեն է խաբում: Ինձ 
ժխտելը ձեր սեփական ընտրությունն է: Ուրեմն ինչու՞ ատելություն ցուցաբերել Իմ 
հանդեպ, երբ չեք հավատում թե Ես Գոյություն ունեմ: Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, 
որ ընկղմված եք հոգևոր մարտերի մեջ, լսել Իմ Ձայնը մինչ Ես կանչում եմ ձեզ հիմա: 
Եթե ժխտում եք Ինձ, ապա լուռ մնացեք: Մի ժխտեք Ինձ` հետո անիծեք, քանի որ եթե 
այդպես եք անում, ապա հակասում եք ինքներդ ձեզ: Դուք չեք կարող ատել որևէ բան, 
որը գոյություն չունի: Եթե զգում եք որևէ տեսակի ատելություն, միթե՞ չեք իմանում, 
որ դա գալիս է ինչ-որ աղբյուրից, ինչպես սերն է գալիս: Սերը գալիս է Աստծուց: 
Ատելությունը գալիս է սատանայից: Այն օրը, երբ հասկանաք, որ չարը սնվում է և 
թարախակալվում, երբ արձակվի օձի պես, կտեսնեք, որ այն իրական /միավոր/ է: 
Միայն այդ ժամանակ ի վերջո կընդունեք դևի գոյությունը: ՊատՃառը, թե ինչու է 
սատանան այդպես խորամանկ, այն է, որ նրան օգուտ չէ, որ իրեն հայտնի դարձնի: Եթե դա 
տեղի ունենար, ձեզ համար անհնար կլիներ չհավատալ Աստծուն:

Բացեք ձեր աչքերը և տեսեք չարն այնպես, ինչպիսին իրականում է: Իմացեք, որ Ինձ 
ժխտելով, չարը կօգտագործի ձեզ` ատելություն առաջացնելու նրանց դեմ, ովքեր սիրում են 
Ինձ:

Ձեր Հիսուս    

Մայր Փրկության. Շատերը կզրկվեն իրենց 
տիտղոսներից
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, խնդրում եմ աղոթեք իմ Որդու սրբազան սպասավորների 
համար մինչ ապագա իրադարձությունները տեղի ունենան: Շատերին կզրկեն իրենց 
տիտղոսներից և դուրս կհանեն անապատ անպատվությամբ: Խառնաշփոթն ու 
իրարանցումը կտարածվեն իմ Որդու Եկեղեցու ներսում, բայց դավաՃանները 
կբարձրանան մեծ թվերով, և շատերը կհետևեն նրանց: Մյուս քրիստոնեական եկեղեցիները 
կմոտենան նոր հարմարեցված եկեղեցուն, և այդ ժամանակ ամեն ինչ տեղում կլինի, որ մի 
նոր գլոբալ կրոն բարձրանա: Սկզբում այդ նոր ձևի եկեղեցին կթվա թարմ օդի մի շունչ 
շատերի համար, ովքեր փոփոխություն են ցանկանում: Հետո պարզ կդառնա, որ այն 
ծառայում է միայն նրանց, ովքեր ցանկանում են Աստծո Օրենքները փոփոխված, իրենց 
մեղսալից կյանքերին հարմարեցնելու համար: Այդ եկեղեցին կկորցնի ողջ հավատը: Այն 
ամբողջովին կունենա Աստծո մի նոր նորացված եկեղեցու տեսք, բայց ոչ մի սիմվոլ չի լինի 
այն տեսակի, ինչպիսիք իմ Որդուն փառաբանելու համար են նախատեսված:

Հետո, երբ ժամանակը հասնի, կհայտարարվի նոր Մեկ Համաշխարհային Եկեղեցին, և այն 
կտեսնեն որպես մի մեծ հումանիտար հաստատություն: Այն ըստ էության սկզբից ի վեր 
կապված կլինի քաղաքականության և բիզնեսի աշխարհին: Այնուհետև, նրանք, ովքեր երբեք 
ոչ մի հավատամքի չեն պատկանել, կմիանան նրան: Ինչպե~ս կհրՃվեն նրանք, քանի որ 
ամեն մեղքի համար պատՃառաբանություն կբերվի/կարդարացվի, և այնքան շատերը 
կթեթևանան, որովհետև կկարողանան ապրել իրենց կյանքն այնպես, ինչպես իրենք 
կընտրեն: Նրանք այլևս կարիք չեն ունենա անհանգստանալու, թե վիրավորում են Աստծուն, 
որովհետև այլևս չեն համարի մեղքը մի բան, որի համար ստիպված լինեն անհանգստանալ:

Նոր եկեղեցին, արժանապատվության զգացողություն թողնելու համար, 
կխրախուսի/կքարոզի հումանիտար գործեր և բարեգործություններ, և ողջ աշխարհը 
կծափահարի նրան: Դրանից հետո շատ չանցած ոչ մի տարբերություն չի լինի նրա և 
մարդասիրական գործունեությանը նվիրված գլոբալ քաղաքական միությունների ու բիզնես 
կազմակերությունների միջև: 

Այդ ընթացքում, իմ Որդու Ճշմարիտ Եկեղեցին, ինչպես այն կառուցվել է Նրա կողմից, կմնա 
կենդանի, բայց թուլացած: Փոքր իր թվաքանակով, մնացորդ եկեղեցին երբեք չի հանձնվի 
նույնիսկ երբ հակաքրիստոսը իշխանության գա:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ իմ Որդու սրբազան սպասավորները հաղթահարեն իրենց 
վախը և կանգնեն հռչակելու համար Ճշմարտությունը, նույնիսկ երբ նրանց ձայները խեղդվեն
նրանց կողմից, ովքեր դավաՃանում են իմ Որդուն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

 

Անիծված են նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, չարը շատերի սրտերն է բռնել, ովքեր հավատում են Ինձ, այն 
պատՃառով, որ նրանք հեշտությամբ են նրան թույլ տալիս իրենց հոգիների մեջ:

Սատանան գայթակեցնում է հոգիներին զգայարանների, ինչպես նաև հպարտության 
մեղքի միջոցով: Նրանք, ովքեր հավատացած են թե իրենց մտավոր կարողություններն
ու Աստծո Սուրբ Խոսքի իմացությունը իրենց իրավունք է տալիս դատելու ուրիշներին
Իմ Անվամբ, մեծապես վիրավորում են Ինձ: Լի հպարտությամբ, նրանց նարցիսիզմը 
նշանակում է, որ իրենք հավատացած են թե ունեն իրավունքը վիրավորել ուրիշներին



և թույն թափել Իմ Անվամբ: Զգուշացեք նրանցից, ովքեր անծում են ուրիշներին, իսկ 
հետո ասում թե իրենք Ինձնից են, քանի որ նրանք խոսում են չար լեզվով: Այն օրը, 
երբ Ես կգամ, այդ հոգիները կկծկվեն վախից և կծածկեն իրենց աչքերն Իմ Լույսից, 
որը կկուրացնի նրանց:

Միշտ վստահեք Իմ Գթասրտությանը, քանի որ Ես միշտ կներեմ նրանց, ովքեր կգան 
Իմ առջև Ճշմարիտ զղջումով իրենց հոգիների մեջ այն ամենի համար, ինչ ասել են, 
արել և կատարել, որ վիրավորել է Ինձ: Վախեցեք, սակայն, Իմ 
Արդարադատությունից, քանի որ այն սարսափելի կլինի: Ես ներողություն չեմ 
խնդրում սրա համար: Իմացեք, որ հպարտներն ու հզորները, ովքեր կորցրել են 
Ինձնից այն հոգիներին, որոնց Ես ձգտում եմ, կտառապեն այն չար ազդեցության 
պատՃառով, որ գործադրել են ուրիշների վրա: Նրանք վախից կդողան Իմ Գահի 
առջև, բայց կշարունակեն վիՃել Ինձ հետ և պաշտպանել իրենց չար ուղիները, սխալ 
համոզվածությամբ, թե Ես կլսեմ իրենց:

Անիծված են նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ: Օրհնյալ են նրանք, ովքեր ապրում են 
իրենց կյանքը ուրիշների հանդեպ սիրով և հետևում են Իմ Ուսուցումներին, նույնիսկ 
երբ դա իրենց ցավ է պատՃառում: Ես վեր կբարձրացնեմ արդարներին, բայց կՃզմեմ 
չարերին, ովքեր իրենց մեջքը կշրջեն Աստծո Խոսքի հանդեպ: Ով էլ որ ցավ է 
պատՃառում ուրիշներին, և հատկապես Իմ Անվամբ, ստիված կլինի հաշիվ տալ Ինձ 
Վերջին Օրը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Օրհնյալ են նրանք, ում կտրվեն 
դրախտի բանալիները
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Իմ սիրելի զավա՛կ, ես ձեր Մայրն եմ` Երկնքի Թագուհին: Ես յուրահատուկ շնորհներ 
եմ հեղում ձեր բոլորիդ վրա, ովքեր կանչում են ինձ, որ իրենց անունից բարեխոսեմ, 
խնդրեմ իմ Որդուն պաշտպանել ձեզ: Ողջ Երկինքն աղոթում է մարդկության համար 
այս ժամանակ, որպեսզի անցումը դեպի առանց վերջի նոր աշխարհ սահուն լինի: Իմ 
Որդու ամենամեծ ցանկությունը յուրաքանչյուր մեղավորի սրտին հասնելն է, 
հեռացնելու համար նրանց հոգիները ծածկող շփոթության սարդոստայնը, դեպի Իր 
Մեծ Գթարստությունը բերելու համար նույնիսկ քարացած սիրտ ունեցողներին:

Իմ Որդին երբեք չի հանձնվում բոլորի սրտերին դիպչելու Իր փնտրտուքի մեջ: Նա 
երբեք վրեժխնդրություն չի փնտրում նրանց համար, ովքեր վիրավորում են Իրեն, և 
երբեք մի հոգուն մյուսից ավելի շնորհ չի անում: Նա սիրում է բոլորին, նույնիսկ Իր 
ամենամեծ թշնամիներին, և դա միշտ այդպես կլինի: Դուք չպետք է փախչեք իմ 
Որդուց, եթե տառապել եք այս կյանքում, եթե կորցրել եք սիրելի անձնավորության 
ողբերգական հանգամանքներում, կամ եթե դուք սոսկալի անարդարության զոհ եք: 
Աստված Կյանքի Հեղինակն է: Նա տալիս է այն, և վերցնում է այն: Միայն այն 
դեպքում Աստված կստիպի չար ոգիներով լցված հոգուն թանկ վՃարել, երբ այդ հոգին
սպանում է մեկ ուրիշին:    

Քանի դեռ գոյություն ունի մեղքը, չարիքը կմնա երկրի վրա: Միայն այն ժամանակ, 
երբ մեղքը վերացվի, չարիքը կանհետանա: Զավակնե՛րս, ես խնդրում եմ ձեզ 



համբերատար լինել: Ես խնդրում եմ, որ դուք անց կացնեք ձեր ժամանակը աղոթքի 
մեջ որքան հնարավոր է շատ: Ես խնդրում եմ, որ դուք շարունակեք ասել 
ամենասուրբ Վարդարանը ձեր ընտանիքների, ազգերի և երկրների պաշտպանության
համար: Երբեք նախկինում իմ Վարդարանն այդքան հզոր չի եղել, որքան այս 
ժամանակներում է, և դուք կստանաք մեծ շնորհներ երբ ասեք այն, հատկապես 
բարձրաձայն և խմբերով:

Աստծո բոլոր Պլաններն իրենց տեղում են Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի 
համար: Ես խնդրում եմ, որ ձեր աղոթքների միջոցով օգնեք նախապատրաստելու 
համար Ճանապարհը, որպեսզի մեղավորները ապաշխարություն փնտրեն, որ 
վայելեն հավիտենական կյանքը գալիք աշխարհում, որն առանց վերջի է: Օրհնյալ են 
նրանք, ում կտրվեն դրախտի բանալիները:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Ընդունեք Ճշմարտությունը, որը տրվել է ձեզ 
Հայտնության Գրքում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ սկզբից ի վեր Աստծո զավակներին տրվում էին 
մարգարեություններ, դրանք մարդկանց սրտերում վախ էին առաջացնում: Դա այն 
կասկածների պատՃառով էր, որոնք գոյություն ունեին նրանց մտքերում, ովքեր չէին 
հավատում Աստծուն և այն հարմարավետության /պատՃառով/, որը մարդը զգում էր 
իր բնական երկրային շրջապատում: Ավելի հեշտ էր ընդունել մի անկատարության 
կյանք, քան հավատալ նրան, որ գոյություն ունի գերբնականի մեջ:

Աստված Իր զավակներին վախեցնելու համար չէր ուղարկում Իր մարգարեներին: Նա
ուղարկում էր նրանց նախազգուշացնելու համար մարդկանց և Աստծո միջև անդունդ 
ստեղծելու վտանգների մասին: Եթե այդ անդունդը բավականին լայն էր դառնում, 
այնպես, որ հոգիների մեծամասնությունը ժխտում էր Աստծուն, ապա Նա միշտ 
միջամտում էր, որպեսզի փրկեր նրանց: Աստված միշտ միջամտել է Իր մարգարեների
միջոցով, և Իր մարգարեների միջոցով էր, որ Աստված կարողանում էր կրթել Իր 
զավակներին Տիրոջ ուղիներով: Առանց Աստծո մարգարեների մարդկությանը չէր 
տրվի Ճշմարտությունը: Այն, ինչ Աստված տալիս է Իր ժողովրդին, գրված Խոսքի 
միջոցով, թող ոչ մի մարդ չմասնատի:

Մարդն արժանի չէ փոխելու Աստծո Խոսքը, ո՛չ էլ հարմար է փոխելու Խոսքի 
նշանակությունը, ո՛չ էլ իրավունք ունի այդպես անելու: Եթե մարդ վերցնում է Աստծո 
Խոսքը և միտումնավոր կերով սխալ մեկնաբանում, ուրիշներին վնասելու համար, 
ապա դա ծանր մեղք է: Շատերն են եղել, որ փորձել են փոխել Խոսքի իմաստը, բայց 
ձախողվել են: Սակայն, կան այնպիսք, ովքեր ստեղծել են Խոսքի տարբերակներ, 
որոնք տարբերվում են ամբողջական Ճշմարտությունից, իսկ մարդիկ ավելի 
իմաստուն չեն եղել: Ես այդ հոգիներին պատասխանատու չեմ համարում, որովհետև 
նրանք օգտագործել են Խոսքը միայն Աստծուն փառք տալու համար:

Երբ Ես եկա քարոզելու համար Ճշմարտությունը, Ինձնից վախենում էին: Ինձնից 
առաջ /եկած/ բոլոր մարգարեներից նույնպես վախենում էին: Նրանց, ինչպես Ինձ, 



ատում էին մարդկությանը Ճմարտությունը բերելու համար, ասված Խոսքի միջոցով: 
Սուրբ Հոգու Զորությամբ Հովհաննես Ավետարանչին տրված Հայտնության Գիրքն 
անտեսվել է Իմ քրիստոնյա եկեղեցիների կողմից: Այն հազվադեպ է քննարկվում, և 
շատերն են Իմ Եկեղեցում անտեսում այն որպես ոչ տեղին:

Ժամանակը եկել է հիմա, որ Ճշմարտությունն ի վերջո խոսվի, և մարդիկ ընտրություն
կատարեն. Ընդունեն Ճշմարտությունը`տրված ձեզ Հայտնության Գրքում, և 
նախապատրաստվեն, այնպես որ ամեն ինչ լինի իր տեղում և Ինձ հաՃելի /երբ/ Մեծ 
Օրը /գա/, կամ արհամարհեն Խոսքը և Իմ նորից գալու Խոստումը: /Կարող եք/ չլսել 
Իմ Աղերսանքները, Բայց հիշեք, Ես կգամ ինչպես գող գիշերով, և միայն նրանք 
կլինեն Իմը, ովքեր կողջունեն Ինձ և կընդունեն Իմ Գթասրտությունը:

Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ միայն այն պատՃառով, որ սիրում եմ ձեզ: Եթե Իմ 
Սերը չլիներ, Ես կնետեի մարդկային ռասան անապատ, այնքան որ անշնորհակալ են
նրանց հոգիները:

Ձեր Հիսուս 

Ոհ, որքան ամբարտավան է այն մարդը, ով ծաղրում է Իմ
Գոյությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամեն բարի արարքի և բարության գործի հետևանքով չարի ուժերը 
թուլանում են: Ամեն աղոթքի և տառապանքի հետևանքով, որ առաջարկվում է 
խավարում գտնվողների հոգիների համար, չար գործողություններն ու ատելությունն 
արմատախիլ են լինում: Իմացեք, որ բարի արարքները, որոնք դուրս են գալիս ամեն 
անձնավորությունից, ով ազդվել է Սուրբ Հոգու Զորությունից, ոչնչացնում են 
սատանայի ազդեցությունն աշխարհում:

Բարձրացեք, դուք բոլո՛րդ, ովքեր ընդունել եք Հայտնության Գրքում պարունակվող 
Ճշմարտությունը, և աղոթեք Աստծո բոլոր զավակների փրկության համար: Խնդրեք, 
խնդրեք, խնդրեք, և Ես կպատասխանեմ ձեզ, երբ աղոթեք նրանց համար, ում 
Ճանաչում եք, որ մտադիր են ոչնչացնել Իմ` Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ողջ 
հավատը:

Ո՜հ, որքան ամբարտավան է այն մարդը, ով ծաղրում է Իմ Գոյությունը, Իմ 
Աստվածայնությունը և նորից գալու Իմ Խոստումը: Որքան փակ են նրանց մտքերն 
այն Սիրո հանդեպ, որ Ես տածում եմ դեպի բոլոր մեղավորները, ներառյալ նրանց, 
ովքեր դավաՃանում են Ինձ: Որքան հեշտությամբ են առաջնորդվում նրանք, ովքեր 
դատարկ են Սուրբ Հոգուց: Վա՜յ նրանց, ովքեր կբարձրանան Սուրբ Հոգու Ընծայի 
դեմ, որն ամեն բանի կենդանության ուժն է, որ դուրս է հորդում Ինձնից: Որքա՜ն 
ծարավ եք դուք, որ մերժում եք Ինձ: Ջուրը երբեք չի հագեցնի ձեր ծարավը, և կգա մի 
օր, երբ կաղերսեք Ինձ Կյանքի Շատրվանի/Աղբյուրի համար: Մինչև այդ օրը չգա, եթե
դուք չխնդրեք խմել Ինձնից, դուք կյանք չեք ունենա:

Եկեք, խնդրեք Ինձ լուսավորել ձեզ: Թույլ տվեք որ Սուրբ Հոգու կրակը հեղեղի ձեր 
հոգին: Եթե գաք Ինձ մոտ ամբողջական վստահությամբ և խոնարհությամբ, Ես կլցնմ 



ձեզ Իմ Ներկայությամբ, և երբ դուք Ճանաչեք Ինձ, Ես ձեզ կտամ այն կյանքը, որին 
ձգտում եք: Քանի որ միայն այդ դեպքում խաղաղությունը կթագավորի ձեր սրտի մեջ:

Ձեր Հիսուս 

Աստծո Ձեռքը կօգտագործի արևը` աշխարհին զգոն 
դարձնելու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, արևը կլինի ամենամեծ նշաններից մեկը, երբ Աստվածային 
միջամտությունը պատրաստվի բացահայտվել աշխարհին: Երբ տեսնեք 
փոփոխություններ արևի մեջ, երբ այն թվա ավելի մեծ, փայլի ավելի երկար և 
եղանակին ոչ համապատասխան, իմացեք, որ ժամանակը մոտենում է Իմ Եկրորդ 
Գալուստի համար:

Աստծո Ձեռքը կօգտագործի արևը` աշխարհին զգոն դարձնելու համար, որ նրա 
գործունեությունն անսովոր է: Գիտնականներն ի վիՃակի չեն լինի բացատրություն 
տալ արևի մեջ հանկարծակի շարժումների համար, և այդ աստղի անսովոր 
վարքագծի համար, որը ձեզ լույս է բերում: Առանց արևի լույսի երկիրը կմխրՃվի 
խավարի մեջ: Ուստի, մինչ մարդու մեղքերն աՃում են, և մեղքին փարվում են որպես 
պարզապես մարդկային բնության մի մաս, երկիրը կծածկվի խավարի ոգով: Քանի որ 
մեղքը պարուրում է աշխարհը, արևը դանդաղորեն կկորցնի իր փայլը և կդառնա 
աղոտ: Քանի որ մարդը կորցնում է ուրիշների հանդեպ իր սիրո զգացողությունը և 
դառնում իմուն այն ցավի հանդեպ, որ ինքը պարտադրում է ուրիշներին, մեղքի 
պաՃառով, աշխարհը կդառնա ավելի խավար`հոգով խավար, օր օրի` ավելի ու 
ավելի խավար:

Ես կշարունակեմ առաջնորդել Աստծո զավակներին մինչև այդ ժամանակը: Ես ձեզ 
ցույց կտամ Իմ Թագավորություն տանող Ճանապարհը, և դուք կտեսնեք Իմ Լույսը: 
Ոչինչ չի շեղի ձեզ այդ ընթացքում, որովհետև դուք հստակորեն կտեսնեք, թե ինչպես է
չարիքն իր հետ բերում մի սոսկալի խավար:

Արևը կցրվի, մինչև, ի վերջո, ոչ մի լույս չի ծածկի երկիրը երեք օր: Միակ լույսը կլինի 
այն լույսը, որը կգա Ճշմարտությունից: Իսկ չորրորդ օրը երկինքը պայթյունով 
կբացվի, և լույսը, որի նմանը դուք երբեք պատկերացրած չեք լինի թե գոյություն ունի, 
կհեղվի Երկնքից: Այդ ժամանակ Ինձ կտեսնի յուրաքանչյուր անձնավորություն 
յուրաքանչյուր երկրում, նույն ժամանակ, Իմ ողջ Փառքի մեջ, երբ Ես կգամ 
վերապահանջելու Իմ Հոր կողմից Ինձ խոստացված Թագավորությունը:

Երբեք մի վախեցեք այն նախապատրաստությունից, որ պահանջվում է, որպեսզի 
ձեզնից յուրաքանչյուրը պատրաստ լինի հանդիպել Ինձ: Դուք պետք է ապահովեք, որ
լավ նախապատրաստված լինեք Ինձ համար, որովհետև դա կլինի այն օրը, երբ Ես 
կհանձնեմ ձեզ Իմ Թագավորության Բանալիները, և մեծ տոնակատարություններ 
կլինեն: Չարիքը երբեք գոյություն չի ունենա Իմ Նոր Աշխարհում որ գալու է, և 
արդարները կմիանան Ինձ հետ և բոլոր հրեշտակների ու սրբերի հետ միության մեջ:

Դուք պետք է նայեք այս առաքելությանն այնպես, ասես  Ճամփորդության մեջ եք: Ձեր
ուղևորության ամեն մի մասը բերում է նոր հայտնագործություններ` ձևեր, որոնցով 



դուք կիմանաք, թե ինչ է հարկավոր ձեզ հաջորդ էտապին նախապատրաստվելու 
համար: Մինչ մագլցում եք ամեն արգելք, դուք կդառնաք ավելի ուժեղ: Նույնիսկ ձեր 
միջի ամենաթույլերը կավարտեն այս ուղևորությունը, քանի որ Ես կառաջնորդեմ ձեզ
ձեր կատարած յուրաքանչյուր քայլի ժամանակ, և շուտով այն կավարտվի:

Ուրախացեք, քանի որ Իմ Թագավորությունը սպասում է, և ժամանակը կարՃ կլինի:

Ձեր Հիսուս 

Երբեմն այն, ինչ անարդար է թվում, ձեր 
հասկացողությունից վեր է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նրանք, ովքեր ժխտում են Ինձ, հավատալով, թե եթե Ես` մի Սիրող 
Աստված,  գոյություն ունենայի, երբեք թույլ չէի տա որ տառապանք կամ անսպասելի 
ողբերգություններ, հիվանդություններ կամ վաղաժամ մահ տեղի ունենան:

Աստված է տալիս կյանք և Նա է վերցնում այն ինչպես Ինքն է ցանկանում, և Աստծո 
յուրաքանչյուր Գործից միշտ բարիք է դուրս գալիս, կամ այն աշխարհում, որում 
ապրում եք, կամ Իմ Երկնային Թագավորության մեջ: Իմ հանդեպ վստահության 
պակասն է, որ դառնություն է առաջացնում նրանց հոգիներում, ովքեր դատում են 
Ինձ այն գործերի համար, որոնք իրենց հավատացմամբ դաժան են կամ ոչ 
անհրաժեշտ: Նրանք չգիտեն, որ ամեն ինչի համար կա ժամանակ`ապրելու 
ժամանակ և մեռնելու ժամանակ, և որ Աստված Կյանքի Հեղինակն է: Միայն Նա 
կարող է որոշել, թե երբ վերցնի այն:

Ուրիշների ձեռքից տառապելը մի բան է, որի առաջացման պատՃառը մեղքն է, ոչ թե 
Աստված: Երբ մարդ ընտրում է տարբեր ուղիներ կյանքում, ամբողջապես նրա 
սեփական ընտրությամբ է, թե որ Ճանապարհով նա կգնա: Ոմանք ընտրում են 
իմաստուն կերպով, ըստ իրենց խղՃի, և հասկանում են Ճշտի և սխալի միջև 
տարբերությունը: Ուրիշները կընտրեն այն Ճանաարհը, որն իրենց հավատացմամբ 
կբերի իրենց այն անհրաժեշտությունները, որոնց կարիքն ունեն աշխարհում իրենց 
պահելու համար: Բայց կլինեն այնպիսիք, ովքեր կընտրեն ոչ իմաստուն կերպով և 
կբեռնվեն եսասիրության, չարության և ագահության Ճանապարհով: 

Բոլոր լավ բաները գալիս են Աստծուց: Երբեմն այն, ինչ անարդար է թվում, ձեր 
հասկացողությունից վեր է, բայց իմացեք, որ Աստված ընտրում է, թե ինչպես բերք 
հավաքի մարդու բարությունից: Եվ տառապանքը հոգիների փրկության Նրա Պլանի 
մի մասն է: Նա չի ախորժում տառապանքից, սակայն այն մաքրագործման մի ձև է: 
Եթե տառապում եք, Աստված կփորձի օգտագործել այդ տառաանքը ձեր սեփական 
հոգու բարիքի համար: Բայց Նա երբեք ձեզ չի ստիպի որևէ բան անել, որովհետև Նա 
ձեզ տալիս է ազատ կամք: Ձեր ազատ կամքի չարաշահումը կարող է հանգեցնել 
սոսկալի մեղքի, սակայն չնայած դրան, Աստված երբեք ձեզնից չի վերցնի ձեր ազատ 
կամքը: Ազատ կամքը անձեռնմխելի է: Այն Աստծո կողմից ձրի տրվել է մարդուն, և 
դա այն միակ Ընծան է, որը Նա չի վերցնի ձեզնից: Սակայն ազատ կամքի միջոցով է, 
որ մարդը Շնորհից ընկնում է մեղքի մեջ:



Չարը խաղում է մարդու ազատ կամքի հետ զգայարանների գայթակղության միջոցով:
Ազատ կամքը մի Ընծա է, որը, եթե ինչպես հարկն է օգտագործվի, կարող է մեծ Փառք 
տալ Աստծուն: Բայց երբ այն չարաշահվում է սոսկալի վայրագություններ կատարելու
համար, ապա օգտագործվում է սատանայի կողմից մարդկությանը անիծելու համար:

Հոգիների համար պայքարը կավարտվի, երբ մարդու ազատ կամքը դառնա մեկ 
Աստծո Կամքի հետ: Միայն այդ ժամանակ մարդը կլինի ազատ այն ամենից, ինչը 
բերում է նրան ամեն տեսակ վիշտ և տառապանք:

Աստծո Կամքը կթագավորի այն աշխարհում, որ գալու է, որը վերջ չունի:

Ձեր Հիսուս 

Մայր Փրկության. Իմ դերը` որպես Աստծո զավակների 
Մոր, խաթարում են
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Զավա՛կս, կարևոր է հիշել ամեն օր իմ ամենասուրբ Վարդարանն աղոթելը` այս 
առաքելությունը և մյուս առաքելությունները պաշտպանելու համար, որոնք իմ 
Հավիտենական Հոր կողմից վավերացվել են աշխարհին տրվելու համար:

Քրիստոնյաների համար, ովքեր պահել են իրենց Հավատը, չափազանց դժվար կլինի 
շարունակել հռչակել իրենց նվիրվածությունն իմ` Անարատ Կույս Մարիամի` Աստծո
Մոր հանդեպ, այս ժամանակներում: Իմ դերը` որպես Աստծո զավակների Մոր, 
խաթարում են և անտեսում, և հատկապես, որոշ կաթոլիկ խմբեր, որոնք իմ Որդուց 
չեն գալիս: Այդպիսի խմբերը թողնում են այն տպավորությունը, թե իրենք իմ Որդու 
Եկեղեցու նվիրյալներ են, բայց նրանք չեն գործադրում այն, ինչ Նա սովորեցրել է: 
Նրանք հալածում են նրանց, ովքեր պահում են  Ճշմարտությունը, և անում են ամեն 
ինչ անտեսելու համար, համարելով որպես անմտություն, ամեն տեսակ անձնական 
հայտնություն, որ տրվել է մարդկությանը Խաչի վրա իմ Որդու Մահից ի վեր: Եթե 
չլինեին անձնական հայտնությունները, որ տրվել են աշխարհին իմ`Աստծո Մոր 
կողմից որպես Քրիստոսի պատգամաբեր, շատերը երբեք դարձի չէին գա դեպի 
Ճշմարտությունը: Փոխարենը, շատերը կշարունակեին քայլել խավարի մեջ, 
կանտեսեին Աստծո Գոյությունը և կխուսափեին աղոթքից` այն դռնից, որը երբ 
բացվում է, լուսավորում է հոգուն: Իմ դերը որպես Աստծո Մայր հարձակման է 
ենթարկվում աշխարհով մեկ այն զորության պատՃառով, որ  տրվել է ինձ 
հակառակորդին ոչնչացնելու համար: Ես կՃզմեմ օձի գլուխը, ինչպես կանխասացվել 
է, բայց նրանց, ովքեր նվիրվածություն են ցուցաբերում իմ հանդեպ, կվիրավորեն և 
կծաղրեն այն ինքնակոչները, ովքեր համարձակվում են իրենց հռչակել Եկեղեցու 
ուսուցումների փորձագետներ:

Իմ Որդին խորշում է ցանկացած տեսակի ատելությունից, որը մարդը ցույց է տալիս 
իր եղբոր հանդեպ: Նա արցունք է թափում, երբ որևէ մեկը, ով ասում է թե ինքը 
ներկայացնում է իմ Որդու Եկեղեցին, հետո ատելություն է հրահրում Աստծո որևէ 
զավակի հանդեպ: Նա ամեն անգամ անցնում է Իր Խաչելության ցավի միջով, երբ Իր 
Եկեղեցում մի սպասավոր վիրավորում է մյուսին կամ սոսկալի տառապանք 
պատՃառում անմեղներին:



Զավակնե՛րս, դուք պետք է շատ աղոթեք իմ Որդու Եկեղեցու համար, քանի որ այն 
ամենամեծ հարձակման ներքո է, որ եղել է իր հիմնդրումից ի վեր: Իմ Որդու 
թշնամիները շատ պլաններ ունեն այն ոչնչացնելու համար, և դրանց մեծ մասը կգա 
ներսից: Ուշ դարձրեք իմ նախազգուշացմանը և այն նախազգուշացումներին, որոնք 
ես բացահայտեցի աշխարհին Ֆաթիմայում: Թշնամին սպասում է, և շուտով նա 
կվերահսկի, ամբողջապես, երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին, և միլիոնավորներ 
կտարվեն դեպի սխալ:

Փակեք ձեր ականջները, երբ լսում եք, որ իմ Որդու սպասավորներին զրպարտում են 
կամ անպատվում Աստծո Խոսքը պաշտպանելու համար: Միշտ հիշեք, որ միայն սերն
է գալիս Աստծուց, և պետք է քննել ցանկացած անձնավորության կամ 
կազմակերության որ խրախուսում է ձեզ դատապարտել որևէ մարդու, անկախ 
նրանից թե այդ մարդն ինչ է արել: Դուք չեք կարող հայտարարել ձեր մասին թե 
Աստծո սպասավոր եք, իսկ հետո աշխարհին ասեք, որ զրպարտություններ նետի մեկ
այլ անձնավորության վրա: Դուք երբեք չեք կարող արդարացնել ատելության 
հրահրումը ցանկացած տեսակի մեղքի հանդեպ: Ով էլ որ դա անում է իմ Որդու 
Անվամբ, չպետք է  խրախուսվի, քանի որ դա երբեք չի կարղ Աստծուց եկած լինել: Իմ 
Վարդարանը պետք է ասել որքան հնարավոր է հաՃախ` Ճզմելու համար չարիքը, 
որը բռնել է աշխարհին այնպիսի մի ժամանակ, երբ ցանկացած տեսակի 
դաժանություն արդար է համարվում:

Մարդու սերն իր եղբոր հանդեպ դարձել է հազվագյուտ և ողորմածությունը 
քրիստոնյաների մեջ նվազել է: Դուք պետք է բացեք ձեր աչքերը Ճշմարտության 
հանդեպ և հիշեցնեք ձեզ, թե ինչ է իմ Որդին ձեզ սովորեցրել: Դա օրվա պես պարզ է, 
քանի որ գրվել է ամենասուրբ Աստվածաշնչում, որպեսզի աշխարհը կարդա:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Հայր Աստված. Առանց Ինձ դուք գոյություն չէիք կարող 
ունենալ
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, Իմ զավակները պետք է իմանան, որ միայն մեկ Աստված կա: 
Միայն` մեկ: Ցանկացած այլ /աստված/ գոյություն ունի միայն մարդու մտքում: Եվ 
ուրիշ աստված պղծություն է Իմ Աչքում, և այն մարդը, ով խոնարհվում է պաշտելու 
համար կեղծ աստվածների, միայն դևին է ծառայում, որ հրՃվում է Շնորհի /վիՃակից/
մարդու անկումով: 

Ես Եմ Սկիզբը և Վերջը: Ոչինչ չի կարող հաղթել Ինձ: Նույնիսկ դևերն ու ընկած 
հրեշտակները, որոնց Ես նետել եմ անդունդը, երբեք չեն կանգնի Իմ դեմ և 
մարտահրավեր նետի Ինձ, քանի որ նրանք առանց այդպիսի զորության են:

Այնքան շատ կրոններ են հիմնադրվել սխալական մարդու կողմից, և դա շատ 
խառնաշփոթություն է պատՃառել: Սկզբից ի վեր Ես խոսեցի Մեկ Ձայնով, և մինչև 
վերջը կարող է լինել միայն Մեկ Ձայն: Աշխարհն Իմն է, քանի որ Ես ստեղծեցի այն: 
Ես ստեղծեցի ամեն կենդանի բան: Ես ստեղծեցի նաև Իմ Երկնային Հիերարխիան, 
որից Ես դուրս նետեցի այն հրեշտակներին, ովքեր ընդդիմացան և դավաՃանեցին 



Ինձ: Իմ այդ ընկած հրեշտակներից շատերն են հաղորդակցվում Իմ զավակների հետ, 
ովքեր ստեղծել են մի նոր դարի հոգեկանություն/սպիրրտուալիզմ/: Ես 
նախազգուշացնում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր պաշտում են կեղծ աստվածների նման 
պրակտիկաների հետևելով: Այդպիսի հոգեկանությունը ձեր հոգիները կդնի չար 
ոգիների առջև, որոնց միակ ցանկությունը ձեր հոգիները ոչնչացնելն է:

Այդ կեղծ հրեշտակները դևեր են, քողարկված որպես լույսի կենդանի հոգիներ, և 
նրանք կհմայեն ձեզ` հավատալու կեղծիքների: Ձեզ կկերակրեն Իմ Երկնային 
Հիրերարխիայի մասին ամեն տեսակ ստերով, որեպսզի դուք ձեր բոլոր կարիքները 
դնեք սատանայի և չար ոգիների առջև: Նրանք միայն հափշտակում են ձեր հոգիները 
վայրի գազանների պես, իսկ հետո ձեզ թողնում են դատարկ և զրկված սիրուց: 
Սկբում, երբ տրվեք այդպիսի կռապաշտության, ձեզ կտրվի խաղաղության կեղծ 
զգացողություն: Դևերը կարող են տալ այդպիսի զորություններ, բայց դրանք 
կարՃատև են: Քանի որ հենց որ նրանք հասանելիություն են ձեռք բերում ձեր 
հոգիների հանդեպ, նրանք կտանջեն ձեզ և կդրդեն դիվային արարքների:

Ես Եմ ամենը, ինչ Սկզբում էր, և Ես Եմ Վերջը: Ամեն ինչ սկսվում և ավարտվում է Ինձ
հետ: Երբ դուք դնում եք կեղծ աստվածներ Ինձնից առաջ, և դա անում եք հաՃույքի, 
իշխանության և ձեր Ճակատագրին վերահսկելու անձնական ցանկությունների 
պատՃառով, դուք մեղավոր եք Իմ Առաջին Պատվիրանը խախտելու մեջ:

Առանց Ինձ դուք գոյություն ունենալ չէիք կարող: Առանց Ինձ դուք ապագա չունեք: 
Առանց Իմ Որդու դուք չեք կարող գալ Ինձ մոտ: Մերժեք Իմ միակ սիրելի Որդուն` 
Հիսուս Քրիստոսին` Ճշմարիտ Մեսիային, և դուք կմերժեք Ինձ:

Ճշմարտությունն առաջին անգամ տրվեց աշխարհին, երբ հեթանոսությունը 
տարածված էր: Ճշմարտությունը տրվեց աշխարհին Իմ Որդու ծննդյամբ, և 
սերունդներ դարձի եկան: Ճշմարտությունը տրվում է աշխարհին հիմա, մինչ մեծ 
հավատուրացությունը խեղդում է նրանց հոգիները, ովքեր հավատում են Իմ Որդուն, 
և այնպիսի մի ժամանակ, երբ հեթանոսությունը նորից տարածված է: Ճիշտ ինչպես 
սկզբում էր, երբ երախտամոռ մարդը մերժեց Ինձ, նույն կերպ կլինի վերջում, երբ 
մարդկանց սրտերը կդառնան քար, և նրանց հոգիները ազատորեն կտրվեն դևին: 
Հետո, աշխարհը, ինչպես դուք գիտեք այն, այլևս չի լինի, քանի որ Նոր Երկինքն ու 
Նոր Երկիրը կմիանան որպես մեկ: Վերջապես, խաղաղությունը կթագավորի կրկին, և
Ես կմիավորեմ նրանց, ովքեր կընտրեն գալ Ինձ հետ:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մայր Փրկության. Հավատը Եկեղեցու հիմքն է
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ վհատված, ընկՃված, հուսալքված եք զգում այն սոսկալի 
անարդարությունների պատՃառով, որոնց ականատես եք լինեւմ, խնդրում եմ, 
խնդրեք իմ հզոր պաշտանությունը: Ես կմիջամտեմ, ձեր անունից, և կխնդրեմ իմ 
Որդուն, որ լսի ձեր խնդրանքները խաղաղության և հանդարտության համար: Նա 
լցնի ձեզ Շնորհներով, որոնք անհրաժեշտ են տոկալու և ձեր հոգու խորքում Սուրբ 
Հոգու Բոցը կենդանի պահելու համար:



Եթե փնտրում եք Սուրբ Հոգու Ընծաները, և իմ Որդին արձագանքում է ձեր կանչին, 
ձեր հավատը Նրա հանդեպ մեծապես կուժեղանա: Երբ դա տեղի ունենա, ձեր 
հավատը ձեզ կարողություն կտա ավելի շատ վստահել Նրա Մեծ Գթասրտությանը: 
Հավատը Եկեղեցու հիմքն է, որով այն կարող է ուժեղ մնալ: Հավատն ազատում է ձեզ 
վախից և հուսահատությունից: Այն կբերի ձեզ սփոփանք, խաղաղություն և 
հանդարտություն անհանգիստ ժամանակներում: Այն ձեզ թույլ է տալիս տեսնել 
իրերը հստակորեն, այնպես, ինչպես պետք է տեսնեիք, որպեսզի պաշտպանվեք այն 
հալածանքից, որին ստիպված են դիմակայել ամեն օր:

Նրանք, ովքեր նվիրված են Հիսուս Քրիստոսին միշտ ստիված կլինեն կրել Նրա 
Տառապանքի ցավը: Սա մի բան է, որը պետք է ընդունեք, երբ հետևում եք Նրա 
Ոտնահետքերին: Երբ ընդունում եք այդ Խաչը, ապա պետք է ձեր տառապանքը 
հանձնեք իմ Որդուն, այն հոգիների փրկության համար, ովքեր այլապես երբեք չէին 
կարողանա մտնել իմ Որդու Թագավորություն: Ձեր զոհողությունը, չնայած այն 
կարող է դժվար լինել, մեծ ուրախություն է բերում իմ Որդուն, ով մեծ վշտով սգում է 
նրանց համար, ում կկորցնի չարին, վերջին օրը:

Հավատը, հույսը և վստահությունն իմ Որդու հանդեպ կթեթևացնի ձեր տառապանքը, 
և ձեզ կբերի խաղաղություն և ուրախություն: Երբ ստանաք այդ Օրհնությունները, այդ
ժամանակ է, որ կիմանանք, որ դուք անցել եք ձեզ Աստծուց բաժանող ամեն արգելքի 
վրայով: Եվ դրա համար դուք պետք է շնորհակալ լինեք, ոչ թե վշտացած, քանի որ 
Աստծո Թագավորությունը ձերը կլինի:

Գնացեք զավակներս, սիրելու և ծառայելու համար իմ Որդուն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Ես հեղում եմ մեծ Շնորհներ Իմ հետևորդների համար 
այս ժամանակ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես մեծ Շնորհներ եմ հեղում Իմ հետևորդների վրա այս ժամանակ, 
մի ժամանակ, երբ նրանք ամենից շատ դրանց կարիքն ունեն:

Շնորհները, որոնք Ես հեղում եմ ձեզ վրա, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, ներառում են 
Ներհայեցողության Ընծան`որ կարողանաք տեսնել խաբեությունը, որը կործանում է 
ողջ աշխարհը: Ես հեղում եմ նաև Դիմացկունության Ընծան,  որպեսզի բարձրանաք 
Իմ հակառակորդների դեմ և շարունակեք կռվել կռիվը, որ քրիստոնեությունը 
գոյատևի: Ես տալիս եմ ձեզ նաև Համբերության Ընծան, որպեսզի կարողանաք 
շարունակել խոսել Ճշմարտությունը, երբ ստիպված լինեք լսել կեղծիքներ, որոնք 
կասվեն Իմ այն հետևորդների կողմից, ովքեր Իմ թշնամիների կողմից կտարվեն դեպի
սխալը:

Վերջապես, Ես տալիս եմ ձեզ Սիրո Ընծան, և երբ Ես ձեզ լցնեմ այդ Ընծայով, դուք 
կկարողանաք սպառել չարիքը ձեր խոսքերի, արարքների և գործողությունների 
միջոցով: Իմ հանդեպ սերը կնշանակի, որ դուք կսիրեք նույնիսկ ձեր թշնամիներին, և 
այդ Ընծայի միջոցով դուք կոչնչացնեք ատելությունը:



Գնացեք և ընդունեք Իմ Ընծաները: Դուք միայն պետք է Ինձ ասեք.

<<Հիսու՛ս, տուր ինձ Ընծաները, որոնc կարիքն ունեմ քեզ հավատարիմ մնալու 
համար>>:

Ձեր սիրող Հիսուս

Մայր Փրկության. Ընդունեք Խաչը 
արժանապատվությամբ: Մի բողոքեք
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ ծառայում եք իմ Որդուն այս կյանքում, այն համակված է 
դժվարություններով: Հեշտ առաջադրանք է հետևել Նրան մի ձևով, բայց երբ ձեր 
հոգու ներսում կրում եք Սուրբ Հոգու Ընծան, այն ձեզ վրա կբերի չարի և իմ Որդու 
ամեն մի թշնամու զայրույթը: Սա ծայրահեղ դժվարացնում է Ճշմարտության 
Ճանապարհով ձեր Ճամփորդությունը: Ամեն շրջադարձի ձեզ կդիմադրեն, նույնիսկ 
եթե մնաք լուռ իմ Որդուն պաշտելու ժամանակ:

Շատերը, ովքեր Ճշմարիտ սիրում են իմ Որդուն, չեն կարողանում հասկանալ, թե 
ինչու են առանց ակնհայտ պատՃառի Ճնշման ենթարկվում ուրիշների կողմից: Կամ 
էլ երբ իրենց սուտ կերպով մեղադրում են սխալի/վատի մեջ: Սա այն պատՃառով է, 
որ Սուրբ Հոգին Աստծո իրական Ներկայությունն է, և, հետևաբար, այն երբեք չի 
անտեսվում չարի կողմից, ով ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնի ձեզ վիշտ և ցավ 
պատՃառելու համար: Նա` չարը, կչարչարի ձեզ առանց դադարի, և կանի դա կամ 
ուղղակիորեն, կամ նրանց հոգիների միջոցով, ում կարողանում է թունավորել:

Այդ ամբողջ ցավը, որը դուք չեք հասկանում, Հիսուս Քրիստոսին ձեր նվիրվածության 
պատՃառով է: Ինչպես նա համբերեց ծաղրին, վիրավորանքին և ատելությանը, 
ուստի նույն պես /պետք է համբերեն/ բոլոր նրանք, ովքեր ծառայում են Նրան: Երբ 
տառապում եք Նրա Անվամբ այս երկրի վրա, դուք ի վերջո կգտնեք հարատև 
խաղաղություն, սեր և ուրախություն Նրա Թագավորության մեջ: Ընդունեք Խաչն 
արժանապատվորեն: Մի բողոքեք: Մի վիՃեք նրանց հետ, ովքեր ատելություն են ցույց
տալիս ձեր հանդեպ, որպեսզի ձեր սեփական սրտերը չլցվեն այդ նույն թույնով:

Ատելությունը բերում է ատելություն, եթե պատասխանում եք դրան: Սերը, որ գալիս է
Աստծուց, բերում է սեր: Սեր ցույց տվեք ձեր թշնամիների հանդեպ, աղոթեք նրանց 
համար, խղՃացեք նրանց: Երբ այդպես եք անում, սատանան դառնում է անզոր ձեր 
դեմ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Նրանք, ովքեր ընդդիմացան Իմ Առաջին Գլուստին, 
մերժեցին ընդունել Աստծո Կամքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Կամքը փորագրված է քարի մեջ, և բոլոր նրանք, ովքեր  
Ճշմարիտ սիրում են Ինձ, կդառնան միահյուսված Տիրոջ Աստվածային Կամքին: 
Մերժեք Իմ Կամքը, և դուք չեք կարող դառնալ Իմը: Բարձրացեք Իմ դեմ, և Ես թույլ չեմ
տա ձեզ մտնել Իմ Թագավորություն, քանի որ միայն նրանք կարող են Ճշմարիտ ասել,
թե Ինձնից են, ովքեր գալիս են Ինձ մոտ իրենց սեփական ազատ կամքի վերջնական 
հանձնմամբ: Եթե դուք Ինձնից չեք, ինչպե”ս կարող եմ Ես գրավել ձեր անշնորհակալ 
սրտերը: Ձեզնից նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ, վիրավորանք են նետում Իմ Խոսքը 
պահողների վրա, կամ փորձում են միջամտել Աստծո Սուրբ Կամքին, կնետվեն 
անդունդը, երբ ձեզ փրկելու համար արված ամեն ջանք սպառված կլինի:

Երբ Ես ծնվեցի, Իմ թշնամիներից շատերը, ում հոգիները թունավորված էին չարի 
կողմից, շատ դժվարին դարձրեցին Իմ Մոր կյանքը: Նրանք, ովքեր հալածում էին 
նրան երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ, շատ դեպքերում չէին գիտակցում, թե ինչու 
են այդպիսի ատելություն զգում նրա հանդեպ: Բայց նա տառապեց, Իմ Անվամբ: 
Նրանք, ովքեր ընդդիմացան Իմ Առաջին Գալուստին, մերժեցին ընդունել Աստծո 
Կամքը, որը դևերի կողմից դրված և նրանց սրունքների շուրջը կողպված 
կապանքներից ազատելու համար էր: 

Երկրի վրա Իմ Առաքելության մեծ մասը Ես անց կացրեցի տառապածների 
հոգիներից չար ոգիներ դուրս հանելով, նաև լուսավորելով նրանց, ովքեր անտեղյակ 
էին Աստծո Կամքին: Հիմա, մինչ Ես նախապատրաստում եմ գալու նորից, Իմ 
Առաքելությունն այս ժամանակ նույնիսկ ավելի շատ փորձությունով կլինի: Բոլոր 
նրանց, ովքեր կարծրացած են սրտով և մերժում են լսել Ինձ, Ես ասում եմ սա: Մինչև 
Ճշմարիտ չնվիրվեք Ինձ աղոթքի և նվիրվածության կյանքի միջոցով, միայն ձեր 
հավատի վրա հենվելով չեք ավարտի դեպի Հավիտենական Կյանք այս 
ուղևորությունը: Դուք օրհնված չեք բավարար ներհայեցողությամբ, ո՛չ էլ Իմ Խոսքի 
իմացությամբ, անտեսելու համար Իմ Նախազգուշացումն այս ժամնակ: Ինչու՞ եք 
վիրավորանք հեղում Ինձ վրա հիմա: Ձեր հավատացմամբ ի՞նչը ձեզ արժանի 
կդարձնի կանգնել Իմ առջև, երբ Ինձնից հավիտենական կյանք խնդրեք: Ես ասում եմ 
ձեզ, որ ձեր համառությունը կուրացնում է ձեզ Աստվածային Հայտնության 
Ճշամրտության հանդեպ, որին դուք ականատես եք լինում աշխարհի համար /տրվող/
Իմ այս Սուրբ Պատգամների միջոցով:

Անշնորհակալ հոգինե՛ր, դուք չունեք այն գիտելիքը, որը խնամքով տրվել է ձեզ 
ամենասուրբ Աստվածաչի մեջ: Ձեզ ուսուցանված ամեն մի դասից դուք ոչինչ չեք 
սովորել: Ձեր հպարտությունն ու սեփական անձի հանդեպ գոհունակությունը արգելք
է հանդիսանում Ինձ: Ձեր աչքերը չեն կարղանում տեսնել, և որպես հետևանք, դուք 
Ինձ համար անպատրաստ կլինեք: Ամեն մի բծի համար, որ հասցնում եք նրանց, 
ովքեր խոսում են Ճշմարտությունը և պահում Իմ Սուրբ Խոսքը հակառակ ձեր կողմից
եղած ընդդիմության, դուք ստիպված կլինեք կանգնել Իմ դեմ: Այդ ժամանակ Ես 
կխնդրեմ ձեզ արդարացնել ձեր խոսքերը, ձեր արարքներն ու Իմ դեմ ձեր 
գործողությունները: Երբեք չեք կարող ասել, թե Իմ կողմից եք, երբ կռվում եք Իմ դեմ 
Իմ Խոսքի միջոցով, որ տրված է ձեզ Աստծո Գթասրտության պատՃառով, Ով երբեք 
չի հոգնի հոգիներ փրկելու Իր Փնտրտուքի մեջ:

Երբ ձեզ տրվում է մասնավոր հայտնության Ընծան, դուք իրավունք ունեք 
զանազանելու: Բայց, դուք իրավասություն չունեք դատելու կամ վնասելու 
ուրիշներին, նույնիսկ եթե նրանք Ինձնից չեն: Ես` Հիսուս Քրիստոսը` հայտնի եմ 



դարձրել, որ մարդն իրավունք չունի դատելու ոչ մի հոգու: Եթե ընդդիմանում եք Ինձ, 
և եթե նույնիսկ բողոքում եք կեղծ մարգարեների համար, Ես կդատեմ և կպատժեմ ձեզ
այնպես, ինչպես դուք եք պատժում նրանց, ում ատում եք: Դուք չեք կարող ատել մեկ 
ուրիշ անձի Իմ Անվամբ: Եթե ատում եք մեկ այլ անձնավորության, ապա դա անում եք
հանուն սատանայի: Ես կլվամ ձեր անիրավությունը միայն այն դեպքում, երբ կգաք և 
կխնդրեք Ինձ, որ ձեզ ազատեմ այդպիսի մեղքից: Բայց ձեզնից շատերը երբեք դա չեն 
անի, քանի որ իրենց դրել են Ինձնից վեր, և դրա համար դուք կտառապեք:

Թող ձեր միջից ոչ մի մարդ չհռչակի, թե մեկ այլ հոգի չարից է, քանի որ նա` 
սատանան, հրՃվում է նրանցով, ովքեր այդ սխալն են անում: Ձեզնից ոչ մեկն այնքան 
մաքուր չէ մեղքից, որ կարողանա այդպիսի դատողություն անել:

Նա, ով Ինձնից է, և իսկապես Ճանաչում է Ինձ, երբեք չի խարազանի մեկ այլ հոգու Իմ
Անվամբ:

Ձեր Հիսուս

Ոչինչ չի կարող գալ ոչնչից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, զգուշացիր նրանցից, ովքեր ժխտում են Իմ Հոր 
Աստվածայնությունը: Նա և միայն Նա ստեղծեց աշխարհը, ամեն ինչ եկավ Նրանից: 
Ոչինչ ի կարող գալ ոչնչից: Ամեն ինչ, որ կա և կլինի, գալիս է Իմ Հավիտեանական 
Հորից:

Խոսքը չի կարող խախտվել, և եթե և երբ, այն խախտվի, մի ընդունեք որևէ բան, որը 
հակասում է Ճշմարտությանը: Դուք ապրում եք մի այնպիսի ժամանակում, երբ 
Աստծո գոյությունը և Նրա ստեղծած ամեն ինչի մասին վկայությունը կժխտվի: Ամեն 
ինչ, որ սիրելի է Նրան, կոչնչացվի: Նրա Արարչությունը բզկտվում է նրանց կողմից, 
ովքեր ժխտում են Նրան: Կյանքը, որ գալիս է Նրանից, ոչնչացվում է, իսկ 
Ճշմարտությունը, որը Նա տվել է Իր զավակներին Հին և Նոր Կտակարանները 
պարունակող Իր Սուրբ Գրքի միջոցով, հիմա հարցականի տակ է դրվում: Շուտով, 
այն ամենի մեծ մասը, ինչ Խոսքն է ասում, կհամարվի ոչ Ճշմարիտ:

Որքա՜ն քիչ եք դուք սիրում Նրան, Ով ձեր Հավիտենական Հայրն է, և որքա՜ն քիչ եք 
արժեվորում դուք ձեր սեփական Ճակատագիրը, քանի որ Ճանապարհը, որ ընտրել 
եք, զգուշությամբ ընտրվել է ձեր սեփական ամբարտավանությանը և 
ինքնագոհությանը հարմարեցնելու համար: Մարդը,ով կլանված է իր սեփական 
ինտելեկտով, գիտությամբ և սնափառությամբ, կշարունակի փորձել ուղի գտնել դեպի
Աստված, բայց իր սեփական նախաձեռնությամբ/ձևով: Դա կմոլորեցնի նրան, և նա 
կվերջացնի ստով ապրելով: Երբ թափառում եք այս կյանքում ձեր գոյության իմաստը 
փնտրելով, երբեք չեք գտնի այն, մինչև չընդունեք Արարչության Ճշմարտությունը:

Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրը, ստեղծեց ձեզ: Մինչև չընդունեք սա, 
կշարունակեք կռապաշտել կեղծ աստվածների, և ձեր հեթանոսությունը ձեզ ծնկի 
կբերի ձեր հուսահատության մեջ: Եկել է ժամանակը, երբ կընդունեք ամեն ինչ, որ 
ապացուցում է, թե Իմ Հայրը գոյություն չունի:



Ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը: Ընդունեք այն: Թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ ձեր 
ձեռքը բռնած դեպի Իմ Հայրը, որպեսզի կարողանամ բերել ձեզ Հավիտենական 
Փրկություն: Ճշմարտությունից զատ ամեն ինչ ձեզ կտանի դժոխքի Ճանապարհով:

Ձեր Հիսուս

Ես կգամ մի այնպիսի ժամանակ, երբ դուք ամենաքիչն 
եք ակնկալում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ դուք բոլորդ, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, 
վստահեք այն ամենին, որ Ես ուսուցանել եմ ձեզ, և ամենին, որ Ես ասում եմ ձեզ 
հիմա, քանի որ Իմ բոլոր Պլաններն Իմ Հավիտենական Հոր Կամքին 
համապատասխան են: Դուք երբեք չպետք է վախենաք ապագայից, քանի որ ամեն ինչ
Նրա Սուրբ Ձեռքերում է:

Վստահեք, և դուք խաղաղություն կգտնեք: Իմ պլանը վերջապես կիրականացվի, և 
ամեն տառապանք պարտության կմատնվի, իսկ ամեն չար բան` կոչնչացվի: 
Ժամանակն է ընդունել Ճշմարտությունը, չնայած այն կարող է վախեցնող լինել: Երբ 
ձեր ողջ վստահությունը դնեք Ինձ վրա, Ես կթեթևացնեմ ձեր բեռը, և Իմ Շնորհները 
կլցնեն ձեզ Իմ Սիրով, որը ձեզ մեծ սփոփանք կբերի այս ցավոտ ժամանակներում:

Ես կգամ մի այնպիսի ժամանակ, երբ դուք ամենաքիչն եք ակնկալում, իսկ մինչ այդ 
դուք պետք է աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց համար, ովքեր չեն Ճանաչում Ինձ, 
ինչպես նաև նրանց համար, ովքեր Ճանաչում են, բայց մերժում են ընդունել, թե Ով Եմ
Ես:

Ես շարունակում եմ հեղել ձեզ վրա Սուրբ Հգու /Paraclete/ Ընծան, վստահանալու, որ 
չեք մոլորվի Ինձնից: Ամեն Ընծա կհեղվի նրանց վրա, ովքեր սիրում են Ինձ խոնարհ և 
զղջացող սսրտով: Սակայն Իմ Սերը չի հասնի այն հոգիներին, ովքեր ընտրում են 
պատվել Ինձ իրենց սեփական թյուր պայմաններով: Ոչ էլ այն կդիպչի այն համառ 
հոգիներին, ովքեր հավատացած են թե իրենք Ճանաչում են ինձ, բայց ում 
հպարտությունը կուրացնում է իրենց Ճշմարտության հանդեպ, որ տրվել է իրենց 
սկզբից ի վեր:

Ճշմարտությունը գալիս է Աստծուց: Ճշմարտությունը կշարունակի ապրել մինչև 
ժամանակի վերջը: Ճշմարտությունը շուտով կբացահայտվի ամբողջությամբ, և այդ 
ժամանակ այն կկտրի կանցնի նրանց սրտերի միջով, ովքեր մերժեցին միջամտության
Իմ Ձեռքը: Հետո Իմ բանակը կբարձրանա միասին Աստծո Փառքի մեջ, մինչև վերջին 
օրը հռչակելու համար Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Նրանք կբերեն իրենց հետ 
հեթանոսների սրտերը, ովքեր կհասկանան, որ միայն մեկ Աստված կա: 
Հեթանոսները չէ, որ չեն ընդունի Ինձ: Փոխարենը, այն քրիստոնյաների հոգիները չեն 
ընդունի Ինձ, որոնց տրվել է Ճշմարտությունը, բայց որոնք ընկել են ծանր սխալի մեջ: 
Այդ քրիստոնյա հոգիների համար է, որ Ես տառապում եմ ամենից շատ, և նրանց 
համար է, որ ձեզ խնդրում եմ աղոթել օրվա յուրաքանչյուր ժամի:

Ձեր սիրող Հիսուս 



Էֆթանազիան գարշելի գործողություն է Իմ Աչքում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, էֆթանազիան մահացու մեղք է, և չի կարող ներվել: Նա, ով օգնում 
է, օժանդակում կամ որոշում վերցնել իր կյանքը, անկախ պատՃառից, սոսկալի մեղք 
է գործում Աստծո Աչքում:

Ամենամեծ մեղքերից մեկն է կյանքը վերցնել, իսկ հետո հայտարարել, թե որևէ անձի 
միտումնավոր ձևով պլանավորված մահը լավ բան է: Աստծո դեմ զգուշությամբ 
պլանավորված շատ գործողություններից մեկը, որոնք միտումնավոր ձևով 
ներկայացվում են աշխարհին այս ժամանակ, խրախուսելու համար մարդկանց որ 
մեղանչեն Աստծո դեմ, էֆթանազիայի մեղքն է: Չսխալվեք, էֆթանազիան գարշելի 
գործողություն է Իմ Աչքում, և այն ծանր հետևանքներ է ունենում նրանց համար, 
ովքեր մասնակցում են այդ գործողությանը:

Մահացու մեղք է որևէ հոգու սպանելը, և դա վերաբերում է հոգիներին 
սաղմնավորման պահից մինչև նրանց, որոնք երկրի վրա իրենց վերջին ամիսներն են 
ապրում: Ոչինչ չի կարող արդարացնել մարդկային կյանք խլելը, երբ այն կատարվում
է ամբողջապես գիտակցելով, որ մահը տեղի կունենա տրված ժամանակին: Մահը, որ
պատՃառվում է մեկ այլ ապրող հոգու, ժխտում է Աստծո գոյությունը: Երբ այդ 
գործողության մեջ մեղավորներն ընդունում են Աստծո գոյությունը, ապա այդպիսի 
գործողություն կատարելով նրանք խախտում են հինգերորդ Պատվիրանը:

Պլան կա, այս ժամանակ, խրախուսելու համար միլիոնավորների` կրՃատելու 
մարդու կյանքը, թե՛ մարմնի և թե՛ հոգու կյանքը: Երբ կամավոր մասնակից եք դառնւմ
մի գործողության մեջ, որը պղծում է մարդկային կյանքի սրբությունը, դուք կյանք` 
Հավիտենական Կյանք, չեք ունենա, և փրկությունը չի կարող լինել և չի լինի ձերը:

Ձեր Հիսուս

Երբ անկարգությունը մտնի Եկեղեցի, այն կառաջացնի 
անհամաձայնություն: Իմացեք, որ դա Աստծուց չի գալիս
Երեքշաբթի, 4 նոյեմբերի, 2014թ., ժ. 16:33

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Հայտնության Գիրքը բացվել է, և յուրաքանչյուր շերտ 
բացահայտվում է աշխարհին: Երկրի վրա ամեն եկեղեցի, որ պատվում է Աստծուն, 
պայքարում է ներսից` իր հավատն Աստծո հանդեպ պահպանելու համար: 
Յուրաքանչյուր եկեղեցի հարձակման է ենթարկվել և ամոթահար եղել 
նրանցից /պատՃառով/ , ովքեր սոսկալի մեղքեր են գործում, ներսից, իսկ հետո 
արդարացնում իրենց գործողությունները` հռչակելով, թե դրանք Աստծո Կամքն են: 
Ոչ մի եկեղեցի, որ պաշտպանում է Աստծո Կամքը, չի մնացել առանց դիպչելու, ուր 
բռնել է չարությունը, և ուր Ճշմարտությունը կփոխարինվի ամեն տեսակ 
արդարացումով` մերժելու համար Աստծուն Իր ողջ Փառքի մեջ:

Երբ անկարգությունը մտնի Եկեղեցի, այն կառաջացնի անհամաձայնություն: Իմացեք,
որ դա Աստծուց չի գալիս: Երբ ներմուծվեն Ճշմարտության տարբեր մեկնություններ, 
ապա դեպի Իմ Երկնավոր Հայրը տանող Ճանապարհին կցանվենն մոլախոտեր, 
որոնք արագորեն կբազմապատկվեն: Երբ դա տեղի ունենա, արդյունքում կլինի 



ՃահՃոտ մի Ճանապարհ, որն անանցանելի կլինի: Իմ Երկնային Թագավորություն 
տանող Ճանապարհը հայտնի է դարձվել մարդուն: Դա մի պարզ Ճանապարհ է, և 
մաքուր է ամեն արգելքից, երբ քայլեք այն վստահությամբ ձեր սրտում: Իմ 
թշնամիները միշտ կփորձեն փակել ձեր Ճանապարհը, և եթե լսեք նրանց 
խայթոցներին, վիՃեք նրանց ստերի դեմ և թույլ տաք, որ կասկածները պղտորեն ձեր 
դատողությունը, ապա այդ ուղևորությունը ձեզ համար տանջալից կլինի:

Աստծո Խոսքը մնում է հիմա այնպես, ինչպես միշտ եղել է, և Տասը Պատվիրանները 
պարզ են, դրանք երբեք չեն փոխվի: Դեպի Աստված տանող Ճանապարհն այն է, որ 
ամուր բռնեք այն ամենն, ինչ Նա սովորեցրել է: Աստված փոխզիջումի չի գնում, ո՛չ էլ 
արդարացնում է մարդու կողմից Ճշմարտությունը փոխելու ցանկացած փորձ: Եթե 
հավատում եք Աստծուն, կհետևեք Նրա Պատվիրաններին, կընդունեք Խոսքն այնպես,
ինչպես այն պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում, և կմնաք դեպի Նրա 
Թագավորություն տանող միակ Ճշմարիտ Ճանապարհի վրա: Օրհնյալ է այն մարդը, 
ով արդար է, քանի որ նա կստանա Դրախտի Բանալիները Աստծուն հնազանդվելու 
միջոցով:

Ով էլ որ ձեզ փորձի համոզել ընդունելու որևէ այլ բան Ճշմարտությունից բացի, նրան 
պետք չէ վստահել: Վստահեք միայն Աստծուն և երբեք մի գայթակղվեք շեղվել Նրա 
Խոսքից, քանի որ եթե տեղի տաք այդ Ճնշմանը, Ինձ համար կորած կլինեք:

Ձեր սիրող Հիսուս 

Հայր Աստված. Թող ձեր միջից ոչ մի մարդ անտեղյակ 
չլինի Իմ Արդարադատությանը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սիրիր Ինձ և իմացիր,  որ Ես սիրում և փայփայում եմ Իմ բոլոր 
զավակներին: Իմացիր նաև, սակայն, որ Իմ Արդարադատությունից պետք է 
վախենալ: Թող ձեր միջից ոչ մի մարդ անտեղյակ չլինի Իմ Արդարադատությանը, 
քանի որ այն կսանձազերծվի ինչպես մի սոսկալի փոթորիկ և կսրբի կհեռացնի նրանց 
հոգիները, ովքեր մերժում են Իմ Գթասրտությունը:

Իմ զայրույթը շատերին է անհայտ, բայց իմացեք սա: Եթե մարդը, ով Ճանաչում է Ինձ, 
հայհոյում է Սուրբ Հոգու դեմ, Ես երբեք չեմ ների նրան: Ոչ մի բան չի կարող փոխել և 
չի փոխի այդ փաստը, քանի որ այդպիսի մարդն ընտրել է իր Ճակատագիրը, և ոչ մի 
հաշտություն չի կարող լինել: Իմացեք, որ այն մարդը, ով կանգնում է Իմ առջև և 
արդարացնում կյանք խլելը, որ նրա կյանքը կվերցվի Իմ կողմից: Եթե մարդն իր հոգին
վաՃառում է սատանային, Ես չեմ կարող այն ետ վերցնել, քանի որ նա դառնում է մեկ 
չարի հետ: Երբ մարդը, ով խոսում է Իմ Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Անվամբ, 
ոչնչացնում է նրանց հոգիները, ովքեր Իմն են, նա մի կողմ կնետվի Իմ կողմից 
հավիտենությունը: Վախեցեք հիմա, Իմ Բարկությունից, քանի որ Ես կպատժեմ 
ցանկացած հոգու, ով մինչև վերջ կանտեսի Իմ Կամքը:

Դուք չպետք է վախենաք Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստից, քանի որ դա մի Ընծա է: Դուք
չպետք է վախենաք նաև որևէ տառապանքից, որը կկրեք նախքան այդ օրը, քանի որ 



դա կլինի կարՃատև: Վախեցեք միայն նրանց հոգիների համար, ովքեր գիտեն, որ Ես 
գոյություն ունեմ, բայց Իմ փոխարեն ընտրում են Իմ թշնամուն:

Ես կմիջամտեմ շատ ձևերով` փրկելու համար նրանց, ովքեր ընդհանրապես չեն 
Ճանաչում Ինձ: Ես կմերկացնեմ նրանց հոգիները, ովքեր անտեսում են Իմ դրած ամեն
Օրենք, և նրանք կկրեն դժոխքի և քավարանի ցավը այս երկրի վրա: Դրանով նրանք 
կմաքրագործվեն և երախտապարտ կլինեն Ինձ, որ հիմա իրենց ցույց եմ տալիս այդ 
Գթասրտությունը: Շատ ավելի լավ է, որ նրանք կրեն դա հիմա, քան թե տառապեն 
հավիտենությունը չարի հետ միության մեջ: Դուք երբեք չպետք է հարցականի տակ 
դնեք Իմ Ուղիները, որովհետև Ես ամեն ինչ անում եմ միայն Իմ զավակների 
բարօրության համար, որ նրանք կարողանան լինեն Ինձ հետ Հավիտենական Փառքի 
կյանքի համար:

Իմ պատիժը, որ նետվելու է մարդու վրա, ցավ է պատՃառում Ինձ: Այն կոտրում է Իմ 
Սիրտը, բայց այն անհրաժեշտ է: Այդ ամբողջ ցավը կմոռացվի, և լույսը կոչնչացնի 
խավարը: Խավարն այլևս չի նետի իր սոսկալի անեծքն Իմ զավակների վրա: Ես 
ասում եմ սա ձեզ, քանի որ ձեզ տանում են դեպի մի սոսկալի խավար դևի 
խաբեության միջոցով: Եթ Ես չտեղեկացնեմ ձեզ հետևանքների մասին, դուք ապագա 
չեք ունենա Իմ Դրախտում:

Որքան արագորեն է մոռացվել Իմ Պատվիրանների մասին ամեն հիշողություն: 
Որքան արագ է մարդն ընկնում շնորհից, երբ չի կարողանում պահել Իմ Խոսքը:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ 

Նրանք, ովքեր չեն հավատում թե Աստված կպատժի 
չարերին, չեն Ճանաչում Նրան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը եկել է, որ Իմ Հավիտենական Հայրը սրբի երկրի 
երեսից այն արատը, որը խավար է նետում մարդկանց հոգիների վրա: Նա կպատժի 
չարերին և իր սուրբ Բազուկների մեջ կվերցնի նրանց, ովքեր վեր են պահում Աստծո 
Ճշմարիտ Խոսքը: Նրա հրեշտակները առաջ կսլանան մեծ փոթորիկով և հզոր 
մանգաղներով արմատից կկտրեն այն ախտը, որ Ճարակում է մարդկանց հոգիները, 
այնպես որ աշխահը կարողանա նորից մաքուր դառնալ:

Վախեցեք Աստծո Զայրույթից, քանի որ երբ Նա դառնա այդպիսի ուժգնության, մարդը
կդողա վախից: Նրանք, ովքեր հավատում են, թե Աստված չի պատժում չարերին, չեն 
Ճանաչում Նրան: Նրանք, ում բարձր և հպարտ ձայները, որ լցնում են երկիրը 
կեղծիքներով, և նրանք, ովքեր համարում են թե իրենք մեծ շնորհների են արժանի Իմ 
Հոր Աչքում, բայց անիծում են Իմ ժողովրդի միջի խոնարհներին, կպոկվեն հողից և 
կկանգնեն մեծ ջրհեղեղից ի վեր մարդկության վրա հեղված ամենամեծ երկնային 
պատժի առջև:

Աստծո հրեշտակները կիջնեն և, իրենց աջ ձեռքերում մանգաղներով, կբաժանեն 
հարդը ցորենից: Նրանք, ովքեր անիծում են Աստծուն, կլռեցվեն, նրանք, ովքեր 
պղծում են մարդու Որդուն, կլռեցվեն, նրանք, ովքեր պղծում են Նրա Մարմինը, 



կթափառեն շփոթության մեջ, կորած և մոլորված, նախքան կընկղմվեն ամայության 
մեջ:

Աստծո Սերը չի փոխադարձվել, և նրա Գթասրտությունն արդեն մերժվել է: 
Անշնորհակալ հոգիները, որոնց աչքերը հաստատուն ձևով ուղղված են սեփական 
հաՃույքների վրա և մտադրված են կատարել գործողություններ, որ ուղղակի 
հակամարտ են Տիրոջ Կամքին, կզգան Աստծո պատժի ցավը: Ինչպես կայծակի 
փայլարձակում, դուրս կհեղվի, մեծ փոթորկի պես, երկրի շերտերի մի մեծ 
տեղաշարժ, որը կզգացվի աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: 

Նրանք, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, վախ չեն ունենա, քանի որ կլինեն կամավոր 
վկաները այն խոստումների, որոնք դրված են Սուրբ Գրվածքում գալիք Մեծ 
Տառապանքի մասին: Նրանք, ովքեր կտրել են Աստծուն իրենց կյանքից այնպես, ասես
թե մի վերջույթ են կտրել իրենց մարմնից, չեն իմանա Աստծուն անիծելու 
հետևանքների մասին մինչև որ չափազանց ուշ կլինի:

Դուք, ովքեր դավաՃանել եք Ինձ, կտառապեք ամենից շատ: Դուք, ովքեր քարեր եք 
նետել մյուսների վրա, սխալ հավատացմամբ, թե Ինձ եք ներկայացնում, չեք իմանա 
թե դեպի ում շրջվեք: Քանի որ ուր էլ փորձեք թաքնվել, մերկ կգտնվեք` առանց որևէ 
բան ունենալու, որ ծածկեք ձեր ամոթը: Ես ասում եմ ձեզ սա, քանի որ Իմ Հոր 
համբերությունը հատնել է, և մարտի դաշտ կմտնեն երկու բանակ` նրանք, ովքեր Իմ 
կողմից են, և նրանք, ովքեր Իմ դեմ են:

Աղոթեք Աստծո Գթասրտության համար: Իսկ նրանց, ովքեր խարազանում են Իմ 
Մարմինը, իմացեք սա: Դուք կարող եք հավատալ, թե Ինձ կարող եք սրբել հեռացնել 
Իմ Տնից, բայց դա ձեր կողմից մեծ սխալ կլինի:

Հեռու Ինձնից, քանի որ դուք Ինձ չեք պատկանում: Ձեր չարությունը կլինի ձեր 
անկումը, և չարին ձեր հավատարմության միջոցով դուք ինքներդ ձեզ կտրել 
հեռացրել եք Իմ Փառահեղ Թագավորությունից:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ճշմարտության Գիրքը 
պարունակվում է Հանրային Հայտնության մեջ
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Իմ սիրելի զավա՛կ, այսօր յուրահատուկ օր է, քանի որ Երկինքը տոնում է որպես 
Աստծո պատգամատարի քեզ տրված իմ առաջին պատգամի տարեդարձը: Ես գալիս 
եմ այսօր բերելու ձեզ նորությունը, որ այս առաքելության պատՃառով շատ 
միլիոնավոր մարդիկ դարձի կգան:

Ես` որպես Տիրոջ ընտրյալ խոնարհ ծառա, աշխարհին տվեցի Մեսիային: Իր բոլոր 
զավակներին փրկելու Աստծո Պլանի մեջ ինձ մի յուրահատուկ դեր տրվեց, իսկ 
այսօր, Փրկության Մոր իմ դերում, ես կանչում եմ Նրա բոլոր զավակներին:

Դուք երբեք չպետք է մերժեք Ճշմարտությունը ձեզ բերելու Աստծո փորձերը: Նա` իմ 
Հավիտենական Հայրը, սիրում է ամեն մեկին, և այս առաքելությունը կանխասացված 
էր: Նա բերում է աշխարհին Դանիելին, իսկ հետո Իր ընտրյալ աշակերտ Հովհաննես 
ավետարանչին տրված մարգարեություններում պարունակվող գաղտնիքները: 



Ճշմարտության Գիրքը պարունակվում է Հանրային Հայտնության մեջ, և կարևոր է, որ
դուք չմերժեք այս Սուրբ Գիրքը:

Շատ մարդիկ են արդեն դարձի եկել այս պատգամների միջոցով, և այս 
առաքելության պատՃառով կլինի որ մարդկության մեծ մասը կտարվի դեպի Աստծո 
Գթասրտությունը: Մի մերժեք Նրա Առատաձեռնությունը, քանի որ Նրա ամենամեծ 
ցանկությունը մարդկային ռասան մի նոր գալիք աշխարհի մեջ բերելն է:

Երբ իմ Որդին հարություն առավ մեռյալներից, դա մի պատգամ էր աշխարհի համար:
Իմ Որդու պես, նրանք, ովքեր հավատարիմ են մնում Նրան, հարություն կառնեն 
մարմնով և հոգով վերջին օրը: Ով էլ որ խնդրի Նրա Գթասրտությունը, չի մերժվի: 
Ցավոք, նրանք, ովքեր իրենց համառության և ատելության պատՃառով մարտնչում 
են Աստծո դեմ, կարող են միջամտել Իր բոլոր զավակներին միավորելու Աստծո 
ցանկությանը:

Շնորհակալ եղեք Աստծո Գթաասրտության համար: Շնորհակալ եղեք խաչակրաց 
աղոթքների համար, քանի որ նրանք իրենց հետ բերում են մեծ Օրհնություններ: Ես 
խնդրում եմ, որ դուք թույլ տաք ինձ` ձեր սիրող Մորը, լցնել ձեր սրտերն 
ուրախությամբ: Դուք պետք է թույլ տաք, որ երջանկությունը, որը կարող է գալ միայն 
որպես Ընծա Աստծուց, հեղեղի ձեր հոգիները այն գիտությամբ, թե ինչ է գալու: Իմ 
Որդին կգա շուտով` վերապահանջելու համար Թագավորությունը, որն Իրեն է 
պատկանում: Նոր Թագավորությունը, երբ դուրս գա մխացող մոխիրներից, մեծ 
ուրախություն կբերի ձեզնից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ: Քանի որ այդ ժամանակ
դուք ժամանած կլինեք տուն`Թագավորի` Մեսիայի ողջունող Բազուկների մեջ, ով 
մեծ զոհաբերություն կատարեց ձեր փրկության համար:

Խնդրում եմ ընդունեք այդ մեծ Ընծան: Թույլ մի տվեք, որ այն հոգիները, որոնց 
սրտերը թարախակալված են ատելությամբ, ձեզ հեռու քաշեն Ճշմարտությունից: 
Առանց Ճշմարտության չի կարող կյանք լինել:

Գնացեք, իմ սիրելի զավակնե՛ր, և խնդրեք ինձ պաշտպանել ձեզ միշտ, քանի որ իմ 
առաքելությունը ձեզ դեպի իմ թանկագին Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Գահը տանող 
Ճանապարհով ձեզ տանելն է:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության 

Ես կփրկեմ 5 միլիարդ հոգիների այս Առաքելության 
պատՃառով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ,այն, ինչ Ես ցանկացել եմ միշտ անել, Աստծո զավակների հոգիները
փրկելն է: Իմ Հավիտենական Հոր ցանկությունը միշտ այն է եղել, որ Իր զավակները 
սիրեն Իրեն այնպես, ինչպես Ինքն է նրանց սիրում:

Նույնիսկ երբ Նրա առաջնեկը մերժեց Նրա Սերը, Իմ սիրելի Հայրը բերեց Իր Տասը 
Պատվիրանները, մարդուն հնարավորություն տալով, որ ապրի Իր Օրենքներով: 
Մարդու ցանկությունը միշտ պետք է լինի իր Տիրոջը ծառայելը, և դա անելու համար 
նա պետք է ցույց տա սեր իր եղբայրների և քույրերի հանդեպ: Աստծո Օրենքները 



դիտարկելով, մարդը կմնա Նրան հավատարիմ և կդառնա ավելի մոտիկ Նրան: Բայց, 
Տասը Պատվիրանները մերժելով, մարդը մեծ հեռավորություն է դնում իր և Աստծո 
միջև:

Մարդուն իր փրկությունը բերելու Իմ վերջանկան Առաքելությունը շատ Ընծաներ է 
տվել: Ես ցանկանում եմ հիմա, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն այսօրվանից, և ամեն օր 
սրանից հետո, ասի խաչակրաց աղոթք 33-ը, և որ պահեք Կենդանի Աստծո Կնիքի 
պատՃենը ձեզնից մոտիկ: Շատերը, ովքեր չեն իմանա այս Առաքելության մասին, 
նույնպես կկարողանան ստանալ Կնիքի Պաշտպանությունը, երբ աղոթեք նրանց 
համար մինչ ասում եք այս աղոթքը:

Աստծո բոլոր զավակները, ովքեր ունեն Կենդանի Աստծո Կնիքը, իմուն կլինեն այն 
նեղությունների հանդեպ, որ կգան, մինչ Մեծ Տառապանքը ծավալվում է: Ես խնդրում 
եմ, որ դուք անեք դա այսօր, քանի որ Ես ձեզ մեծ պաշտպանություն եմ խոստանում 
քրիստոնեական հավատի հալածանքի դեմ և այն անհանգստությունների դեմ, որոնց 
ականատես կլինեք երկրի չորս անկյուններում: Ես խնդրում եմ, որ դուք թույլ չտաք 
որ վախը անհանգստացնի ձեր սրտերը: Չնայած Ես Իմ Գթասրտությունից ելնելով 
ցանկանում եմ փրկել ողջ աշխարհը, Ես հիմա հռչակում եմ, որ կփրկեմ հինգ 
միլիարդ հոգիների այս Առաքելության պատ Ճառով: Ես սա հռչակում եմ որպես 
աշխարհի պատմության մեջ երբևէ եղած ամենամեծ Գթասրտություններից մեկը, որ 
Ես շնորհել եմ Աստծո զավակներին:

Իմացեք նաև, որ Ես կկրՃատեմ տառապանքը, որը կպարտադրվի մարդկությանը 
գազանի կողմից: Այդպիսին է Իմ Գթասրտությունը: Բայց սկզբում Աստծո Պատիժը 
կտեսնվի, քանի որ այն կանխասացվել է, և դա մարդու վերջանկան մաքրագործման 
անհրաժեշտ մասն է:

Վստահեք Ինձ: Վեր բարձրացրեք ձեր սրտերը և երբեք մի վախեցեք այն չարիքից ու 
չարությունից, որին շուտով ականատես կլինեք: Թույլ տվեք ուրախությունը լցնի ձեր 
հոգիները եթե հավատում եք Ինձ: Ես կփրկեմ բոլոր նրանց, ում համար դուք խնդրում
եք Իմ Գթասրտությունը Իմ խաչակրաց աղոթքներն ասելով: Միակ մեղքը, որ չի 
կարող ներվել, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյության հավիտենական մեղքն է:

Այսօր այն օրն է, որ Ես հանդիսավորապես խոստանում են բերել մարդկությանը Իմ 
Թագավորության սերը, խաղաղությունը և ուրախությունը հինգ միլիարդ հոգիների 
փրկության միջոցով:

Ես սիրում և փայփայում եմ ձեզ բոլորիդ: Չկա ոչ մի բան  որ Ես չանեմ ձեզ համար, 
եթե դա Աստծո Կամքն է: Դուք պետք է միայն խնդրեք:

Ձեր Հիսուս

Ձեր կյանքը երկրի վրա Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո 
ստուգումն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկանց համար բնական է միայն վախենալ անիմանալիից, և 
դրա համար է, որ նրանք վախենում են մահից: Մահը մարդկանց մտքում եղած 
ամենավախենալի բաներից մեկն է, քանի որ շատերը կույր են Հավիտենական 



Կյանքի Իմ Խոստումի հանդեպ: Եթե նրանք տեսնեին Իմ փառահեղ 
Թագավորությունը, ապա մահը զորություն չէր ունենա նրանց վրա:

Ես ողջունում եմ բոլոր հոգիներին Իմ Թագավորություն: Ես միայն սրբերի և 
ընտրյալների համար չեմ տեղ պահում, չնայած Իմ Թագավորության մեջ մի հատուկ 
տեղ կա նրանց համար: Ես ողջունում եմ բոլոր մեղավորներին, ներառյալ նրանց, 
ովքեր սոսկալի մեղքեր են գործել, քանի որ Ես առաջին հերթին ամենից շատ Մեծ 
Սիրո Աստված եմ: Ես կողջունեմ ով էլ որ կանչի Ինձ հաշտությամբ և զղջումով: Երբ 
դա տեղի ունենա, մահվան պահից առաջ, Ես կողջունեմ ամեն հոգու և կգրկեմ նրանց:

Մարդու հոգու և Իմ Թագավորության միջև եղած միակ պատնեշը հպարտության 
մեղքն է: Հպարտ մարդը, եթե նույնիսկ ամաչի իր մեղքից, միշտ կփորձի արդարացնել 
այն ինչ-որ ձևով: Ես ասում եմ նրան հիմա: Երկու սխալը Ճիշտ չեն դարձնում չար 
գործողությունը: Հպարտ մարդը չափից դուրս շատ ժամանակ կվատնի մտածելով՝ 
արդյո՞ք ինքը կարիք ունի Իմ կողմից ազատագրվելու: Բայց մահը կարող է գալ մի 
ակնթարթում և երբ ամենաքիչն է սպասվում: Նա, ով ազատ է հպարտությունից, 
կընկնի Իմ առջև և կխնդրի Ինձ ներել իրեն, և վեր կբարձրացվի:

Մի վախեցեք մահից, քանի որ այն մի դուռ է, որը տանում է դեպի Իմ 
Թագավորություն: Ես միայն խնդրում եմ, որ նախապատրաստվեք այդ օրվա համար 
ապրելով կյանքն այնպես, ինչպես Ես ձեզ ուսուցանել եմ: Ես չեմ խնդրում, որ դուք 
դադարեցնեք ամեն օրվա պարտականությունները: Դուք պարտավորություն ունեք 
ուրիշների հանդեպ, երբեք չպետք է զգաք, թե պարտավոր եք մեկուսացնել ձեզ ձեր 
սիրելիներից, երբ հետևում եք Ինձ: Ես ցանկանում եմ, որ դուք սիրեք ձեր ընտանիքը 
և ընկերներին և տաք նրանց այն ժամանակը, որի կարիքն ունեն, վստահանալու որ 
սերը բացահայտորեն արտահայտվում է միմյանց հանդեպ: Սիրեք ամեն մեկին 
այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Դուք դա անում եք ուրիշ մարդկանց հետ ձեր 
վարվելու ձևով, այն ժամանակի միջոցով, որն անց եք կացնում ներդաշնակորեն 
ապրելով ուրիշների հետ, թե ինչ եք ասում նրանց մասին ուրիշներին, և ինչպես եք 
օգնում նրանց, ովքեր չեն կարող իրենք իրենց օգնել: Երկրի վրա ձեր կյանքը Իմ 
հանդեպ ձեր ունեցած սիրո ստուգումն է: Ձեր սերն Իմ հանդեպ դուք ցույց եք տալիս 
այն սիրով, որ ցույց եք տալիս ուրիշների հանդեպ, ներառյալ նրանց, ովքեր անիծում 
են ձեզ:

Կարևոր է, միշտ, ամեն օր խոսել Ինձ հետ, նույնիսկ եթե դա տևի մի քանի րոպե: Այդ 
ժամանակի ընթացքում է, որ Ես Օրհնում եմ ձեզ: Խնդրում եմ, երբեք թույլ չտաք, որ 
գալիք նոր աշխարհի վախը ձեզ խրախուսի լքել նրանց, ովքեր մոտիկ են ձեզ: Դուք 
պետք է կենտրոնանաք Ինձ վրա, և երբ դա անեք, խաղաղություն կգտնեք: Հետո դուք 
պետք է խաղաղության այդ Ընծան տանեք ձեր սիրելիներին: Բայց իմացեք, որ դուք 
կտառապեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր սիրո պատՃառով և կզգաք ատելություն 
ուրիշների կողմից: Այդ ատելությունից վեր բարձրանալու համար դուք պետք է 
պատասխանեք միայն սիրով: Միշտ:

Ես բերում եմ ձեզ ազատություն մահվան կապանքներից, և այն ձեզ վրա 
իշխանություն չի ունենա:  Իմ Հարության պատՃառով դուք նորից ամբողջական 
կդառնաք, կատարյալ մարմնով և հոգով, Իմ նոր Թագավորության մեջ: Ի՞նչ կա 
վախենալու, եթե Ես բերում եմ ձեզ Հավիտենական Կյանքի այս Ընծան:

Ձեր սիրող Հիսուս



Ինձ դատապարտեցին որպես չար մարդ և կեղծ 
մարգարե, և ուստի, խարազանեցին Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես բացահայտում եմ ձեզ այսօր վերջին ժամանակների ամենամեծ 
առեղծվածներից մեկը:

Իրադարձությունների հաջորդականությունը դեպի վերջին օրը նման է Իմ 
Խաչելությանը, որը կվերակատարվի ամեն էտապով, Ճիշտ մինչև այն օրը, երբ Ես 
կգամ նորից՝ փրկելու աշխարհը:

Երբ Ես Գեթսեմանիի պարտեզում էի, մեկուսացված էի, միայնակ և վշտաբեկ, 
որովհետև շատ քչերն էին հավատում թե Ես խոսում եմ Ճշմարտությունը: Իմ Հոր 
հանդեպ Իմ Սերը պահում էր Ինձ, բայց մարդկության հանդեպ Իմ Սերը նշանակում 
էր, որ տառապանքը, որը Ես կրում էի, ներառյալ մտավոր և ֆիզիկական տանջանքը 
սատանայի ձեռքից, ընդունվում էր Իմ կողմից, սակայն հսկայական ջանքերով:

Ինչպե՜ս տառապեցի Ես այդ պարտեզում: Ինչպե՜ս էի Ես Իմ Հորից խնդրում 
թեթևացում: Որքա՜ն վշտաբեկ էի Ես, երբ չարն Ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչպես 
աշխարհը կավարտվի: Նա ծաղրում էր Ինձ, ծիծաղում էի Ինձ վրա, թքում էր Ինձ վրա 
և անպատվում, երբ Ինձ ցույց էր տալիս Իմ թշնամիների հոգիները, ովքեր մի օր 
աշխարհին ասելու էին թե իրենք ծառայել են Իմ Եկեղեցուն: Դա նման էր, որ Ինձ ցույց
տային թե ինչպես են Իմ սիրելի առաքյալները մերժում Ինձ, իսկ հետո իրենց 
հավատարմությունը երդվում սատանային: Նա Ինձ ցույց տվեց հավատարիմների 
հոգիները, որոնց ձայները կդատապարտվեն որպես արմատական մոլեռանդներ, և 
ովքեր կմեղադրվեն սոսկալի ոՃիրների մեջ: Ես տեսա նրանց, ովքեր ասում էին, թե 
իրենք Ինձ են ներկայացնում, մարգարեներին և տեսանողներին հալածելիս, ինչպես 
նաև նրանց, ովքեր փնտրելու էին նրանց ոչնչացումը: Ես ստիպված էի դիմանալ մեծ 
խավարի, երբ տեսա աշխարհը, ուր ժամանակին բնակվել էի, դարձած ոչ միայն կույր 
այն բանի հանդեպ, թե Ով Եմ Ես, այլև աշխարհ, ում ոչինչ չեն ասել Իմ մասին:

Ինձ գետնին նետեցին, Իմ Դեմքը՝ սեղմված հողին, ոտքերով հարվածեցին, 
մտրակեցին, և Իմ հագուստը պատառոտվեց սատանայի կողմից: Նա տանջեց Ինձ Իմ 
մարդկային կարողություններից այն կողմ և ֆիզիկական մարմնի կարողություններից
վեր: Չնայած դրան, Ինձ տրվեց զորությունը շարունակելու դիմանալ Իմ 
անխուսափելի Խաչելությանը, որը սարսափեցնում էր Ինձ: Այնուամենայնիվ, մարդու
հանդեպ Իմ Սերը գերակայեց Իմ մարդկային վախին:

Իմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կմերժեն ուրանալ Ինձ, նույնպես կտառապեն 
նմանատիպ մեկուսացումից: Նրանց կշնորհազրկեն և մի կողմ կնետեն: Իմ Եկեղեցին 
չի դատապարտի նրանց մեկուսացումը իր ներսում եղած վախի պատՃառով:

Երբ Ինձ խարազանում էին, նրանք, ովքեր Իմ Մարմնի վրա կատարում էին 
ամենադաժան և ստոր գործողությունները, ուրախանում էին: Ինձ համարում էին չար
մարդ և կեղծ մարգարե, և ուստի, խարազանում էին Ինձ: Նրանք պարծենում էին 
իրենց սրբությամբ, իրենց իրավացիությամբ և սուրբ Գրվածքների իրենց 
գիտելիքներով, մինչ անարգում էին Իմ Մարմինը: Նրանք չկարողացան ընդունել 



մարգարեությունը, որ իրենց Մեսիան գալու էր իրենց փրկելու: Նրանք, ովքեր 
հռչակում են Իմ Երկրորդ Գալուստը, կկրեն նույն վերաբերմունքը:

Երբ Ինձ մերկացրեցին, նրանք ցանկանում էին Ինձ է՛լ ավելի ստորացնել, և ուստի 
Ինձ հագցրեցին մի կարմիր կտոր, որ հազիվ էի Ինձ ծածկում, Իմ Մարմինն ավելի 
պղծելու համար: Բայց երբ նրանք Իմ Գլխի մեջ մխրՃեցին փշերը ասեղների պես, 
հռչակեցին թե մարդու Որդին ինքնակոչ է, և հետևաբար, Նա արժանի չէ 
ընդունելության: Նրանք պատռեցին հանեցին Իմ Աչքը բնից, բայց ցավը ոչինչ էր 
համեմատած նրանց հայտարարության հետ,  և այն բանի, որ Ինձ չընդունեցին որպես
Աստծո զավակների Փրկիչ:

Այդ բոլոր բաները շուտով պետք է կրկին կատարվեն, երբ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, 
կանտեսվեմ որպես Իմ Եկեղեցու Գլուխ, և Իմ Թագը կվերցվի Ինձնից: Մի կեղծ 
առաջնորդ՝ հակաքրիստոսը, կդրվի Իմ Գլխի փոխարեն, և ի տարբերություն 
Զոհաբերության Գառան, նա կկրի մի փայլուն ոսկե թագ: Այդ ֆասադի ներքևում 
կլինի մի հոտած միջուկ, և ստերի, կեղծիքների, հայհոյությունների ու հերձվածության
հետ, որոնք դուրս կթափվեն նրա բերանից, նա ամեն ինչ կներկայացնի այնպես, 
ասես, թե դա մեղրամոմից հոսող մեղր է: Չենթարկվեք պատրանքին, գազանը 
կունենա գեղեցիկ արտաքին, նրա ձայնը՝ հանգստացնող, պահվածքը՝ հոյակապ: Նա 
կլինի գեղեցիկ և հաճելի, բայց նրա բերանից դուրս կհորդի թույն, որը կթունավորի 
ձեր հոգին:

Երբ Ես կրում էի Իմ Խաչը, Ես չէի կարողանում դա անել Ինքնուրույն: Այն այնքան 
ծանր էր, որ Ես կարողանում էի ամեն անգամ միայն մեկ քայլ առաջ գնալ և շատ 
դանդաղորեն քայլել: Իմ Մարմինը պատառոտված էր շատ մասերի, և արյան 
կորուստի պատճառով Ես շատ անգամ ուշագնաց եղա, այնքան որ թույլ էի Ես: Ես 
կույր էի մի աչքից, և Իմ Գլխի վրայի փշերը նշանակում էին , որ Իմ Վերքերից հոսող 
արյունը պետք է շարունակաբար սրբեին նրանք, ովքեր քայլում էին Իմ կողքով: 
Այլապես Ես երբեք ի վիճակի չէի լինի մեկ այլ քայլ առաջ գնալ: 

Նույնը ճիշտ կլինի Իմ մնացորղ Եկեղեցու՝ Իմ Մարմնի վերջին հենարանի համար: 
Նրանք առաջ կգնան ճիշտ ինչպես Ես գնացի՝ մի ծանր Խաչով, բայց չնայած ցավին, 
վիրավորանքին, տառապանքին և արյունահեղությանը, նրանք կդիմանան մինչև 
վերջը: Քանի որ Իմ թանկագին Արյունը կհեղվի նրանց հոգիների վրա Իմ Սեփական 
Վշտի՝ Իմ Սեփական Խաչելության հետ միասնաբար: Եվ այն օրը, երբ այլևս չի 
կատարվի Պատարագի ամենօրյա զոհաբերությունը, Իմ Ներկայությունը կդառնա 
հանգած: Երբ գա օրը, որ Իմ Մարմինը՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, վերջանկանապես 
կողոպտվի, խաչվի և պղծվի, ամեն ինչ ընդմիշտ կփոխվի: 

Իմ Մարմինը՝Իմ Եկեղեցին է, որ պահում է կյանքը, քանի դեռ այն /Եկեղեցին/ 
կենդանի է աշխարհում: Բայց երբ այն ոչնչացվի, կյանքը՝ ինչպես որ դուք եք այն 
ճանաչում, կավարտվի: Երբ Իմ Եկեղեցուն դավաճանեն, զոհաբերեն և անտեսեն Իմ 
Խաչելության նման, դա կնշի ժամանակի վերջը:
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Մասնավոր հայտնության միակ նպատակը հոգիներ 
փրկելն է
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Իմ սիրելի աղջիկ, Աստված մասնավոր հայտնությունների միջոցով իր զավակներին 
տվել է ավելի լավ հասկացողություն այն մասին, թե ինչ է պարունակվում Սուրբ 
Գրվածքներում: Եթե Աստված որոշում է տալ Իր զավակներին լրացուցիչ Ընծաներ, 
ապա դա Նրա առանձնաշնորհն է: Եթե չլինեին այնպիսի Ընծաներ, ինչպիսին Սուրբ 
Վարդարանն է, ապա հոգիներ կորած կլինեին Նրա համար:

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պետք է հասկանաք, որ մասնավոր հայտնության 
միակ նպատակը դարձի միջոցով հոգիներ փրկելն է: Աղոթքները միշտ մասնավոր 
հայտնության մաս են, և այդ դեպքում կիմանաք, որ դրանք գալիս են Երկնքից:

Դուք ստիպված չեք լսել Ինձ հիմա, քանի որ ամեն ինչ, որ Աստված ցանկացել է, 
որպեսզի դուք իմանաք, պարունակվում է Ամենասուրբ Աստվածաշնչում: Ցավոք, Իմ 
հետևորդներից շատ քչերն են ընկալել այնտեղ պարունակվող դասերը: 
ճշմարտությունը պարունակվում է թե՛ հին, և թե՛ նոր Կտակարաններում: Միշտ 
Աստծո ցանկությունն է եղել միջամտել աշխարհում՝ ճշմարտությունն ընտրյալ 
հոգիներին բացահայտելու միջոցով, որպես միջոց ավելի լավ հասկացողություն 
տալու այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ ձեր հոգին փրկելու համար:  Այն նաև միջոց 
է, որով Նա նախազգուշացնում է Իր զավակներին, երբ Նրա թշնամիները մոլորեցնում
են նրանց:

Իմ Հոր Գիրքը պարունակում է ճշմարտությունը, և նրա վրա երբեք չի կարող 
ավելացվել կամ ուղղվել; Ոչ էլ այն կարող է որևէ ձևով փոփոխվել: Իմ 
Պարտականությունն է, հիմա, հռչակել Հայտնության Գրքի բովանդակությունը՝ 
օգնելու համար ձեզ հասկանալ, որ նրանում պարունակվող ամեն մի 
մարգարեություն տեղի կունենա, քանի որ Խոսքը դրվել է:

Այս Գրքի պարունակությունը դժվար է կարդալու համար, որովհետև այն 
կանխասացում է Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի վերջնական դավաճանությունը նրանց 
կողմից, ովքեր հռչակում են, թե կառավարում են Իմ Եկեղեցին: Թող ճշմարտությունը 
լսվի, քանի որ այն գրվել է, և այն, ինչ գրվել է Աստծո կողմից, անձեռնմխելի է:
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Հեթանոսները, ովքեր խուսափում են ճշմարտությունից, 
կմտնեն Իմ Տուն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող հայտնի լինի, որ ով էլ որ մերժում է Հայտնության Գիրքը, 
ժխտում է Աստծո Խոսքը: ճշմարտությունը պարունակվում է այնտեղ, և եթե որևէ 
մարդ հեռացնի/պակասեցնի նրանից, ժխտի կանխասացված մարգարեությունները 
կամ ինչ-որ ձևով ավելացնի նրանց վրա, նա կնետվի անապատ:

Ճշմարտությունը ձեզ առաջնորդում է դեպի փրկություն, և դեպի նոր Դրախտ տանող 
ճանապարհը ձեզ առաջնորդում է դեպի Ինձ: Միայն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի՝ մարդու 
Որդու միջոցով է որ փրկությունը կտրվի մարդուն: Ես Եմ ճանապարհը և Լույսը: 
Միայն Իմ միջոցով և ընդունելով թե Ով Եմ Ես, դուք կկարողանաք տեսնել Աստծո 



Լույսը: Ուրիշ ճանապարհ չկա: Հետևեք ձեր ընտրած ցանկացած այլ ճանապարհի, 
սակայն դրանցից ոչ մեկը ձեզ չի տանի դեպի Աստված:

Եթե դուք Իմ կողմից եք, պետք է պատվեք ձեր եղբորը և քրոջը սիրով, բարությամբ և 
համբերությամբ: Դուք չպետք է դատեք ուրիշներին նրանց կրոնական 
հավատալիքների պատճառով: Դուք պետք է սիրեք նրանց այնպես, ինչպես Ես եմ 
նրանց սիրում: Դա չի նշանակում, որ դուք պետք է փարվեք նրանց հավատալիքներին
կամ հարգանք ցույց տաք դրանց հանդեպ, որովհետև եթե այդպես անեք, կժխտեք 
Ինձ: Դուք չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ: Դուք երբեք չպետք է վիրավորեք Ինձ՝ 
հավատարմություն ցույց տալով կեղծ աստվածների, որ կդրվեն Ինձնից առաջ:

Այն օրը, երբ հարգանք ցույց տաք կեղծ աստվածների հանդեպ Իմ Տանիքի ներքո, Ես 
կգրոհեմ Իմ Տաճարը և կոչնչացնեմ ամեն ինչ նրա ներսում: Որքա՜ն գաղջ է Իմ 
սպասավորներից ոմանց հավատը, ովքեր ձգտում են տպավորություն թողնել 
հասարակ ժողովրդի վրա և գովաբանություն են փնտրում: Որքա՜ն քիչ հարգանք է 
ցույց տրվում Ինձ Իմ սեփական Տան մեջ, երբ ամեն ինչ, որ Ես տվել եմ ձեզ, մի կողմ է 
նետվում անտարբերությամբ, մինչև, ի վերջո, Իմ Եկեղեցու ներսում Ինձնից ոչինչ չի 
մնա:

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդներ և սրբազան սպասավորներ, որ հավատարիմ եք մնում 
Իմ Խոսքին, ծանր բեռ կունենաք: Դուք ստիպված կլինեք կրել ցավը և վիրավորանքը, 
երբ ականատես լինեք սրբապղծություններին, հերձվածությանը և օկուլտի 
պրակտիկային: Չնայած այդ վայրագություններից շատերը խելացիորեն քողարկված 
կլինեն, ճշմարիտ զանազանություն ունեցողները կցնցվեն, բայց անզոր կլինեն, երբ 
այդ բաները պատահեն: Խաբեությունը, որ կարտացոլվի ամեն մի ծերպից, կլինի 
այնպիսին, որ երկու հազար մարդուց բաղկացած բանակ կպահանջվի, որ այդ 
ինքնակոչներին կանգնեցնի վնաս հասցնելուց:  

Այդ ինքնակոչներին առաջնորդում են նրանք, ովքեր Ինձնից չեն գալիս: Նրանք 
ներթափանցել են Իմ Մարմնի մեջ դիվային միջոցներով, և երկար ժամանակ է 
պահանջվել մինչև նրանք վերջնականապես և ամբողջապես կգրավեն Իմ Եկեղեցին: 
Շուտով նրանց գործողությունները տեսանելի կլինեն այնպես, ինչպիսին իրականում 
կան, նրանց համար, ովքեր օժտված են Սուրբ Հոգու Ընծայով:

Հեթանոսները, ովքեր խուսափում են ճշմարտությունից, կմտնեն Իմ Տուն, ուր նրանց 
կողջունեն բաց բազուկներով: Ձեզ կասեն, որ դուք պետք է սեր ցույց տաք Աստծո 
բոլոր զավակների հանդեպ, լռեցնեք նրանց, ովքեր կհակառակվեն նրանց: Շատ քչերը
կպաշտպանեն Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, և նրանք, ովքեր կհամարձակվեն առարկել 
այդ հայհոյական արարողություններին, որոնք կկատարվեն այն նույն խորանների 
վրա ուր Իմ Ամենասուրբ Հաղորդությունն էր դրվում, կլռեցվեն:

Իմ թշնամիները կարող են գրավել Իմ Տունը, բայց ոչ Իմ Եկեղեցին, որովհետև բոլոր 
քրիստոնյաներն աշխարհով մեկ կազմում են Իմ Եկեղեցին: Հավատարիմները, 
բաղկացած նրանցից, ովքեր կմերժեն ժխտել Աստծո Խոսքը և երբեք չեն ընդունի 
Աստծո Խոսքի որևէ խախտում, կպահպանեն Իմ Եկեղեցին երկրի վրա: Ոչինչ չի իշխի
նրա վրա:

Ձեր Հիսուս  



Մայր Փրկության. Եթե չխնդրեք, ապա ինչպե՞ս կարող է 
իմ Որդին օգնել ձեզ
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Իմ իրելի զավակնե՛ր, վշտի և տագնապի ժամանակներում դուք պետք է միշտ կանչեք 
ինձ՝ ձեր Մորը, օգնելու համար թեթևացնել ձեր անհանգստությունները, անկախ 
նրանից, թե որքան դժվարին են ձեր հանգամանքները:

Հիշեք, որ երբ ես ներկայացնում եմ իմ Որդուն ձեր հատուկ խնդրանքը, եթե այն 
ներառում է աղերս ձեր հոգու փրկության համար կամ որևէ մեկի հոգու համար, Նա 
միշտ կպատասխանի իմ աղերսանքներին: Եթե այն հատուկ օրհնություն կամ 
բժշկում խնդրելու համար է, ապա ես միշտ կմիջամտեմ ձեր անունից: Ոչ մի խնդրանք
չի անտեսվի, և եթե դա Աստծո Կամքն է, ձեր աղոթքներին պատասխան կտրվի: Ոչ մի
հոգի չկա երկրի վրա, ով չի կարող խնդրել իմ Որդու օգնությունը, եթե խնդրում են 
իրենց փրկության համար:

Իմ Որդին հատուկ զիջումներ կանի յուրաքանչյուր հոգու համար, ում համար դուք 
աղոթում եք: Նրա Գթասրտությունը մեծ է, Նրա Սերը՝ անսահման: Երբեք մի 
վախեցեք մոտենալ Նրան Նրանից Իր Գթասրտությունը խնդրելու համար: Աղոթքը, 
իմ սիրելի զավակնե՛ր, շատ հզոր միջոց է Աստծո Գթասրտությունը շահելու համար: 
Ոչ մի աղոթք երբեք չի անտեսվում: Բայց, եթե չխնդրեք, ապա ինչպե՞ս կարող է իմ 
Որդին օգնել ձեզ:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք ձեր սեփական բառերով, քանի որ Աստված երբեք չի թողնի
ձեզ առանց պատասխանի:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Աստված երբեք չի թելադրի որևէ այլ վարդապետություն,
որովհետև Նա տվել է աշխարհին Իր Խոսքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սատանան ստերի թագավորն է, խաբեության գիտակը և շրջում է 
երկրի վրա ազատորեն, ամեն վայրկյան հոգիներ կլանելով: Նրա զորությունն ուժ է 
ստանում այն փաստից, որ շատերը չեն հավատում թե նա գոյություն ունի: Նա 
շատերի սրտերն ու հոգիներն է գրավել, և ահա թե ինչպես է նա աշխատում:

Նա ստեր է ասում նրանց, որոնց մեջ ներթափանցում է, խրախուսելու համար որ 
նրանք մեղանչեն: Նա կհամոզի հոգուն, թե մեղքն անվնաս է, և որ ընդունելի է 
կատարել ամեն մի մեղք, որը հատկապես ասոցացվում է նրա հետ: Այդ մեղքերը 
ներառում են մարմնի ամեն տեսակ չար գործողություն կտարելը, ներառյալ սեռական
անկարգությունները, անբարոյականությունը, սանձարձակությունը և անկումը: Երբ 
մարդկային մարմինն օգտագործվում է որպես շարժիչ կատարելու համար այդպիսի 
գործողություններ, որոնք ամոթալի են Աստծո Աչքում, ապա կիմանաք, որ դա 
սատանայական ազդեցության նշան է:



Երբ չարն ազդում է նրանց հոգիների վրա, ովքեր պատասխանատու են հոգիների 
հոգևոր ուղղվածության համար, Իմ Եկեղեցում, որ խրախուսեն մեղքի ընդունումը, 
նա անում է դա խորամանկ ձևով: Ձեզ կհանդիմանեն մեղավորին դատելու համար, 
բայց ոչ մի բառ չի ասվի՝ դատապարտելու համար այն /մեղքը/, ինչ մեղք է Աստծո 
Աչքում:

Երբ սատանան ցանկանում է ոչնչացնել սերը, նա կանի դա՝ ընկերւթյան մեջ 
տարաձայնություն առաջացնելով: Նա ատելություն կառաջացնի մարդկանց սրտերի 
մեջ՝ լցնելով նրանց գլուխները ստերով, որոնք կխրախուսեն նրանց կռվել միմյանց 
դեմ հակամարտության և պատերազմների միջոցով: Նա կգայթակղեցնի մարդկանց՝ 
ազդելով ուրիշ հոգիների միջոցով, ովքեր արդեն իսկ տեղի են տվել նրա 
գայթակղություններին:

Ստերը, հայհոյություններն ու ատելությույնն այն միջոցներն են, որոնցով սատանան 
աշխատում է տարածել իր վարակումը: Նա հոգիներին օրորում է կեղծ 
ապահովության մեջ, երբ մեկը մյուսին ասում է, թե մեղքն Աստծո Օրենքներին դեմ չէ,
որովհետև այն բնական բան է: Ուստի Աստծո զավակները դառնում են չափազանց 
շփոթված, որովհետև Նրա կողմից դրված Օրենքներն արմատախիլ են արվել, և 
մարդիկ անվճռական են, թե դեպի որ կողմ շրջվեն:

Դուք միայն մեկ ընտրություն ունեք: Կարդացեք ամենասոուրբ Աստվածաշունչը և 
հիշեք ճշմարտությունը: Այն ձեզ համար է, որ կարդաք, սևով՝ սպիտակի վրա: Եթե 
ընդունում եք Իմ Հոր Սուրբ Գրքում պարունակվող ճշմարտությունը, և հավատում եք,
որ Նա թելադրել է Մովսեսին Իր Տասը Պատվիրանները, ապա երբեք չպետք է 
ընդունեք որևէ այլ վարդապետություն:

Աստված երբեք մեկ այլ վարդապետություն չի թելադրի, որովհետ Նա աշխարհին 
տվել է Իր Խոսքը: Նրա մեջ ոչինչ չի կարող փոխվել: Նա, ով կփորձի փոխել 
այն /Խոսքը/, հարմարեցնելու համար մեղավորների կյանքին, մեղավոր կլինի մի 
սոսկալի մեղքի մեջ և կտառապի Սուրբ Հոգու դեմ այդ վիրավորանքի համար:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Որքան ավելի շատ աղոթեք, այնքան 
ավելի ուժեղ կլինի ձեր հարաբերությունն Աստծո հետ
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, մարդկանց մեծամասնության համար աղոթքը հեշտ չէ: Նրանց 
համար, ովքեր փոքր հավատ ունեն, այն կարող է լինել դժվարին առաջադրանք, և 
շատերը չեն հասկանում աղոթքի իմաստը կամ թե ինչու է այն կարևոր:

Երբ սիրող հարաբերության մեջ եք մեկ այլ անձնավորության հետ, կարևոր է խոսել 
միմյանց հետ: Առանց հաղորդակցության ընկերությունը կգայթի, մինչև որ ի վերջո 
կմեռնի: Նույնը ճիշտ է Աստծո հետ հաղորդակցության ժամանակ: Դուք կարող է 
չտեսնեք Նրան, չդիպչեք Նրան, ոչ էլ զգաք Նրան, բայց երբ խոսեք Նրա հետ, Նա 
կպատասխանի: Այդպիսին է Աստծո Աստվածայնության առեղծվածը: Ժամանակի 
ընթացքում, նրանք, ովքեր խոսում են Աստծո հետ Նրա սիրելի Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի միջոցով, մի ուժեղ կապ կստեղծեն:



 Զավակնե՛րս, երբ կանչոմ եք իմ Որդուն, ձեր բառերով, Նա լսում է տառապանքի 
ամեն մի կանչ և Իրեն ուղղված ամեն խնդրանք: Մինչ կշարունակեք խոսել  իմ Որդու 
հետ, ձեր սեփական ձևով, որոշ ժամանակից կիմանաք, որ Նա լսում է ձեզ: Այն 
հոգիները, ովքեր կանչում են գթասրտության համար, իրենց սեփական հոգիների 
կամ ուրիշների փրկության համար, միշտ էլ յուրահատուկ Ընծաներ կստանան 
Երկնքից:

Աղոթքը բարդ չէ: Այն այնքան պարզ է, որքան ինչ-որ մեկին կանչելը, ում սիրում եք: 
Իսկ երբ սիրում եք մեկ ուրիշին, կարող եք վստահ լինել որ Աստված ներկա է, քանի 
որ Նա Սեր է: Երբ ինչ-որ մեկին ճշմարիտ սիրում եք, ձեր սրտում միշտ էլ 
վստահություն կա: Եթե սիրում եք իմ Որդուն, պետք է վստահեք Նրան: Եթե 
վստահում եք Նրան, ապա իմացեք, որ Նա միշտ սպասում է ձեզ սիրով և 
քնքշությամբ: Նա ուրախանում է, երբ դուք կանչում եք Իրեն, քանի որ Նա ամեն ինչ 
կանի, որ բերի ձեզ Իր Խաղաղությունն ու Սփոփանքը:

Դուք երբեք չպետք է տատանվեք խոսել իմ Որդու հետ աղոթքի միջոցով: Նա ձգտում է
ձեր ընկերակցությանը և շուտով դուք կասկած չեք ունենա Նրա Գոյության 
վերաբերյալ: Որքան ավելի շատ աղոթեք, այնքան ավելի ուժեղ կլինի ձեր 
հարաբերությունն Աստծո հետ: Նրանք, ովքեր օրհնյալ են խորը և հաստատուն սիրով 
իմ Որդու հանդեպ, իրենց սրտերում կունենան ներթափանցված այնպիսի 
խաղաղություն, որ ոչ մի տառապանք այս երկրի վրա չի կարող անհանգստացնել:

Աղոթեք ամեն օր: Խոսեք իմ Որդու հետ ձեր ամենօրյա հագսերի ընթացքում: Կանչեք 
ինձ, որ ձեզ ավելի մոտեցնեմ իմ Որդուն: Եվ երբ դուք  ցանկանաք Նրան ավելի շատ 
սիրել, ես կխնդրեմ Նրան, որ օրհնի ձեզ: Աստծուն խորը մտերմությամբ սիրելը մի 
Ընծա է Նրանից, և միայն կանոնավոր աղոթքի միջոցով է, որ կստանաք այն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Շուտով քրիստոնյաները կդառնան հեթանոսների պես
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ձայնը միակ Ձայնն է, որ կլսեք երկրի չորս անկյուններում, մինչ
Ես նախապատրաստում եմ մարդկությանը մեծ գրոհի համար: Դուք շատ ձայներ 
կլսեք կեղծ տեսանողների և մարգարեների բերաններից, բայց ոչ մեկը չի կտրի անցնի
ձեր հոգու միջով Սուրբ Հոգու Բոցի պես:

Դուք պետք է զգոն լինեք կեղծ սպիրիտուալիզմի ձայների հանդեպ, որոնք Աստծուց 
չեն գալիս, բայց որոնք կզգացվեն աշխարհի տարբեր մասերում: Չար ոգիների 
ազդեցությունը կտեսնվի տեռորիզմի պատերազմներում, ուր մոլորված 
գաղափարախոսություններ քարոզող քաղցր ձայները կփորձեն արդարացնել այն չար
վայրագությունները, որոնք իրենք կատարում են Աստծո Անվամբ:

Շուտով այն Տներում, որոնք Ինձ են պատվում, կլսվեն ձայներ, որոնք հեթանոսություն
են քարոզում, և նրանք կպղծեն Իմ Խորանները: Չարի ոգուց եկող ձայները կդիտվեն 
որպես մարդկանց ոգեշնչման հուզիչ մեկնաբանություններ, ովքեր իրենց կյանքում 
կայացում են փնտրում: Նրանք կբղավեն, կգովաբանեն կեղծ աստվածների, 
կոչնչացնել խոցելիների հոգիները և կհայհոյեն Իմ դեմ: Սրանք այն հոգիներն են, 



ովքեր ամենից շատ են զայրացնում Ինձ, որովհետև նրանք չափազանց համոզիչ են և 
մեծ խառնաշփոթություն են պատճառում: Նրանք կլինեն ինչպես մագնիս, քանի որ 
շատ քրիստոնյաների կհեռացնեն Ինձնից:

Իմ թշնամիները կկուրացնեն Իմ ժողովրդին ճշմարության հանդեպ, և շուտով 
քրիստոնյաները կդառնան հեթանոսների պես: Ինձ դուրս կնետեն աղբի մեջ ինչպես 
մուրացիկի, և Իմ Եկեղեցու դռները աղմուկով կփակեն Իմ Դեմքին: Իսկ երբ Ես ծեծեմ 
դուռը, նրանք, ովքեր հռչակում են, թե Ինձնից են գալիս, կկողպեն այն ներսից:

Ես նախազգուշացրել եմ ձեզ այդ օրերի մասին, և դրանք շուտով ձեզ վրա կհասնեն: 
Նորից Ես ասում եմ ձեզ. Իմ Խոսքն անձեռնմխելի է: Սրանք Երկնքից տրվող 
վերջնական պատգամներն են, և տրվում են մի աշխարհի, որն անտարբեր է Իմ 
հանդեպ և անշնորհակալ է:

Արթնացեք և տեսեք ճշմարտությունը: Միայն մեկ Տեր կա: Դուք չեք կարող մնալ Ինձ 
հավատարիմ, եթե ծառայում եք մեկից ավելի տիրոջ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Թույլ տվեք ինձ բերել սեր և սփոփանք 
տառապյալներին
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Իմ սիրելի զավա՛կ, թույլ տուր ինձ բերել սեր և սփոփանք տառապյալներին և 
հատկապես նրանց, ովքեր տառապում են սոսկալի հիվանդություններից:

Ես բերում եմ ձեզ մեծ Օրհնություններ իմ սիրելի Որդուց, ով ցանկանում է հասնել 
ձեզնից նրանց, ովքեր տառապում են այդ ձևով: Նա կօգնի ձեզ, որ ուժասպառ եք եղել 
ֆիզիկական տառապանքից, լցնելով ձեզ Իր Սուրբ Ներկայությամբ: Նա խնդրում է, որ
դուք դեպի Իրեն շրջվեք ձեր կարիքի ժամանակ և խնդրեք Իրեն, որ բերի ձեզ 
խաղաղություն և հանդարտություն:

Խնդրում եմ, խնդրեք իմ Որդուն, որ վերցնի ձեզ Իր Բազուկների մեջ և պաշտպանի 
ձեզ ձեր ցավից: Խնդրեք Նրան, որ ձեր տառապանքը վերցնի Իր Ուսերի վրա, և Նա 
կօգնի ձեզ: Իմ Որդին կմիջամտի շատ ձևերով, աշխարհին ապացուցելու համար, որ 
Ինքը խոսում է քեզ հետ այս պատգամների միջոցով: 

Բոլոր նրանց, ովքեր խնդրում են հոգու , ինչպես նաև մարմնի բուժման համար, և 
ասում են խաչակրաց աղոթքը (94), իմ Որդին կպատասխանի այդ հոգիներին այն 
մարդու միջոցով, ում Ինքը կընտրի Իր Սուրբ Կամքը կատարելու համար:

Դուք երբեք չպետք է կորցնեք հույսը, քանի որ երբ ամբողջապես վստահեք իմ Որդուն,
Նա միշտ կպատասխանի օգնության ձեր կանչերին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Խաչակրաց աղոթք (94) Բուժելու համար միտքը, մարմինը և հոգին.
Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ես ընկնում եմ Քո առջև՝ հոգնած, հիվանդ, ցավի մեջ և տենչալով 
լսել Քո Ձայնը:
Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Աստվածային Ներկայությունը, որպեսզի Քո Աստվածային 



Լույսը հեղվի ինձ վրա իմ մտքի, մարմնի և հոգու միջով:
Ես վստահում եմ Քո Գթասրտությանը:
Ես դնում եմ իմ ցավն ու տառապանքն ամբողջությամբ Քո առջև և խնդրում, որ տաս 
ինձ Շնորհը՝ վստահելու Քեզ, որպեսզի կարողանաս բուժել ինձ այս ցավից և 
խավարից, որպեսզի ես կարողանամ նորից ամբողջական դառնալ և կարողանամ 
հետևել Ճշմարտության Ուղուն և թույլ տալ Քեզ առաջնորդելու ինձ դեպի կյանք Նոր 
Դրախտի մեջ:
Ամեն:

Մայր Փրկության. Ես պատգամ ունեմ հռոմեական 
կաթոլիկ հոգևորկանների համար
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Ես Անարատ Կույս Մարիամն եմ՝ Աստծո Մայրը՝ Փրկության Մայրը: Այսօր ես 
պատգամ ունեմ հռոմեական կաթոլիկ հոգևորականների համար, և գալիս եմ ձեզ մոտ
իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Անունից:

Ես կոչ եմ անում իմ Որդու բոլոր սրբազան սպասավորներին, ովքեր ծառայում են 
Նրան մեծ փորձությունների այս ժամանակ Եկեղեցում: Դուք Նրա ամենասուրբ 
Խորհուրդների առաջամարտիկներն եք, և կանչվել եք իմ Որդու կողմից՝ ծառայելու 
համար Նրան բոլոր հոգիների փրկության գործում, և այդ պատճառով դուք մեծ 
պատասխանատվություն ունեք Նրա հանդեպ: Ձեր պարտականությունը պետք է 
միշտ լինի իմ Որդուն և Նրա Մարմնին՝ Նրա Եկեղեցուն ծառայելը, և ապահովելը, որ 
Նրա ամենասուրբ Խոսքին հավատարիմ լինեն միշտ:

Առջևում մեծ ցավի և հալածանքի ժամանակներ են լինելու, և դուք պետք է 
նախապատրաստվեք դրա համար հիմա: Ապագայում ձեր հավատը փորձության 
կենթարկվի մինչև սահմանները, և ձեզ կստիպեն համաձայնվել, որ նոր երդում տաք, 
ուր ձեզ կխնդրեն հավատարմություն ցույց տալ մի նոր վարդապետության, որն իմ 
Որդուց չի լինի:

Ձեր միջից նրանք, ովքեր կճանաչեն կեղծ վարդապետությունը, երբ այն ներկայացվի 
ձեզ, չպետք է ենթարկվեն դրան:Երբ ձեզ հրահանգեն հարմարեցնել և փոփոխել 
ամենասուրբ Խորհուրդները, դուք պետք է փախչեք: Իմ Որդու Եկեղեցին 
ենթարկվելու է փորձության իր կարողության սահմաններից այն կողմ: Ձեզնից 
նրանք, ովքեր կանտեսեն ճշմարտությունը հօգուտ մի նոր փոփոխված 
վարդապետության, որը, կասեն, անհրաժեշտ է մարդկանց կարիքներին 
հարմարեցնելու համար, իմացեք, որ դա կլինի մի մեծ դավաճանություն Աստծո 
Խոսքի հանդեպ:

Սուրբ երդումի պատճառով, որ դուք տվեցիք  իմ Որդուն ծառայելու համար, դուք 
պարտականություն ունեք Աստծո զավակների հանդեպ՝ նրանց իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի Մարմնով և Արյամբ սնելու: Այնուամենայնիվ, կգա ժամանակ, երբ ձեզ 
կստիպեն փոփոխություն մտցնել պատարագի սուրբ զոհաբերության մեջ: Ձեր մեջ 
կլինեն նրանք, ովքեր անմիջապես կիմանան, որ մի մեծ անարդարություն է 
կատարվում, և ուստի, դուք պետք է շրջեք ձեր մեջքը:



Դուք պետք է շարունակեք սնել նրանց հոգիները, ովքեր ձեզ են ապավինում, սնել 
նրանց ամենասուրբ Հաղորդությամբ: Եթե մնաք իմ Որդուն հավատարիմ և 
շարունակեք ծառայել Աստծո զավակներին, ինչպես ձեր պարտականությունն է, դուք 
կծառայեք Նրան մեծ արժանապատվությամբ: Ես խնդրում եմ, որ դուք աղոթեք իմ 
ամենասուրբ Վարդարանն ամեն օր, տալու համար ձեզ զորությունը, որի կարիքը 
կունենաք, և սատանայից պաշտպանվելու համար, որովհետև առջևում սպասվող 
ժամանակները, որոնք արդեն ձեզ վրա են հասել, կդառնան անտանելի: Դուք 
լրացուցիչ Պաշտպանություն կստանաք չարի հանդեպ Կենդանի Աստծո Կնիքի 
աղոթքը միշտ ձեր մոտ պահելով:

Ձեր միջից շատ քահանաներ կլինեն, ովքեր քաջություն չեն ունենա վեր պահելու 
Աստծո Խոսքը, բայց դուք երբեք չպետք է վախենաք հավատարմություն ցույց տալ իմ 
Որդուն: Եթե դավաճանեք իմ Որդուն, ձեզ հետ կբերեք անմեղ հոգիների, ովքեր 
առանց հասկանալու իրենց կգտնեն սխալի և սոսկալի խավարի մեջ:

Սատանան որորշ ժամանակ է ինչ ներթափանցել է իմ Որդու Եկեղեցու մեջ, բայց 
ամեն անգամ, երբ նրա պատճառած քաոսն ու խառնաշփոթությունն անտանելի էր 
դառնում, այն ցրվում էր իմ Որդու սիրելի սրբազան սպասավորների հավատի 
պատճառով: Հիմա, երբ շատ քահանաների հավատքը թուլացել է, իսկ որոշ 
դեպքերում ամբողջապես ոչնչացվել, դժոխքի դարպասները բացվել են և մեծ վտանգ 
կա առջևում:

Դուք երբեք չպետք է գայթակղվեք հրաժարվելու այն ամենից, ինչ իմ Որդին է 
ուսուցանել: Իմ Որդին երբեք չի փոխվել: Նրա Խոսքը մնում է փորագրված Վեմի մեջ, 
որի վրա Նրա Եկեղեցին է կառուցվել: Նրա խորհուրդները բերում են հոգիներին այն 
Լույսը, որի կարիքը նրանք ունեն կյանքը պահպանելու համար: Եթե դուք 
դավաճանեք իմ Որդուն, դուք կոչնչացնեք հենց կյանքը, քանի որ առանց իմ Որդու 
Ներկայության աշխարհն այսօր գոյություն չէր ունենա:

Օրհնյալ են նրանք, ովքեր ճշմարիտ սիրում են իմ Որդուն, որովհետև  նրանք են, որ 
կառաջնորդեն օրինակով:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Եզաբելի չար ոգին կանի ամեն ինչ, որ կարող է,  
ներթափանցելու համար Իմ Եկեղեցի երկրի վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Եզաբելի չար ոգին մի մեծ վիրավորանք է պլանավորել հոգիներ 
փրկելու Իմ Առաքելության դեմ:

Այդ դավաճանն ու Աստծո մարգարեներին ոչնչացնողը իրեն երկրի վրա հաստատել է
որպես Աստծո ուսուցիչ և ներկայանում է Իմ ժողովրդի մեջ՝ նրանց հմայելու և Իմ 
Եկեղեցուց հեռացնելու համար այն ամենի մեջ, ինչը կլինի բոլոր ժամանակների 
ամենամեծ հավատուրացությունը: Նա պատասխանատու է լինելու աշխարհիկ 
աշխարհի թագաժառանգների հետ Իմ Եկեղեցու շնության համար, որը կբերի մի 
միություն, որ գարշելի է Աստծո համար և պղծություն է Նրա Աչքում:



Ներկա լինելով թե՛ տղամարդկանց, և թե՛ կանանց սրտերում միանման, Յեզաբելն 
ամենաչար, խելացի և խորամանկ դևերից մեկն է սատանայի հիերարխիայում, և 
աշխատում է շատ ձևերով մոլորեցնել Իմ ժողովրդին: Նա աշխատում է մի խմբի 
միջոցով, որը հռչակում է, թե Ինձնից է, բայց նրանք ընդգրկված են սատանայական 
պաշտամունքի մեջ: Աստվածաբանության մեջ լավ վարժված, այդ դիվային ոգին 
խոսում է այդ խմբի հետ օգտագործելով տարբեր լեզուներ և մեծ խառնաշփոթություն, 
վնաս և բաժանում է պատճառում նրանց մեջ, ովքեր ընդունել են Իմ Գավաթը: Իմ 
Խոսքի այդ ինքնանշանակ փորձագետներն Ինձնից չեն գալիս: Եվ մինչ Իմ հանդեպ 
նրանց ատելությունն ակնհայտ է այն լկտիությունից, որ դուրս է հորդում նրանց 
բերաններից, ուրիշ ձևեր կան, որոնցով նրանք կփորձեն վնասել Իմ վերջնական 
առաքելությանը:

Դուք կճանաչեք Աստծո այդ թշնամուն իր հետևորդներին որպես Աստծո 
մարգարեներ ներկայացնելու նրա մշտական փորձերից: Նրանցից շատերն առաջ 
կգան և կհռչակեն թե Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, խոսում եմ նրանց միջոցով: Յեզաբելը 
կբարգավաճի և ստեր կհնարի՝ իր չար և ամբարտավան ոգին ինքնակոչ 
մարգարեներին կցելով, ովքեր դրանից հետո կփորձեն օգտագործել այս 
առաքելությունը իրենց ձայներին օրինականություն տալու համար:

Յեզաբելի չար ոգին կանի ամեն ինչ, որ կարող է, ներթափանցելու համար Իմ 
Եկեղեցի երկրի վրա, օգտագործելով ամեն երևակայելի տակտիկա: Իր ազդեցությամբ
նա շատ լավ հոգիների կհեռացնի Ինձնից Իմ Եկեղեցում և կթուլացնի Աստծո Խոսքը: 
Աշխատելով տղամարդկանց և կանանց մեջ, նա կօգտագործի կախարդություն և 
հմայություն՝ ստեղծելու համար հրաշքների տպավորություն: Սա Իմ մեկ այլ ախոյան 
է, ով Բաաղի ազդեցությամբ կփորձի վնասել Աստծո իսկական տեսանողներին և 
մարգարեներին հոգիների համար մղվող վերջնական մարտում:

Զգուշացեք նրանցից, ովքեր պարծենում են իրենց աստվածաբանական 
գիտելիքներով, և համարձակվում են ասել թե գալիս են Ինձնից, այն դեպքում, երբ 
ամեն ինչ, որ խոսում են, գալիս է նախանձից և Աստծո մարգարեների հանդեպ 
կատաղի ատելությունից: Այդպիսի վարակված հոգիները կփորձեն շահարկել ձեզ և 
ահաբեկել նրանց, ովքեր կհակառակվեն իրենց: Եթե շարունակեք հետևել երկրի վրա 
հոգիներ փրկելու Իմ վերջնական առաքելությանը, նրանք կանեն ամեն ինչ, որ կարող
են, ձեզ տապալելու համար:

Նրանք, ովքեր կրում են Յեզաբելի ոգու ազդեցությունը, կաշխատեն առանց հոգնելու, 
Ինձ վրա հարձակվելու համար: Այդ չար ոգին իր գրաված թույլ հոգիների միջոցով 
կօգտագործի դիվային միջոցներ զրպարտելու, նվաստացնելու և ատելություն 
առաջացնելու նրանց հանդեպ, ովքեր հետևում են Ինձ: Փախեք, երբ այդ վարակված 
հոգիները դիմակայեն ձեզ: Մի թերագնահատեք նրանց, որովհետև Յեզաբելի 
ազդեցությամբ նրանք կփորձեն աներևակայելի վնաս պատճառել նրանց, ովքեր 
կվիճեն նրանց հետ:

Սովորեք ճանաչել Յեզաբելի չար ոգուն, որովհետև նա կխոսի մեծ իշխանությամբ Իմ 
մասին նրանց միջոցով, ում տիրապետել է: Նրանք կխոսեն սուրբ Խորհուրդների 
մասին խորը գիտելիքներով և կօգտագործեն հատվածներ սուրբ Աստվածաշնչից, 
բայց միայն այնպես, որպեսզի կարողնանան սխալ մեջբերել դրանք՝ Իմ Խոսքը 
խարխլելու համար: Դուք կտեսնեք Յեզաբելին այս առաքելության վրա 
չարակամությամբ հարձակվելիս: Նրա նվիրված հետևորդները համառ են, գերիշխող, 



լի հպարտությամբ և խորապես նվիրված Իմ այդ հակառակորդին, ով բռնել է նրանց 
հոգիներն իր ուժեղ ազդեցության տակ: Դուք երբեք չպետք է վիճեք Յեզաբելի ոգու 
հետ, որովհետև եթե վիճեք, նա կոչնչացնի ձեզ ճիշտ ինչպես վարվել է իր այդ 
զինակիցների հետ:

Զգուշացեք ցանկացած մեկից, ով առաջ կգա և կասի թե ուղարկված է Իմ կողմից՝ 
օգնելու համար տարածել Իմ Խոսքը աշխարհին: Իմացեք, որ ինչ այս Առաքելությունը
սկսվել է, /դրանից հետո/ Ես ոչ մի մարգարե չեմ նշանակել Իմ Խոսքն աշխարհին 
հաղորդելու համար: Բայց նրանք դուրս կգան, կեղծ մարգարեները, երամակներով, 
ամեն մեկը փորձելով գերազանցել մյուսին: Այդ ժամանակ նրանք կփորձեն 
օգտագործել այս առաքելությունը ձևականորեն օգնություն ցույց տալու համար, 
որպեսզի կարողանան տարածել ոչ ճշմարտություններ: Բոլորը, ովքեր կընկնեն 
Յեզաբելի չար ոգու հմայքի տակ և որևէ ձևով կարձագանքեն այդ ոգուն, շուտով 
կհասկանան, որ Իմ հանդեպ ամբողջ սերը կտրուկ վերջացել է: Դուք ձեր հոգին դնում 
եք մեծ վտանգի տակ երբ ընկում եք Յեզաբելի ստերի ազդեցության տակ, ուղարկված 
անդունդի խորքերից, որպեսզի ոչնչացնի Իմ Եկեղեցին և Իմ մարգարեներին այս 
ժամանակներում:

Ձեր Հիսուս

Երկիրը, վարակված նրանց չար ուղիներից, կոռնա 
ցավից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքա՜ն շատ սփոփանքի կարիք ունեմ Ես այս ժամանակ, քանի որ 
այնքան շատերն են հեռացել Ինձնից: Իմ Արցունքները հոսում են մեծ հոսքերով մինչ 
սատանայի բանակը, վարակված նրա ամենաչար դևերից մեկով՝ Յեզաբելով, 
շատերին է գայթակղեցրել նրանցից, ովքեր ասում են, թե Ինձ են ներկայացնում: 
Որքան շատ բան են նրանք մոռացել, և որքան քիչ են հիշում նրանք Իմ նորից գալու 
Խոստումը:

Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը շատ է մոտեցել, և սատանայի բանակը հավաքվել
է հսկայական քանակությամբ, պատրաստ մարտի մեջ մտնելու նրանց դեմ, որոնց Ես 
անվանում եմ Իմ Յուրայինները: Այդ չար բանակին կառաջնորդեն Իմ թշնամիները, և 
նրանք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի փորձեն հիմարացնել աշխարհին՝ հավատալու 
իրենց կեղծիքներին: Խոսելով Իմ Անունից, նրանք իրենց հետ կվերցնեն սուրբ 
տղամարդկանց և կանանց, և կդառնան մի ուժ, որը պետք է հաշվի առնել: Աշխարհիկ 
աշխարհի հաճույքներին փարված, նրանք կփոխեն երկրի դեմքը և սոսկալի 
խառնաշփոթ կառաջացնեն:

Երկիրը, վարակված նրանց չար ուղիներից, կոռնա ցավից, և դրա հետ կտեսնեք մի 
մեծ փոփոխություն/տեղաշարժ: Սրբապղծության ամեն չար գործողություն, որը 
նրանք կպարտադրեն Իմ Մարմնի վրա, ի ցույց կդրվի կլիմայի փոփոխությունների, 
բերքի փչացման, մթնոլորտում փոփոխությունների և մեծ ուժգնության հեղեղի 
միջոցով: Երկրի վրա շատ քիչ ազգեր կլինեն, որոնց չեն դիպչի նրանց 
գործողությունները: Իմ Հայրը մեծ տառապանք կբերի նրանց վրա:



Ամեն մեկի համար, ում նրանք կդատապարտեն Իմ Անվամբ, նրանք նույնպես 
կդատապարտվեն: Ամեն մի ցավի գործողության համար, որ նրանք կպարտադրեն 
Աստծո զավակների վրա, նրանք նույնպես կտառապեն այդ նույն ցավով: Դժոխքը, որ 
նրանք կբերեն միլիոնավորների համար, կհանգեցնի մի պատժի, որը նման կլինի այն 
կրակներին, որոնք ամեն օր վառվում են հավիտենական անդունդում:

Երկնքի Դարպասները կփակվեն նրանց դեմքին, և նրանք ցավից կճչան երբ Վերջին 
Օրը կուրանան Իմ Լույսից: Նրանք կփախչեն, քանի որ վախկոտ են, և կփորձեն 
ապաստան փնտրել Իմ Արդարադատությունից, բայց սփոփանքի ոչ մի տեղ չեն գտնի:
Կուրացած, նրանք կվազեն, կընկնեն և գնալու տեղ չեն ունենա: Կմնան հետևում, 
որովհետև նրանցից ոչ մեկը չի ունենա զորությունը, ոչ էլ կամքի ուժը՝ Իմ 
Օգնությունը խնդրելու համար, քանի որ կտրած կլինեն ամբողջ Կյանքը, որ կարող 
էին ունենալ, սակայն որն այլևս չեն կարողանա շահել:

Լսեք Ինձ հիմա, քանի որ Ես հանդիսավորությամբ հայտարարում եմ. Նա, ով ապրում
է Իմ Խոսքով և մնում է Ինձ հավատարիմ, վախենալու ոչինչ չունի: Նա, ով անիծում է 
Ինձ և իր ետևից ամուր փակում Իմ Թագավորության դուռը, մի կողմ կնետվի:

Ձեր Հիսուս

Հերձվածությունը կշատանա և Իմ Անունը կվերացվի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես մի Առեղծված Եմ աշխարհի համար, և միայն նրանք կիմանան 
այն Սիրո չափը, որը Ես պահում եմ Իմ Սրտում մարդկության հանդեպ, ովքեր մոտիկ
են Ինձ:

Եթե նրանք կարողանային տեսնել Իմ Դեմքը, կիմանային թե որքան խորն է Իմ Սերը, 
Իմ մտահոգությունը, Իմ հիասթափությունը, Իմ զայրույթը, Իմ կարկցանքը, Իմ վիշտը 
բոլորի համար: Ձեր բոլորի հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո պատճառով է, որ Ես զգում եմ 
այդ բաները, և Իմ Աստվածայնության ու Իմ Հոր Ուխտի գաղտնիքի պատճառով է, որ 
մարդուն տրվում է միայն այսքան ինֆորմացիա Աստծո Գոյության մասին: Իմ գալիք 
Թագավորության մասին ամբողջական ճշմարտությունը հայտնի կդարձվի միայն 
նրանց, ովքեր կմտնեն այնտեղ: Մինչ այդ վստահ եղեք, որ Իմ Մեծ Փառքն ի ցույց 
կդրվի ձեզնից յուրաքանչյուրի ներսում, երբ մահն այլևս ոչ մի իշխանություն չի 
ունենա ձեզ վրա:

Դուք պետք է վստահեք այս Պատգամներին ձեր ողջ սրտով և իմանաք, որ նրանք 
պարունակում են ողջ Կյանքի Աղբյուրը: Իմ Ներկայությունը ձեր մեջ, Իմ սիրելի 
հետևորդնե՛ր, դառնում է ավելի ուժեղ, և որքան այն ավելի է ուժեղանում, այնքան 
ավելի շատ ատելություն կնետվի Ինձ վրա և նրանց վրա, ովքեր արձագանքում են 
հոգիների փրկության Իմ Կանչին: Սատանայի հիերարխիայի ամեն դասի դևերը 
վարակել են շատ լավ մարդկանց սրտերը, ովքեր սիրում են Ինձ: Այդ խեղճ հոգիներին
խաբել են, որպեսզի նրանք մերժեն Իմ Մնացորդին նախապատրաստելու Իմ 
Վերջնական Պլանը: Փոխարենը,  նրանց վրա ազդել են, որ դառնան կամավոր 
մասնակիցներ սատանայի բանակում: Շատ դեպքերում սատանայի բանակը չի երևա 
որպես բացահայտորեն Ինձ հակառակվող: Ո՛չ: Սատանան չափազանց խորամանկ է 
իր ներկայությունը բացահայտելու համար, և ուստի այս Առաքելության դեմ 



պատերազմի նրա ամեն տակտիկա կլինի զգուշությամբ կառուցված, բայց դուք 
կկարողանաք ճանաչել նրա գծերը: Հպարտությունը, ամբարտավանությունը, հմուտ 
կոչեր արդարության համար, որ կքողարկեն հերձվածության և հայհոյության խոքեր, 
կներկայացվեն մարդկությանը որպես ճկուն դրույթներ և դիմումներ հանրությանը՝ 
մարդկային իրավունքներ շնորհլու համար: Մինչ Իմ Եկղեցու կարերը սկսում են 
քանդվել, Իմ ամենանվիրված հետևորդները կմեկնաբանեն դա ժամանակների 
փոփոխությամբ, մի նոր դարաշրջանով և մի նոր սկզբով, քանի որ աշխարհը դառնում
է ավելի միասնականացված, չնայած կրոնական տարբերություններին: 

Եկեղեցու նոր դարաշրջանը կերևա որպես մի գլոբալ ավետարանչություն, որի նմանը
չի տեսնվել Իմ Եկեղեցում այն ժամանակից ի վեր, երբ Իմ առաքյալները սկսեցին 
իրենց առաքելությունը: Առաջին հերթին այն կընդունվի աշխարհիկ աշխարհի 
կողմից: Հենց որ աշխարհիկ աշխարհն ընդունի այդ պլանը, Իմ Եկեղեցում 
առաջնորդներին կստիպեն ծափահարել այդ նոր դարաշրջանը, ուր Եկեղեցին և 
աշխարհիկ աշխարհը դառնում են որպես մեկ: Հերձվածությունը կշատանա և Իմ 
Անունը կվերացվի:

Իմ Յուրայինները երբեք տեղի չեն տա, և մեծ շնորհներ կհատկացվեն նրանց շատ 
ձևերով: Վախը չի կանգնեցնի նրանց սատանայի բանակի դեմ նրանց մարտում: 
Նրանց ձայները կզրգան, մինչ Սուրբ Հոգին կզորացնի նրանց այնպիսի ձևերով, որը 
շատերին կսարսափեցնի: Նրանք վեր կպահեն ճշմարտությունն ամեն գնով, և 
Երկնային Հիերարխիան՝ բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը, կքայլեն նրանց հետ: Նրանց 
վրա կդրվի ամեն վիրավորանք, ամեն խոչընդոտ կդրվի նրանց առջև, և ամեն անեծք 
կնետեն նրանց վրա: Բայց ոչինչ չի կանգնեցնի նրանց, և Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, 
կլցնեմ նրանց սրտերը քաջությամբ, վճռականությամբ և բոլոր նրանց դիմակայելու 
կամքով, ովքեր կդավաճանեն Ինձ և կհալածեն նրանց ճշմարտությունը խոսելու 
համար:

Դուք երբեք չետք է վախենաք նորից ու նորից կրկնել Աստծո Սուրբ Խոսքերը, քանի որ
միլիոնավոր մարդիկ չեն ճանաչի այն ստերը, որոնք շուտով կփոխարինեն Իմ Սուրբ 
Վարդապետությանը:

Ես կբարձրացնեմ շատ քաջ տղամարդկանց և կանանց աշխարհի ամեն անկյունից՝ 
Աստծո ճշմարիտ Խոսքը հռչակելու համար, ինչպես այն դրված է ամենասուրբ 
Աստվածաշնչում: Մինչ նրանք կամրապնդեն ճշմարտությունը, ստախոսները 
մարտահրավեր կնետեն նրանց՝ օգտագործելով շրջված դատողություն, նրանց 
հակառակվելու համար: Իմ թշնամիներն ի դերև կգան մեծ թվերով և կգան 
աստվածաբանական փաստարկներով զինված, որը կթուլացնի Աստծո Խոսքը դեպի 
Իմ Երկրորդ Գալուստ տանող ժամանակում: Նրանց հետ կանգնած կլինեն Իմ սխալ 
ուղղորդված սրբազան սպասավորներից շատերը, ովքեր կխաբվեն Իմ հակառակորդի
կողմից:

Իմ թշնամիների ձայները կզրգնան մինչև դառնան խռպոտ, պղծություններ ճչացող և 
իրենց մարմինների յուրաքանչյուր ծակոտկենից դուրս թափվող ատելությամբ նրանց 
հանդեպ, ովքեր առաջնորդում են Իմ Մնացորդ Բանակը: Նրանք երբեք չեն թողնի 
բոլոր քրիստոնյաներին հալածելը մինչև այն Օրը, երբ Ես կգամ դատելու: Եվ այդ 
ժամանակ, բոլորը կլռեն, ոչ մի հնչյուն չեն արտաբերի նրանք, որովհետև միայն այդ 
ժամանակ կհասկանան սոսկալի ճշմարտությունը, և թե ինչպես են իրենք 
դավաճանել Ինձ:



Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Խավարի կեղծ եկեղեցին կլինի 
անկյանք
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, կեղծ եկեղեցին, այն եկեղեցին, որը կփոխարինի իմ Որդու 
Եկեղեցուն երկրի վրա, նախաատրաստվել է, և բոլոր հերձվածությունները 
խելամտորեն սքողված կլինեն նոր ժամագրքի/աղոթամատույցի պարագրաֆների 
արանքներում, որը կփոխարինի հնին:

Խավարի կեղծ եկեղեցին կկառուցվի՝ փոխարինելու համար հնին մեծ 
տարտարոսից /դժոխքի կրակից/ հետո: Իմ Որդու Եկեղեցում եղած ամեն ինչ 
կփոխարինվի այն ամենով, որը կլինի նոր: Բայց մի բան երբեք չի փոխվի: Հիմքը, որի 
վրա կառուցվել է իմ Որդու Եկեղեցին, չի շարժվի, քանի որ այն ամուր է դրված 
գետնին: Ոչ մի մարդ չի շարժի, ոչ ել կարող է շարժել այն, որովհետև Աստված թույլ չի
տա դա:

Խավարի եկեղեցին կլինի անկենդան: Այն ոչ մի պտուղ չի տա, քանի որ կառուցված 
կլինի փտած հողի վրա: Ամեն տեսակ հերձվածություն դուրս կժայթքի նրանց 
բերաններից, ովքեր կքարոզեն նրա ամբիոններից: Այն կդառնա անիրավության որջ,  
և ոչ մի բան, որ կհռչակվի նրա մեծությամբ պարծեցող ձայներից, իմաստ չի ունենա:

Դրանք կլինեն այն օրերը, երբ շատ քրիտոնյաներ, չափազանց վախեցած, չափազանց 
հոգնած և առանց իրական հավատի, երկրպագություն կանեն նրա պատերի ներսում: 
Իմ Որդուն չէ, որ նրանք կերկրպագեն, այլ հակաքրիստոսին, քանի որ նա կնստի 
գահի վրա, որը նրանք կբարձրացնեն նրա պատերի ներսում:

Հակաքրիստոսը կկառավարի այն տեղից մոտիկ, որտեղ իմ Որդին կառուցեց Իր 
Եկեղեցին, և շատերը կհավատան, թե այն Նրանից է, բայց դա կլ ինի ամենամեծ 
սխալը: Ով էլ որ կհակառակվի այդ եկեղեցուն, կամ սխալ կգտնի այնտեղ, ծաղրի 
կենթարկվի և կմեղադրվի հերձվածության մեջ իմ Որդու այն դավաճանների կողմից, 
ովքեր իրենք կլինեն Աստծո Եկեղեցու գործադրման սկզբից ի վեր երբևէ այնտեղ 
ներթափանցած ամենանամեծ հերձվածները: 

Աղթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ մնա մի հզոր բանակ իմ Որդու քահանաներից, ովքեր 
երբեք տեղի չեն տա առջևում սպասվող ճնշումներին:

ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Մարդիկ կորցրել են սերն իրենց սրտերում, որվհետև 
այլևս չեն պատվում Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, առջևում սպասվող տառապանքի մեծ մասը, որ մարդը կկրի, կլինի
հոգու տառապանք:

Հոգևոր տառապանք կզգան ոչ միայն Իմ հետևորդները, ովքեր մնում են ճշմարիտ 
Աստծո Խոսքին, այլև բոլոր մարդիկ, անկախ նրանից, թե իրենք ինչի են հավատում: 
Սատանան և նրա դևերը, ամենաբարձր աստիճանից սկսած մինչև ամենացածրը, 
թափառում են աշխարհով մեկ՝ տարածելով ատելություն Աստծո զավակների մեջ: 
Ատելությունը բռնել է մադկային ռասան և կարող է տեսնվել շատ ձևերով: Երբ 
սատանան գայթակեցնում է որևէ հոգու դեպի ատելության կոկոնը, նա դա անում է 
խոցելի անձնավորության մեջ նախանձի զգացողություն ստեղծելու միջոցով, և 
շուտով դա վերածվում է ատելության: Ատելությունը տարածվում է, և այն ազդում է 
ամեն տարիքի վրա:

Սիրո և բարեգործության ոգին, որ ժամանակին ներկա էր մարդկանց սրտերում, 
թուլացել է, և դա նշանկում է, որ սերը, որը միավորում էր համայնքները, ազգերն ու 
երկրները, կոտրվել է: Մարդիկ իրենց կյանքում կորցրել են սերը, որովհետև այլևս չեն
պատվում Ինձ: Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, մոռացել են: Այնքան զբաղված են նրանք 
աշխահիկ գործերով, որ իրենք իրենց համար ստեղծել են չափազանց միայնակ 
գոյություն: Երբ սերը պակասում է ձեր կյանքում, ձեր մի մեծ մասը թողնված է 
չորանալու և թառամում է քաղցող բույսի պես:

Աստված Սեր է, և երբ սերը ներկա է աշխարհում, մեծ ներդաշնակություն և 
խաղաղություն կա: Սիրո հակառակն ատելությունն է, որը գալիս է դևից: Եթե թույլ 
տաք ատելությունը լցվի ձեր սրտերը, այն կթարախակալվի ձեր ներսում և կաճի 
ինչպես քաղցկեղ մինչև որ ի վերջո ոչնչացնի ձեզ: Ատելությունը կյանքեր է 
ոչնչացնում և սոսկալի բաժանումներ ստեղծում: Այն թունավորում է ձեր հոգիները: Ա
յն ստեղծում է խորը դժբախտություն նրանց հոգիներում, ովքեր թույլ են տվել որ նա 
թելադրի իրենց կատարած ամեն մի գործողությունը: Ատելությունը տարածվում է 
շատ արագորեն մի հոգուց մյուսը, որովհետև երբ խոսում եք մի անձնավորության 
հետ, ով լի է ատելությամբ, այն կբռնի ձեզ՝ գայթակղեցնելով ձեզ, որ լսեք այն 
արդարացնելու համար բերվող ամեն պատճառ:

Քրիստոնյաները, ովքեր թուլ են տալիս, որ ատելությունը վարակի իրենց, երբեք 
չպետք է տեղի տան որևէ տեսակի ատելություն հրահրելու մեկ այլ մարդկային էակի 
դեմ: Դուք պետք է խնդրեք Ինձ ազատել ձեր հոգին ատելությունից, որովհետև, եթե 
թույլ տաք այն իշխի ձեր հոգուն, երբեք չեք տեսնի Իմ Դեմքը:

Օգտագործեք ձեզ հատկացված ժամանակն Ինձ ավելի շատ սիրելու համար, քանի որ
երբ ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, այդ սերը կփոխադարձվի: Այդ դեպքում դուք անկարող 
կլինեք մասնակցել որևէ տեսակի երկխոսության ուր առկա է ատելություն:

Սիրեք Ինձ, և ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի սիրել ուրիշներին: Եթե ատում եք մեկ 
ուրիշ անձնավորության, դուք Ինձ չեք ճանաչում:

Ձեր Հիսուս  

Նոր անուններ կտրվեն այն տիտղոսներին, որոնք 
ասոցացվում են Ինձ հետ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը նախապատրաստվում է Իմ Երկրորդ Գալուստին, և 
երկու առանձին խմբավորումներ կան, որ հարթում են ճանապարհն այդ Օրվա 
համար: 

Ճիշտ ինչպես Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, նախապատրաստում եմ ձեզ Իմ Միջամտության
միջոցով, նույն կերպ սատանան նախապատրաստում է  իր բանակը: Իմ թշնամիները,
ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, սակայն ընտրել են ոչնչացնել Իմ Փրկության Պլանը, 
շատ նախապատրաստություն են կատարել երկար տարիներ: Շատերն են ընկել, 
ներառյալ ընտրյալները, և փոխարենը նվիրված են օկուլտին:

Իմ թշնամիները խնամքով մշակված շատ պլաններ են ստեղծել, որոնք ներառնում են 
անմեղների գենոցիդն առանց նրանց իմացության: Չնայած ագահության և 
վերահսկողության ցանկության պատՃառով շատ չար գործողություններ են 
կատարվում մարդկային ռասայի դեմ, ամենափառասեր գործողությունը կերևա երբ 
նրանք ի վերջո վերցնեն Իմ Տան վերահսկողությունը:

Գաղտնի պլաններ են իրագործվում Իմ Սուրբ Տունը ծնկի բերելու համար: 
Նախապատրաստություններ են կատարվել, որպեսզի գազանը գրավի իր դիրքը: Մի 
մանրակրկիտ պլան է սկսվել, որ կդիպչի գլոբալ քաղաքականության յուրաքանչյուր 
բնագավառի և կրոններին, վստահանալու համար, որ աշխարհը կդիմավորի 
նրան /գազանին/: Բայց նախքան գազանը կթագադրվի և իր գահին կնստի Իմ 
Եկեղեցու մեջ, գաղտնի կերպով տեղի կունենան սրբապղծության շատ 
գործողություններ Իմ Եկեղեցու խորանների վրա: Սև պատարագները կդառնան 
հաՃախակի, դրանով մեծ զորություն տալով սատանային և նրա հիերարխիային: 
Նրանք կոչնչացնեն ամեն ինչ որ սուրբ է, և կգնան ծայրահեղ քայլերի՝ ոչնչացնելու 
համար քրիստոնեությունը, որը կլինի երկրի վրա Իմ Եկեղեցու պատմության մեջ 
ամենամեծ խաբեությունը: Նրանք կանեն դա՝ ձևացնելով թե փարվում են 
քրիստոնեությանը: Ոչ մի բան չի լինի այնպես, ինչպես թվում է, և նրանք, ովքեր 
օժտված են զանազանության Ընծայով, կտեսնեն թե իրականում ինչ է կատարվում:

ԿվՃռվի, որ ամեն մեղք ընդունելի է: Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին կանիծեն, բայց Իմ 
Անունը կօգտագործվի թույլ տալու համար անտեսել մահացու մեղքը: Դևը, իր 
հավատարիմ զինակիցների հետ, կշրջի ամեն ինչ, որ գալիս է Ինձնից, հետևից առաջ: 
Նոր անուններ կտրվեն այն տիտղսներին, որոնք ասոցացվում են Ինձ հետ և նրանց, 
ովքեր Ինձ են ներկայացնում: Նրանց նախկին տիտղոսները կփոխարինվեն նորերով, 
որը, ինչպես աշխարհին կասվի, ներկայացնում է մի նոր, նորարարական և հոգատար
մոտեցում իրավահավասարության հանդեպ:

Մարդու մեղքերը վեր կբարձրացվեն Իմ Աչքերի առջև և կդրվեն Իմ Խորանների առջև 
որպես բացահայտ անհնազանդության նշան: Իմացեք, որ նրանք, ովքեր հռչակում են 
թե գալիս են Ինձնից, ստախոսներ են, եթե վեր չեն պահում Իմ Սուրբ Խոսքը և 
մերժում են հռչակել Ճշմարտությունը: Նրանք ինքնակոչներ են: Ինձ ծաղրելու են ոչ 
միայն սոսկ բառերով, գործողություններով և Սուրբ Վարդապետության մեջ 
փոփոխություններով, այլև զգուշորեն բեմադրված ծեսերով, որոնք տեղի կունենան Իմ
Խորանների վրա:

Կգա օրը երբ Իմ Հայրը կմիջամտի և կկանգնեցնի այդ վերջնական սրբապղծումը: 
Իրենց նոր հեթանոս արարողությունների մեջ կյանք ներարկելու Իմ թշնամիների 



փորձերն ապարդյուն կլինեն: Նրանք կներկայացնեն <<Աստծո պաշտամունքի>> 
բարդացված և ժամանցային իրադարձություններ, բայց ոչ մի օգուտ չի կարղ գալ 
դրանից, քանի որ Սուրբ Հոգու Բոցը բացակա կլինի: Դրա փոխարեն, կտեսնվի միայն 
մի կրակի վառվող ծուխը, որը հնարավոր չէ վառել: Դա սատանայի ծուխն է, և այն 
կխեղդի Աստծո զավակներին:

Ձեր Հիսուս 

Նրանք, ովքեր իրենց ծննդյան իրավունքը հանձնել են 
գազանին, երբեք չեն գա Իմ առջև
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թույլերի, խոցելիների, միայնակների և խոնարհների միջոցով է, որ 
Ես ի ցույց եմ դնում Իմ Աստվածայնությունը: Իմ Զորությունը տարածվում է այդպիսի 
հոգիների միջոցով դեպի Իմ Սուրբ Կամքը, և նրանց միջոցով է, որ Ես կարող եմ 
հասնել մարդկության փրկության համար Իմ Պլանի իրականացմանը:

Երբ նրանք, ովքեր կանչվել են Իմ կողմից Իմ Սուրբ Խոսքը հռչակելու համար, 
հպարտության մեղքի հետևանքով շեղվում են սուրբ գործերից, նրանք փորձում են 
սահմանել Իմ Խոսքը իրենց սեփական մարդկային ինտելեկտի հանդեպ 
չափազանցված հարգանքով: Նրանք մոռանում են, որ արդեն դրված է /թե ինչպես/ 
Ինձ հետևեն, և որ Իմ Սուրբ Խոսքն է որ պետք է լսվի, այլ ոչ թե իրենց սեփական 
ձայների հնչյունը: Ցանկասիրության մեղքի միջոցով է որ նրանք կանտեսեն Իմ 
Խոսքը՝ Ինձնից ավելի գերազանց երևալու և փառաբանություն փնտրելու իրենց 
նկրտումների մեջ: Ծուլության մեղքն է, որ իրենց ծուլության պատճառով նրանք 
մեղավոր կլինեն այն վերջնական դավաճանության համար, երբ չեն կարողանա մնալ 
Ինձ հավատարիմ՝ հավատի և արիության պակասի հետևանքով:

Եվ ուստի Իմ Երկրորդ Գալուստին նախորդող վերջին շրջանում է, որ նրանք, ովքեր 
հավատացած են թե իրենք ավելի արժանավոր են, ավելի հարմար, բայց՝ 
հպարտությամբ լի, կհանդիպեն խիստ հանդիմանության և վայր կընկնեն: Այդ Մեծ 
Օրը Ես կպարուրեմ թույլերին, խոնարհներին և ցածրերին, որոնց Իմ Եկեղեցում 
գտնվող հետևորդները քիչ նշանակություն են տալիս, բայց ովքեր կփարվեն 
ճշմարտությանը: Ես կկանչեմ նրանց և նշան կանեմ նրանց դեպի Ինձ, մինչ 
կհավաքեմ նրանց Իմ Թագավորության մեջ: Նրանք կլացեն ուրախության 
արցունքներով:

Հետո Ես կհավաքեմ նրանց, ովքեր Ինձ չեն ճանաչում, բայց կարթնանան Իմ Լույսից՝ 
բարի հոգիներ՝ ոսկե սրտով, և Ես կասեմ. <<Եկեք վեր, այստեղ, Իմ Ապաստարանի 
մեջ>>: Իսկ հետո կկանչվեն այն մեղավորները, ովքեր սոսկալի ոճրագործություններ 
են կատարել, բայց խնդրել են Իմ Գթասրտությունը, և Ես կասեմ. <<Եկեք, Ես ներում 
եմ ձեզ, քանի որ դուք հաշտություն փնտրեցիք>>: 

Իսկ հետո կգան Իմ այն դավաճանները, ովքեր ժամանակին ճանաչել են Ինձ, բայց 
իրենց մեջքն են շրջել դեպի Ինձ, բայց նրանք չեն կարողանա նայել Իմ Աչքերի մեջ, ոչ 
էլ կփնտրեն Իմ Գթասրտությունը, և Ես կասեմ նրանց. <<Հեռու Ինձնից, դուք հարմար 
չեք մտնելու Իմ Թագավորություն>>: 



Վերջապես նրանք, ովքեր իրենց ծննդյան իրավունքը տվել են գազանին, երբեք չեն գա
Իմ առջև, քանի որ նրանք կնետվեն հնոցի մեջ նրանց հետ միասին, ովքեր Ինձ համար
կորցրեցին երկրի վրա Իմ Եկեղեցում այն հոգիներին, ովքեր կուրորեն հետևեցին 
նրանց դեպի գիշերվա խավարը:

Հետո ամեն ինչ կավարտվի, և կես վայրկյանում՝ մի նոր սկիզբ, մի նոր աշխարհ երկրի
վրա, ինչպես որ այն պետք է լիներ. Մի աշխարհ առանց վերջի:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստծո հրեշտակներին կարելի է 
խնդրել որ աղոթեն /ձեզ համար/, բսյց ոչ երբեք՝ ձեզ 
զորություն տալ
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք երբեք չպետք է աղոթեք Աստծո հրեշտակներին, քանի որ 
նրանք Նրա սպասավորներն են և ձգտում են միայն փառք տալ Աստծուն և կատարել 
Նրա ամենասուրբ Կամքը: Աղոթքը պաշտամունքի գործողություն է, և երբ դուք 
կանչում եք Աստծո հրեշտակներին Նրա Երկնային հիերարխիայի ներքո, դա պետք է 
միշտ լինի այն դիտավորությամբ, որ նրանց խնդրեք աղոթել ձեզ համար: Եթե 
փորձում եք հաղորդակցվել հրեշտակների երկնային հիերարխիայի հետ, ապա դա 
պետք է միշտ լինի նրանց օգնությունն ու ուղեկցությունը խնդրելու համար, որպեսզի 
կարողանաք կատարել Աստծո ամենասուրբ Կամքը:

Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատացած են թե կարող են զորություն ստանալ Աստծո 
հրեշտակներից, սխալվում են: Հրեշտակներին տրվող զորությունը կարող է գալ  
միայն Աստծուց, և դուք երբեք չպետք է օգտագործեք դրանք որպես Նրան աղոթելուն 
փոխարինող: Այնքան շատ հոգիներ են փորձում այսօր հաղորդակցվել հրեշտակների
հետ եսասիրական նպատակներով և ստանալ զորություններ, որոնք կապ չունեն 
Աստծո հետ: Հրեշտակներով տարվելը կարղ է հանգեցնել սոսկալի դժգոհության, 
որովհետև այն կարող է գրավել չարի ոգուն եթե զգույշ չեք:

Երբ Աստծո հրեշտակներին կանչում եք ձեզ օգնության, պետք է միշտ սկզբում օրհնեք
ձեզ Սուրբ Ջրով և հետո խնդրեք նրանց օգնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով: Եթե 
դա չեք անում և հրեշտակներին օգնություն կանչելու ժամանակ օգտագործում եք 
ցանկացած իր, որն առնչություն չունի քրիստոնեության հետ, ապա դա կարող է ձեր 
կյանքի մեջ հրավիրել չարի ոգուն: Երբ դա տեղի ունենա, ձեզ համար գրեթե 
անհնարին կլինի այն արմատախիլ անել:

Հրեշտակների հետ հաղորդակցությամբ տարվելը կարող է հանգեցնել օկուլտի մեջ 
խարխափելուն: Երբ դա լինի, դուք կգրավեք այն հրշտակներին, ովքեր դուրս էին 
նետվել Երկնքից Իմ Երկնավոր Հոր կողմից: Հիմա նրանք թափառում են երկրի վրա 
հարյուր հազարնեորվ՝ տուն փնտրելով: Հոգիները, ովքեր իրենց բաց են թողնում 
նրանց ազդեցության հանդեպ, արագորեն կարող են խճճվել մի հոգևոր աշխարհում, 
որն Աստծուց չէ: Հենց որ գրկեք անդրաշխարհը, խաղաղություն չեք ունենա: Այդ 
ընկած հրեշտակները կհրապուրեն ձեզ դեպի խաբեության մի սարդոստայն: Սկզբում 
դուք կունենաք հույսի զգացողություն, իսկ հետո՝ հավատ, թե այդպիսի հրեշտակների



օգնությամբ կարող եք վերահսկել ձեր կյանքի բոլոր բնագավառները: Ի վերջո, դուք 
սխալմամբ կհավատաք, թե դուք ինքներդ ամբողջությամբ վերահսկում եք ձեր 
սեփական ճակատագիրը: Խաղաղության ամեն տեսակ կեղծ գաղափար կլցնի ձեր 
մտքերը, բայց, դրանից հետո շուտով դուք կզգաք մի սոսկալի թշվառություն:

Այդպիսի ոգիների հետ զբաղվելը,  որոնք ձեր հավատացմամբ Աստծո հրեշտակներն 
են, սակայն չեն պատկանում Նրա Թագավորությանը, ձեզ կտանի օկուլտի մեջ 
ներգրավվելուն, որը կկուրացնի ձեզ ճշմարտության հանդեպ և կոչնչացնի ձեր հոգին:

Աստված Իր հրեշտակներին թույտվություն չի շնորհել ձեզ ընծաներ տալու համար, 
որովհետև դա կարող է գալ միայն Նրանից: Աստծո հրեշտակներին կարելի է խնդրել, 
որ աղոթեն ձեզ համար, բայց ոչ երբեք՝ ձեզ աշխարհիկ բարիքներ կամ հոգևոր 
զորություններ տալու համար: Երբ կռապաշտում եք հրեշտակներին և փնտրում այդ 
բաները, դուք մեղավոր եք Աստծո Առաջին Պատվիրանը խախտելու մեջ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Բոլոր մարդիկ ունեն Իմ Հոր գծերը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, չնայած խավարի օրերին, որոնք առջևում են, քանի որ աշխարհը 
մաքվում է մեղքից, և երբ Ինձ կմերժեն որպես այլևս ոչ արդիական, Ես Մեծ 
Գթասրտության Աստված եմ:

Ես հիշեցնում եմ ձեզ, որ Ես հեշտությամբ եմ ներում, և սիրում եմ բոլորին Իմ Էության
ամեն մասնիկով, չնայած շատերն են տառապանք պատճառում Ինձ իրենց 
անտարբերությամբ և Իմ հանդեպ ունեցած ատելությամբ: Ես ընդունում եմ այն 
փաստը, որ Ես այնպես սիրված չեմ ինչպես մի ժամանակ, և որ Իմ ժողովրդի 
հավատը դարձել է սառը, քանի որ դա կանխասացվել է: Հիմա Իմ 
Պարտականությունն է արձակել մարդուն սատանայի կողմից գայթակղության 
միջոցով նրա վրա պարտադրված ստրկությունից: Քանի դեռ մարդը չի հավատում 
սատանային՝ մարդկության դեմ կանգնած ամենամեծ խարազանին, նա չի ընդունի 
ո՛չ Իմ Բարությունը, ո՛չ Իմ Սերը, և ո՛չ էլ Իմ Գոյությունը:

Ձեզ բոլորիդ համար, ովքեր ճանաչում են Ինձ, դժվար է մնալ շնորհի վիճակի մեջ: 
Մտածեք, թե որքան կորած են այն հոգիները, ովքեր ընդհանրապես ուշադրություն 
չեն դարձնում Ինձ վրա, նրանք, ովքեր գիտեն, թե Ով Եմ Ես, բայց Ինձ ոչինչ չեն տալիս
իրենց ժամանակից, այն նույն հոգիները, որոնց տրվել են Խորհուրդները և 
ճշմարտությունը, բայց ովքեր հրաժարվում են Իմ Թագավորության հանդեպ իրենց 
իրավունքից: Նրանցից շատերը կռապաշտում են կեղծ Ասվածների և գրեթե ամեն օր 
հաստատում իրենց հավատարմությունն այնպիսի բաների հանդեպ, որոնք Ինձնից 
չեն գալիս: Այդ մարդկանցից ոչ մեկն Ինձ չի սիրում, բայց Ես սիրում եմ նրանց և միշտ
կսիրեմ, քանի որ նրանք Իմ Մարմնի մասն են:

Կան նաև այնպիսի հոգիներ, ովքեր անհավատարիմ են Ինձ, ովքեր դավաճանում են 
Ինձ և ցանկանում հավատալ նոր հայտնությունների, որոնք կասկածի տակ են դնում 
Իմ Աստվածայնությունը: Նրանք նույնպես թույլ են տվել, որ իրենց սերն Իմ հանդեպ 
սպառվի, սակայն Ես սիրում եմ նրանց ճիշտ այնքան, որքան սիրում եմ նրանց, ովքեր



սիրում են Ինձ իրենց ամբողջ սրտով: Ես երբեք չեմ դադարի նրանց սրտերի մեջ տեղ 
փնտրել, փնտրելով մի պահ, երբ նրանք, հնարավոր է, պատասխանեն Ինձ կամ ի 
վերջո ընդունեն Իմ Մեծ Գթասրտությունը:

Մարդը ստեղծված է Աստծո Պատկերով: Ինչպես ցանկացած ծնող, Աստված տեսնում 
է Ինքն Իրեն Իր Յուրայինների մեջ, և դա Նրան մեծ ուրախություն է բերում: Բոլոր 
մարդիկ ունեն Իմ Հոր գծերը: Բարին կա բոլորի մեջ, և այդ Նրա բարությունն է, որ 
ապացուցում է բոլորին, թե Աստված Ներկա է: Ուրախացեք, երբ տեսնում եք 
բարություն, սեր, համբերություն և բարեգործության մեծ գործեր, քանի որ կարող եք 
վստահանալ որ Աստծո Ներկայությունը գործում է այն հոգիների մեջ, ովքեր 
ցուցադրում են այդ գծերը: Մեղավորների սրտերի ներսում եղած այդ բարությունն է, 
որ պարտության կմատնի չարին: Դուք երբեք չպետք է հուսահատվեք, քանի որ Ես 
ամենագթառատ եմ և Իմ Կարեկցանքը ընդգրկում է ամեն ինչ և բոլորին: Ես երբեք չեմ
մերժի որևէ մեկին, ով կանչում է Ինձ: Ես միայն ցանկանում եմ բերել նրանց Իմ Սերը, 
Իմ Խաղաղությունը և Իմ Փառահեղ Թագավորությունը:

Աղոթեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որ Ես կարողանամ վառել սեր նրանց սրտերում, 
ովքեր հեռացել են Ինձնից: Ես կպայքարեմ մինչև վերջ, որ կարողանամ հավաքել 
Աստծո բոլոր զավակներին, և հատկապես՝ Իմ թշնամիներին, և բերել նրանց 
հավիտենական փրկություն:

Ձեր Հիսուս

Իմ Ներկայությունը կցնցի երկիրը, և գետինը կդողա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը գա, մի մեծ ձայն կլսվի 
ամպրոպի որոտի պես, և երկինքը կբացվի, ասես մի մեծ վարագույր է վեր 
բարձրացվել: Ես կհայտնվեմ մի մեծ սպիտակ լույսի մեջ, ավելի պայծառ քան արևը, և 
շատերը կկուրանան այդ Մեծ Լույսից, որը կշրջապատի Ինձ: Որքան հոգին մաքուր 
լինի, այնքան տեսողությունը պարզ կլինի, և նրանք կուրախանան երբ տեսնեն Իմ 
Դեմքը:

Իմ Ներկայությունը կցնցի երկիրը, և գետինը կդողա: Հետո կլինի մի մեծ 
հանդարտություն, և Իմ Ձայնը կզրնգա, մինչ Ես կհայտարարեմ, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս 
Քրիստոսը: Մեծ ուրախություն կլինի նրանց կողմից,  ում Ես կկանչեմ, նրանց՝ ովքեր 
օրհնվել եմ Իմ Մեծ Գթասրտությամբ: Բայց սիրո և ուրախության մեջ կլինի նաև մեծ 
վիշտ և վախ: Նրանք, ովքեր ատելությունից բացի ոչինչ չունեն Իմ հանդեպ, կիջնեն 
ծնկների վրա՝ ցավից ոռնալով և զայրույից ու վախից խփվելով Իմ տեսքից:

Նրանք, ովքեր այդ Օրը կձգվեն դեպի Ինձ և կխնդրեն Ինձ իրենց վերցնել Իմ Գթառատ 
Բազուկների մեջ, կփրկվեն: Ես կհասնեմ ցածրերին, կորածներին, ինչպես նաև 
նրանց, ովքեր չափազանց թույլ կլինեն դեպի Ինձ գալու համար: Նրանք պետք է միայն
շշնջան այս բառերը. <<Հիսու՛ս ներիր ինձ իմ մեղքերը, և Ես նրանց կբարձրացնեմ 
իրենց տեղից Իմ Փառահեղ Թագավորություն:

Բոլորդ, ովքեր վախենում են Իմ Երկրորդ Գալուստի Մեծ Օրից, իմացեք, որ եթե 
սիրում եք Ինձ, այդ Օրը կբերի ձեզ ամենամեծ ուրախությունը: Եթե չեք ճանաչում Ինձ
և տեսնեք Ինձ այդ Օրը, դուք կգաք Ինձ մոտ և կբացեք ձեր բազուկները Ինձ 



ողջունելու համար: Միայն նրանք կմերժեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը, ովքեր ատում 
են Ինձ: Ես խնդրում եմ վստահել Ինձ ձեզ խաղաղություն բերելու համար, քանի որ 
երբեք Իմ մտադրությունը չի լինի վախեցնել ձեզ, որովհետև Ես անսպառ Սիրո 
Աստված եմ: Դուք, ովքեր կընդունեն Հավիտենական Կյանքի Իմ Մեծ Ընծան, ոչինչ 
չունեք վախենալու ընդհանրապես, և Ես ուղղություն կտամ ձեզ այդ արահետով 
մինչև այդ Մեծ Օրը:

Իմ Խոսքերը կարող են կոպիտ լինել, ճշմարտությունը կարող է չափազանց դժվար 
լինի ընդունելու համար, բայց մեղքի գարշության պատճառով աշխարհի վիճակն 
այնպիսին է, որ եթե Ես ձեզ չնախազգուշացնեի այդ Օրվա համար, ապա դուք 
նախապատրաստված չէիք լինի: Սատանայի պատճառով է, որ մեղքի ցավն 
առաջացնում է այդպիսի աններդաշնակություն, վիշտ և տառապանք աշխարհում, 
բայց շուտով Ես ողջ մեղքի վերջը կտամ:  

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստված բնական կարգ է ստեղծել 
մարդկության համար
Ուրբաթ, 5 դեկտեմբերի, 2014թ., ժ. 21:50

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Աստված ստեղծել է տիեզերքն իր ողջ կատարելությամբ: Քանի
որ դա գալիս է Աստծուց, ամեն ինչ ունի իր ճշգրիտ և բնական կարգը Աստծո Կամքին 
համապատասխան:

Մարդու օրենքները և բնության օրենքները ստեղծվել են Նրա կողմից, Ով վեր է ամեն 
բանից: Ահա թե ինչու ամեն բան, որ նախատեսված է լինել, պետք է մնա այնպես, 
ինչպես կա: Աստված ստեղծել է բնական կարգ մարդկության համար, ապրելու տեղ, 
սնունդ՝ ուտելու համար և ազատ կամքի ընծան: Ամեն ինչ, որ բնական է, գալիս է 
Աստծուց: Աստված ստեղծել է այդ կարգը, որպեսզի մարդը կարողանա գոյատևել: 
Երբ մարդը միջամտում է տիեզերքի բնական կարգին՝ սննդին, որ ուտում եք, ջրին, որ 
խմում եք և մարդկային ռասայի բնական վերարտադրությանը, ապա ողջ 
վրեժխնդրությունը պատկանում է Աստծուն:

Այնքան շատերն են փորձել փոխել աշխարհի կարգը, որն ստեղծվել է Աստծո կողմից 
մարդկային ռասայի համար: Նրանք կտառապեն դրա համար, որովհետև Աստված 
կլքի նրանց, ովքեր Նրա Արարչության ճշմարտությունը փոխանակել են կեղծ 
փոխարինիչներով: Եթե մարդը շարունակի ծառայել սեփական նպատակներին, ապա
Աստված նրան թույլ կտա դեգրադացվել, թույլատրելով որ նա ամեն բնական բան 
փոխանակի անբնականով:

Սատանայի ազդեցության պատճառով է, որ մարդը փոխել է Աստծո Օրենքները, և դա
կբերի ավերածություն: Ամեն ինչ, որ գալիս է Աստծուց, չի համարվում բավականին 
լավ, և մարդը կփորձի փոխել բնության օրենքները իր մեղսալից կրքերին 
հարմարեցնելու համար: Նա նույնիսկ այնքան հեռու կգնա, որ կփորձի ժխտել 
տիեզերքի արարումը՝ նրա ծագման մասին կեղծ հայտարարություններ անելով: Ամեն
ինչ սկսվել է Աստծով և ամեն ինչ կավարտի Աստծով: Բոլոր լավ բաների վերջը կգա 
այն մարդու համար, ով բարձրանում է չհնազանդվելով Աստծուն: Երբ Արարչության 
Օրենքներին միջամտեն, մի մեծ երկնային պատժի կլինեք ականատես երկրի վրա: 



Չնայած Աստված համբերատար է, նա երբեք թույլ չի տա մարդուն թելադրել թե 
ինչպես ղեկավարի Իր Թագավորությունը:

Երբ մարդը դեգրադացվում հասնում է այդպիսի ցածր մակարդակի և այլևս չի 
հարգում կյանքը, մարդկային մարմինը, իր ընկեր եղբայրներին և քույրերին կամ 
Աստծո Օրենքները, ուժեղ փոթորիկներ կծագեն, մեծ թվով, որ կտևեն շաբաթներ: Այդ 
փոթորիկների ոռնոցը կզգացվի շատ ազգերի մեջ: Երբ տեսնեք դա, իմացեք որ Աստծո
զայրույթն իջած կլինի, և որ մարդը պատժվում է այն մեծ հայհոյությունների համար, 
որ կատարել է իր Արարչի դեմ:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության

Եթե գրկեք նոր դար պրակտիկան, կմերժեք Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ ինչպե՞ս է, որ նրանք, ովքեր չեն ընդունում Իմ Գոյությունը 
կամ Իմ Հավիտենական Հոր Աստվածայնությունը, այնքան կամովին գրկում են կեղծ 
աստվածների, որոնք բոլորն էլ իրնց կողմից են ստեղծված:

Երբ հոգիները, ովքեր ժխտում են Իմ Գոյությունը, զգում են Իմ Ներկայությունը, 
նրանք փորձում են պատասխան քայլ կատարել առանց զղջումի: Նրանք անպատվում
են, ծիծաղում, ծաղրում Իմ Ներկայությունը անկախ նրանից թե որտեղ դա կլինի՝ Իմ 
Եկեղեցում, Գրքերում, Խոսքի մեջ կամ երբ Ես Ներկա Եմ ուրիշ հոգիների մեջ: Աստծո
Ներկայությունն ամենազոր է, և այն զգացվում է ամենացավոտ ձևով այն հոգիների 
կողմից, ովքեր խավարի մեջ են: Ահա թե ինչու են նրանք արձագանքում այդպիսի 
թույնով Իմ մասին ամեն ասածի: Այդ մարդիկ ունեն մի խորը արմատացած 
ատելություն Իմ հանդեպ և չեն կարողանում տեսնել թե ինչպես կարող են ատել ինչ-
որ մեկին, ով, իրենց աչքում, գոյություն չունի:

Ես նախազգուշացնում են նրանց, ովքեր գրկում են կեղծ հոգևորը և կռապաշտում 
կամ տիրապետում են որևէ բանի, որն Ինձնից չի գալիս: Եթե ձեր հոգիները բացում եք
որևէ հոգեվոր տիրույթի հանդեպ, որ Ինձնից չի գալիս, դուք կբացեք դուռը դևերի 
համար, ովքեր խորամանկորեն կհրապուրեն ձեզ իրենց խավար աշխարհի մեջ: Ինչ 
խաղաղություն էլ որ դուք հավատացած եք, թե ստանում եք նոր դար պրակտիկայից, 
կարճատև կլինի: Եվ մինչ կփնտրեք ավելին, կմտնեք մի վիճակի մեջ, ուր ձեր 
գիտակցությունը կգրավվի Աստծո թշնամիների կողմից, մինչև որ ի վիճակի չեք լինի 
ազատվել նրանց տիրապետությունից: Դուք երբեք խաղաղություն չեք գտնի երբ 
կռապաշտում եք կեղծ աստվածների:

Աշխարհը ներթափանցված է կեղծ վարդապետություններով, աստվածներով և 
կրոններով: Միայն մեկ ճշմարիտ Աստված կա, և դուք կարող եք գալ Նրա մոտ միայն 
ճանաչելով այն Մեծ Զոհաբերությունը, որ Նա արեց, երբ ուղարկեց Ինձ՝ Իր միածին 
Որդուն, ձեզ չարի ծուղակներից փրկություն բերելու համար:

Նրանց, ովքեր ճանաչում են Ինձ, բայց զբաղվում են ուրիշ վարդապետություններով, 
իմացեք սա: Եթե գրկեք նոր դար պրակտիկան,  ապա կմերժեք Ինձ: Եթե Իմ Եկեղեցին
ընդունի այլ հավատամքներ, որոնք Ինձնից չեն, ապա նրանք կդավաճանեն Ինձ:



Իմ Ծնունդը տոնելու ժամանակ ուրիշ կրոնների հանդեպ հավատարմություն 
ցուցաբերելը, որոնք Ինձնից չեն, կլինի ճշմարտության հանդեպ ամենամեծ 
դավաճանություններից մեկը:

Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. Առանց Ինձ ոչինչ չէր լինի. ոչ տիեզերք, ոչ
սեր, ոչ կյանք
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, թող ձեզնից ոչ մեկը չմոռանա, թե Ով Եմ Ես: Այդ Ես եմ՝ ձեր 
սիրղ Հայրը, Արարիչն այն ամենի,  որ սկզբից էր և Ով վերջից է: Ամեն բան գալիս է 
Ինձնից, և ամեն մարդ կխոնարհվի Իմ առջև, եթե չի ցանկանում մի կողմ նետվել Իմ 
Ամենա Երկնային Հիերարխիայից:

Դուք,  Իմ սիրելի զավակնե՛ր, այն ամենն եք, ինչ Իմ Սիրտը ցանկանում է, և երկրի 
վրա յուրաքանչյուր մարտ, որին ականատես եք լինում, ձեր հոգիների փրկության 
համար է: Ամեն ինչ, որ չար է, Իմ հակառակորդի կողմից է պատճառվում, ստերի 
թագավորի կողմից, ապականողի, մեղադրողի կողմից, Իմ և հետևանաբար՝ Իմ 
զավակների ամենամեծ թշնամու կողմից: Նա, ով Իմ դեմ է, ձեր դեմ է: Ամեն ինչ, որ 
փառք է տալիս Ինձ, փառք է տալիս ամենին, ինչ իմն է: Սա ներառում է Իմ միածին 
Որդուն և ձեզ, Իմ սիրելի ժառանգներին:

Նա, ով հալածում է Իմ զավակներին, Ինձնից չի գալիս: Ձեզնից նրանք, ովքեր ամենից 
մոտիկն են Ինձ, յուրաքանչյուր տառապանքի, ցավի և մեկուսացման համար, որ 
ստիպված եք կրել, իմացեք, որ դա սատանայի և նրա ընկած հրեշտակների 
հիերարխիայի արածն է: Նրանց ամենամեծ ցանկությունը ձեզ Ինձնից հեռացնելն է, և 
դրա պատճառով դուք կտառապեք:

Որովհետև Ես ետ չեմ վերցնում այն, ինչ տալիս եմ, ձեր ազատ կամքը և՛ ձեր 
հաղթանակն է, և՛ ձեր անկումը, կախված նրանից, թե որ ճանապարհը կընտրեք: Սա 
նշանակում է, որ եթե դուք առաջարկեք Ինձ ձեր ազատ կամքը ձեր սեփական և ուրիշ 
հոգիների բարօրության համար, դուք կարող եք պարտության մատնել և 
պարտության կմատնեք ձեր ամենամեծ թշնամուն՝ դևին: Բայց եթե թույլ տաք որ 
չարիքը ներթափանցի ձեր հոգու մեջ, դուք ձեր սեփական ազատ կամքով կկտրեք Ինձ
հետ ունեցած բոլոր կապերը:

Ես չեմ կարող միջամտել ձեր ազատ կամքին, քանի որ դա կնշանակեր, որ Ես 
խախտել եմ Իմ Խոստումը: Ես չեմ կարող ստիպել ձեզ ընտրություն կատարել: Ես 
կարող եմ միայն ձեզ ուղին ցույց տալ, ճանապարհը՝ դեպի հավիտենական 
փրկություն: Դրանից հետո դուք պետք է որոշեք թե ինչ եք ուզում: Իմ Երկնային 
Հիերարխիայի բոլոր պարգևները ձրիաբար ձեզ են տրվում եթե որոշեք որ այդ կյանքն
է, որ դուք ցանկանում եք: Խնդրում եմ, հանուն ձեզ, մի լքեք Ինձ այն արտաքին շուքի 
և շքեղության համար, որոնք դրվում են ձեր առջև դևերի գայթակղությունների 
միջոցով:

Ձեզնից շատերն անվստահ են Իմ մասին և այն մասին, թե Ով Եմ Ես, քանի որ 
սատանան իր ստացած զորության միջոցով կուրացնում է ձեզ Իմ Գոյության հանդեպ:



Նա բացահայտորեն կծաղրի ձեզ ամեն տեսակ մարդկային լոգիկայով և ինտելեկտով՝ 
ժխտելու համար Իմ Աստվածայնությունը: Ինձ բացահայտորեն կքննարկեն  
քամահրանքով, բայց այն խաբեբա վախկոտը, որ սատնանան է, կնշանակի, որ նա 
երբեք չի բացահայտի իրեն, քանի որ դա պարտության կմատնի նրա նպատակը: 
Քանի դեռ չեք հավատում դևի գոյությանը, հավանական չէ, որ հավատաք Ինձ: Բայց 
Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ: Հավատացեք ինչ բանի ցանկանում եք Իմ մասին, բայց 
մի ժխտեք չարի գոյությունը, քանի որ այն ձեր չորս բոլորն է: Ժխտեք չարին 
/գոյությունը/, և դուք կժխտեք Ինձ, քանի որ չարը այն ամենի հակառակն է, ինչի կողմ 
կանգնած եմ Ես: Ես Սեր եմ: Սերն Իմն է: Նրանք, ովքեր սիրում են, կարող է չճանաչեն
Ինձ, բայց առանց Ինձ ոչինչ չէր լինի. Ո՛չ տիեզերք, ո՛չ սեր, ո՛չ կյանք:

Մի կատարեք չարի մատակարարողին Իմ Աստվածայնության փոխարեն ընտրելու 
սխալը: Օրը կբացվի շուտով, երբ կհասկանաք ամեն ինչ, որ Ես ասում եմ ձեզ: Երբ 
սարդոստայնները ետ քաշվեն ձեր աչքերից, դուք պետք է վազեք Ինձ մոտ: Ես 
սպասելիս կլինեմ, որ ձեզ գրկեմ Իմ Ապաստանարանի մեջ, և այդ պահից սկսած Ես 
կսրբեմ ձեր արցունքները, կվերացնեմ բոլոր տառապանքը և կբերեմ ձեզ Իմ 
Թագավորության Լույսի մեջ հավիտյան:

Ես սիրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր: Ես կարոտով սպասում եմ այն օրվան, երբ դուք
կվերադառնաք Իմ Երկնային Գիրկը:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ 

Մայր Փրկության. Իմ Որդին տվել է ինձ զորությունը՝ 
ճզմելու օձի գլուխը 
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ լսեք նոր պատերազմների մասին լուրեր 
ամենաանսպասելի տեղերում, պետք է իմանաք, որ հայտնության գրքում 
պարունակվող մարգարեությունները ձեզ վրա են:

Երբ երկրի բնական կարգը և մարդկային ռասայի վարքագիծն աշխարհի չորս 
անկյուններում ընկնի խառնաշփոթության մեջ, ապա դա կլինի 
նախապատրաստվելու ժամանակը: Այդ բոլոր բաները պետք է լինեն այն վերջնական 
բաստիոնում /պաշտպանության ժամանակ/, որն ամեն չարի դեմ է, որ դուրս է 
ցայտում չարի չար հարձակումից:

Մարդը կշրջվի մարդու դեմ, մարդիկ կվարվեն միմյանց հետ դաժանաբար, առանց 
զղջման նշույլի, և ամեն մեկը կդավաճանի մյուսի վստահությանը: Այդպիսին է 
արդյունքը, երբ սերը, որ գալիս է Աստծուց, մարմրում է մարդկության սրտերում: 
Նույնիսկ նրանք, ովքեր հավատում են իմ Որդուն, կշրջվեն Նրա Ուսուցումների դեմ: 
Նրան ամենամոտիկները, չնայած սիրում են Նրան, կդավաճանեն Նրան: Նրանք, 
ովքեր Նրան են ներկայացնում, կհանձնեն Նրան Իր թշնամիներին, ճիշտ ինչպես 
Հուդան արեց:

Շատ քչերն են բավականաչափ ուժեղ կանգնելու և հռչակելու համար Աստծո Սուրբ 
Խոսքի ճշմարտությունը: Մարդը թույլ է, և մեղքի պատճաոով է, որ չի կարողանում 



ամբողջական դառնալ: Քանի դեռ մեղքը արմատախիլ չի արվել, շատ ցավ ստիպված 
կլինեք կրել, մինչև իմ Որդին նորից կգա: Մինչ այդ, աղոթքը ձեր միակ զենքը կլինի 
սատանայի զորության դեմ: Աղոթեք հատկապես իմ ամենասուրբ Վարդարանն ամեն 
օր, որովհետև այն ունի զորությունը թուլացնելու սատանայի ուժը և բոլոր նրանց, ում 
նա առաջնորդում է Հիսուս Քրիստոսի և երկրի վրա Նրա Եկեղեցու դեմ վերջանական 
մարտում:

Ես ասում եմ ձեզ հիմա, որ ես՝ ձեր սիրող Մայրը՝ Անարատ Կույս Մարիամը՝ Աստծո 
Մայրը, բերում եմ ձեզ մի յուրահատուկ ընծա այսօր: Ինձ տրվել է շնորհը՝ դառնալու 
մարդկության պաշտպանը: Իմ պաշտպանության տակ պետք է դուք գաք նեղության 
ժամանակներում: Ես կպաշտպանեմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, ով կկանչի ինձ, դևի 
չարությունից: Իմ պաշտպանության տակ ձեզ կտրվի թեթևացում այն 
հարձակումներից, որ նա կկատարի ամեն քրիստոնյայի վրա, ով կփորձի մնալ 
հավատարիմ իմ Որդուն ձեր առջև սպասվող փորձությունների մեջ:

Իմ Որդին տվել է ինձ զորությունը՝ ճզմելու օձի գլուխը, որպեսզի Նա կարողանա 
բերել ձեզ ավելի մոտիկ Իրեն: Ընդունեք իմ պաշտպանությունը, և ես կպատասխանեմ
բոլորին, ովքեր խնդրում են իմ օգնությունը:

Իմ պարտականությունն Աստծո հանդեպ է, և իմ նվիրվածությունն իմ սիրելի Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ է, ով այնքան շատ է ձեզ սիրում: Չկա որևէ բան, որ ես 
չանեմ իմ Որդու համար, և չկա ոչինչ որ Նա չանի ձեզ ցավից և տառապանքից 
ազատություն բերելու համար:

Շնորհակալություն, սիրելի զավակնե՛ր, այն սիրո համար, որը դուք ինձ եք ցույց 
տալիս, բայց իմացեք, որ ես վերցնում եմ ձեր սերը, որը ներկայացնում եք ինձ և 
ներկայացնում այն իմ Որդուն՝ Աստծո Փառքի համար:

Ես մնում եմ Աստծո մի խոնարհ ծառա:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Մայր Փրկության. Ես ուղարկվել եմ որպես Նրա 
պատգամատար բոլոր դարերի ընթացքում
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Իմ սիրելի զավա՛կ, ես Անարատ Կույս Մարիամն եմ՝ Աստծո Մայրը, և գալիս եմ 
բացահայտելու ձեզ երկրի վրա իմ առաքելության նպատակը:

Ես Տիրոջ աղախինն եմ և իմ Երկնավոր Հոր կողմից նշանակվել եմ՝ Նրա Որդուն՝ 
Հիսուս Քիստսին՝ աշխարհի Փրկչին ծնելու համար: Ինչպես ես կանչվեցի կատարելու
համար Նրա ամենասուրբ Խոսքը Նրա միածին Որդու ծննդյան միջոցով, ով 
ուղարկվեց հավիտենական կյանք տալու համար Նրա բոլոր զավակներին, նույնպես 
դարեր շարունակ ինձ տրվել է Նրա պատգամատարը լինելու դերը: Ես ուղարկվել եմ 
որպես Նրա պատգամատար՝ Նրա Երկնային Թագավորության առեղծվածները 
բացահայտելու համար, և միշտ եկել եմ Նրա սուրբ Անունով՝ աշխարհի համար 
կարևոր պատգամներ հայտնելու: Ես չեմ եկել իմ սեփական իրավունքով, որովհետև 
ինձ երբեք չէր տրվի այդ իրավասությունը: Ես եկել եմ Աստծո Անվամբ, որպես Նրա 



հավատարիմ ծառա, Աստծո Փառքի համար, որպեսզի Նա կարողանա հոգիներին 
կանչել Իր Աստվածային Գթասրտության մեջ: Հիմա ես գալիս եմ նորից, ամենասուրբ 
օրհնյալ Երրորդության կողմից թույլատրված հոգիների փրկության այս վերջնական 
առաքելության մեջ:

Ես կարևոր դեր խաղացի Մեսիայի գալստյան մեջ առաջին անգամ, և ես գալիս եմ 
վերջապես որպես Նրա սուրբ պատգամատար այս վերջին ժամանակներում, 
նախքան Նա՝ իմ Որդին կերևա Իր Երկրորդ Գալստյամբ:

Դարեր շարունակ, երբ ես երևում էի երկրի վրա երևումների մեջ, աշխարհին նշան է 
տրվել: Շատ դեպքերում ես բացահայտել եմ կարևոր մարգարեություններ ներքին 
լոկուցիաների Ընծայի միջոցով, բայց, որոշ դեպքերում ընդհանրապես ոչինչ չի ասվել:
Փոխարենը տրվել է մի նշան, և նրանք, ովքեր օժտված են եղել զանազանության 
ընծայով, հասկացել են, թե Աստված ինչ է ցանկացել ասել Իր զավակներին՝ որ 
իմանան: Նրա մեծ առատաձեռնության պատճառով է, որ Նա թույլատրել է այդ 
Աստվածային միջամտությունները, քանի որ Նրա միակ ցանկությունը հոգիներ 
փրկել է:

Իմ Հավիտեանական Հայրը, ով ստեղծել է ամեն ինչ ոչնից, միջամտում է միայն այն 
ժամանակ, երբ ցանկանում է փրկել Իր զավակներին այն խաբեություններից, որոնք 
ցանվում են նրանց սրտերում: Երբ չարը խառնաշփոթ է ստեղծում, այդ ժամանակ է, 
որ Աստված միջամտում է՝ բացելու համար Իր զավակների սրտերը այն մեծ Սիրո 
հանդեպ, որ Նա ունի նրանց բոլորի հանդեպ: Ընդունեք այս առաքելությունը 
երախտագիտությամբ, սիրելի զավակնե՛ր, և շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն 
Նրա մեծ Գթասրտության համար, առանց որի շատ հոգիներ կկորչեին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Նոր կրոնը՝ բոլոր մարդկանց համար, կբերի դեպի իրեն 
ոչ քրիստոնյա հավատքներին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես բերում եմ ձեզ այսօր նորություն, որը կլուսավորի ձեր սրտերը: 
Ձեզ, Իմ փայփայած աշակերտներ՝ հավատարիմ Իմ սուրբ Խոսքին, կտրվեն 
յուրահատուկ շնորհներ Իմ կողմից: Այդ Շնորհները, որոնք կհեղվեն բոլոր նրանց 
վրա, ովքեր տառապում են Իմ սուրբ Անվամբ, կբերեն ձեզ արտակարգ սփոփանք այն 
փորձությունների մեջ, որոնք առջևում են:

Ես տալիս եմ ձեզ նաև այն բոլոր խեղճ շփոթված, մոլորված և անհանգստացած 
հոգիներին փրկելու շնորհը, ովքեր կտրել են Ինձ իրենց կյանքից: Ձեր աղոթքներն ու 
տոկունությունն այն ամենն են, որոնց կարքն ունեեմ Ես, երբ դուք առաջարկում եք 
դրանք Ինձ այդպիսի հոգիների քավության համար: Այս Ընծան արտակարգ ընծա է, և 
Ես շնորհում եմ դա, որովհետև շատ շուտով բոլոր քրիստոնյա հավատքների մեջ 
այնպիսի ուժգնության շփոթություն կտիրի, որ շատերը կլքեն Ինձ:

Ինչպես բանակ գնացող զորակոչիկներ՝ պատրաստ պատերազմի համար, մարդիկ 
կգրանցվեն մի նոր կրոնի, որ քողարկված կլինի որպես քրիստոնեական, որին 



կանվանեն ժողովրդի կրոն, մի կրոն, որը կգրկի ուժեղներին, թույլերին և բոլոր 
մեղավորներին, որը, իրենց ասելով, անցնում է բոլոր քաղաքական բաժանումներից 
այն կողմ: Շատերը կհավատան թե իրենք աջակցում են իրենց յուրայիններին, բայց 
նրանք կլքեն Ինձ: Այդ նոր խաբեության համար հիմա ճանապարհը բացվել է, և նոր 
կրոնի առաջնորդներն արդեն նշանակվել են: Լուռ, ջանասեր և վճռական, նրանք որոշ
ժամանակ է, ինչ ցանել են սերմերը շատ ազգերի մեջ և շուտով արդյունքները 
կերևան:

Նոր կրոնը կթվա կարեկցող: Նոր կրոնը՝ բոլոր ժողովուրդների համար, կբերի ոչ 
քրիստոնյա հավատքներին և ամեն տեսակ համոզիչ սուտ առաջ կքաշվի այդ 
շարժումը պաշտպանելու համար: Աստծո Օրենքներն ամբողջապես կանտեսվեն, և 
կարվի ամեն ջանք՝ արդարացնելու համար գլոբալ ավետարանչության հանդեպ 
նրանց նոր մոտեցումը:

Ճառերը, որոնք կներկայացվեն Իմ Եկեղեցում գտնվողների կողմից՝ այդ նոր կեղծ 
վարդապետության առաջին մասը ներկայացնելու համար, կլինեն հստակորեն կեղծ: 
Իմ Ուսուցումները նկարագրելու համար օգտագործվող բառերն անծանոթ կլինեն այն
քրիստոնյաներին, ովքեր ճշմարտապես ճանաչում են Ինձ: Լեզուն, որ կօգտագործվի 
Իմ մասին հղում կատարելիս, կլինի նվաստացուցիչ և վիրավորական Իմ 
Աստվածայնության հանդեպ:

Ես ճանաչում եմ Իմ Յուրայիններին, և նրանք ճանաչում են Ինձ: Ես ճանաչում եմ Իմ 
թշնամիներին, և նրանք կասեն բոլորին, ով էլ որ լսի իրենց, թե ճանաչում են Ինձ: 
Զգոն եղեք, երբ Իմ թշնամիները, ովքեր ասում են թե իրենք Ինձնից են, ովքեր 
քամահրանքով են խոսում Իմ մասին, ովքեր քիչ հարգանք են ցուցաբերում Իմ Խոսքի 
հանդեպ, կամ փորձում են վերասահմանել այն: Քանի որ նույնիսկ Իմ 
ամենախորամանկ թշնամին կընկնի ծուղակը, որովհետև Իմ հակառակորդից եկող 
ամեն ինչ միշտ շփոթության կմատնի: Աստծուց եկող ամեն ինչ, և ուր Սուրբ Հոգին է 
ներկա, երբեք չի ծաղրի Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, ոչ մի ձևով:

Երբ ականատես լինեք խառնաշփոթության Իմ Եկեղեցու մեջ, և ականատես լինեք մի 
նոր վարդապետության, որը պատվում է մարդու կարիքներն ու ցանկությունները, 
ապա ոչ մի բան, որ պտուղ կտա դրանից, ճիշտ չի թվա: Դուք, Իմ սիրելի 
հետևորդնե՛ր, անհանգիստ կլինեք, կվախենաք և կվշտանաք: Այս գալիք բաների 
պատճառով է, որ Ես տալիս եմ Շնորհները ձեզնից նրանց, ովքեր ճշմարիտ սիրում են 
Ինձ, որ օգնեք Ինձ փրկել Աստծո զավակներին այդ մեծ պղծությունից, որը շուտով 
կբարձրացնի իր գարշելի գլուխը:

Ընդունեք Իմ Ընծաները, Իմ Խոստումը՝ օգնելու և ուղղություն տալու ձեզ, որ Ես հիմա 
բերում եմ ձեզ: Իմ Խոսքը տրվել է մարդկությանը վաղուց: Խոսքը նոր չէ: Նա, ով 
կավելացնի կամ կփոխի այն, մեծապես կտառապի: Սա կանխասացվել է Սուրբ 
Աստվածաշնչում, և հիմա հենց դա է, որ տեղի կունենա: Իմ հակառակոդը կմիջամտի 
Իմ Խոսքին, և աշխարհը կուլ կտա ստեր, որոնք կգան դրա հետևանքով:

Ձեր Հիսուս

Մարդու խիղճը հայելու պես է իր հոգու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդու խիղճը հայելու պես է իր հոգու համար: Ինչ որ խիղճը 
զգում է, ինչի որ արձագանքում է, և ինչի որ հավատում է, արտացոլվում է նրա 
հոգում: Դա նշանակում է, որ եթե ձեր խիղճը զգուշացնում է ձեզ որևէ բանի մասին, 
որը գիտեք ձեր սրտում, որ սխալ է Աստծո Աչքում, ապա դուք պետք է լսեք նրան:

Եթե ձեր խիղճը ձեզ առաջնորդում է պաշտպանել Աստծո Խոսքը, երբ ձեզ 
ներկայացվում է չարիք, դուք պետք է արձագանքեք դրան, քանի որ գիտեք, որ 
պարտավոր եք: Եթե ընդունում եք չարիքը, երբ ձեր խիղճը ձեզ այլ կերպ է 
ուղղորդում, ապա դուք անհավատարիմ եք Աստծո Խոսքին: Դուք, եթե ձեզ 
քրիստոնյա եք կոչում, պետք է թույլ տաք, որ ձեր խիղճն առաջնորդի ձեզ: Քրիստոնյա
հոգում, ով օրհնված է Սուրբ Հոգու Ընծայով, խիղճն ամբողջապես զգոն է դևի ամեն 
տեսակ խաբեության հանդեպ:

Եթե մերժում եք ձեր խղճին, ապա մերժում եք Աստծուն: Երբ մերժում եք Աստծուն, 
մերժում եք ձեր սեփական ժառանգությունը: Երբեք մի արդարացեք որևէ բան 
ընդունելու համար, որն Ինձնից չի գալիս, որովհետև եթե ձեր խիղճը ձեզ հրահանգում
է մի ուղղությամբ, իսկ դուք գնում եք հակառակ ուղղությամբ, ուրեմն չեք կարողացել 
վերցնել Իմ Գավաթը: Ես ի՞նչ ի նկատի ունեմ Իմ Գավաթն ասելով: Երբ քրիստոնյա 
եք, միշտ կգաք Իմ թշնամիների դեմ: Քրիստոնյաներն արհամարհված են նրանց 
կողմից, ովքեր Ինձնից չեն: Կարող են լինել ժամանակներ, երբ չեք տառապում 
նախապաշարումներով, բայց միշտ կգա մի ժամանակ, երբ ձեզ մարտահրավեր 
կնետեն Իմ Անվամբ: Երբ այդ օրը գա, դուք կլքե՞ք Ինձ՝ մերժելով Իմ Սուրբ Խոսքը:

Որքա՞ն է ուժեղ ձեր հավատը կամ ձեր սերն Իմ հանդեպ: Միայն մեծ 
հակառակության դիմակայելիս կիմանաք թե ինչ չափով եք նախապատրաստված 
ընդունելու սխալը որպես ճիշտ: Նրանք, ովքեր բավականին ուժեղ են որպեսզի 
մերժեն ընդունել որևէ բան սուրբ Աստվածաշնչում դրված դոգմայից  բացի, կվերցնեն 
Իմ Գավաթը: Գավաթը ներկայացնում է Իմ Արյունը և Գավը, որը պարունակում է այն:
Գավաթը ներկայացնում է այն տառապանքը, որն անխուսափելիորեն գալիս է, երբ 
առաջ եք քայլում մեծ վստահությամբ՝ վեր պահելու համար Աստծո Խոսքը:

Եթե Աստված դրեց Իր Օրենքները որպես փաստ, սուրբ Աստվածաշնչում 
պարունակվող Իր Խոսքի միջոցով, ապա դուք երբեք չեք կարող ընդունել որևէ բան, 
որ դեմ է դրանց: Հրաժարվել դոգմայից Իմ Անվամբ նշանակում է լքել Ինձ: Կգա օրը, 
երբ Իմ Եկեղեցին երկրի վրա կհրաժարվի դոգմայից, որը փորագրված է քարի մեջ, 
փոխանակելով այն խավարի վարդապետության հետ: Եթե ընդունեք այդ 
խաբեությունը, հակառակ նրա, որ ձեր գիտակցությունը ձեզ այլ կերպ է ասում, ապա 
մեղավոր կլինեք հերձվածության մեջ: Երբ դա անեք, չեք կարող ձեզ ո՛չ քրիստոնյա 
կոչել, ո՛չ էլ Իմ աշակերտը, քանի որ Ես կհրաժարվեմ ձեզնից եթե այդպես անեք:

Ձեր Հիսուս

Ուրիշների համար արված ձեր գործերն Ինձ համար 
ոչինչ չեն նշանակի, քանի որ դուք կդատվեք 
ճշմարտության հանդեպ ձեր հավատարմությամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ժողովրդին տրվել է մի մեծ Ընծա Իմ կողմից՝ Խաչի վրա Իմ 
Մահվան միջոցով: Այդ Զոհաբերությունը, տրված՝ ազատագրելու համար աշխարհը 
հաստատ մահից, Իմ Հոր վերջնական Ուխտի մի մասն է նախքան այն Մեծ Օրը, երբ 
Նա կփրկի մնացորդին երկրից:

Սերունդ սերնդի ետևից խոսել է Իմ Հոր Գրքում պարունակվող ճշմարտության 
մասին, և Նրա սրբազան սպասավորները սատարել են Աստծո Խոսքին: Որքան շատ 
եք մոռացել և որքան քիչ գիտեք: Շատերը նրանցից, ովքեր նշանակված են ձեզ 
առաջնորդելու համար, սխալվել են, և նրանց բարձր գլուխները, մինչ նրանք խաղում 
են Աստծո Խոսքի հետ, ամոթով և վախով կկախվեն երբ կանգնեն Երկնքից եկող 
Նախազգուշացման առջև: Այդ սրբազան սպասավորներին Ես այս բանն ունեմ 
ասելու:

Ուրիշների համար արած ձեր գործերն Ինձ համար ոչինչ չեն նշանակի, քանի որ դուք 
կդատվեք ճշմարտության հանդեպ ձեր հավատարմությամբ: Ես կպատժեմ ձեզ, և Իմ 
Արդարադատությունը չի հանդարտվի մինչև չպատռեք ձեր հեթանոս օրենքները և 
չհռչակեք այնքան վաղուց ձեզ տրված Խոսքը: Ձեր արհամարհանքն Աստծո 
Օրենքների հանդեպ Ինձ մեծ ամոթ է բերում, բայց ձեր խաբեությունը, որն Ինձ 
հոգիներ կարժենա, կտանի դեպի ձեր կործանումը: Իմ ժողովրդից նրանք, ովքեր 
ապրում են Աստծո Խոսքով, չնայած նրանք ոչինչ են ձեր աչքում, կնստեն 
Դատաստանի Աթոռներին երբ ձեզ կանչեն պատասխանելու, Իմ առջև, թե ինչ 
պատճառներով դուք մոլորեցրիք Իմ ժողովրդին: Դուք կարող եք հավատալ թե ձեր 
իշխանությունն ու ազդեցությունը հանդիմանությունից վեր է, բայց իմացեք, որ ձեր 
փառքը խամրում է, և՝ շուտով: Ոսկին և սպիտակ թիկնոցները որ հագնում եք 
կդառնան ցնցոտիներ, իսկ ձեր փայլփլող թագերը կփոխաինվեն մոլախոտերով:

Բոլոր մեղքերից աշխարհում, Իմ Աչքում ոչինչ ավելի վատ չէ, քան այն 
կեղծավորները, ովքեր ձևանում են որպես Իմ սրբազան սպասավորներ, բայց չեն 
սպասավորում Ինձ: Երբ ժամանակը գա երբ Իմ դեմ հայհոյություն անեք և Աստծո 
զավակներին սնեք մեղքի իմաստի մասին ստերով, Ես ձեզ վրա կուղարկեմ մի 
այնպիսի  մեծ պատիժ, որ ձեզ համար դժվար կլինի շունչ քաշել: Մեծ 
տրամաչափերով կարկտահատիկներ ներքև կգլորվեն Երկնքից, և ամեն մի Եկեղեցու 
համար, որը հանձնված կլինի Իմ թշնամիներին, ուր նրանք կպղծեն Իմ Խորանները, 
մեծ ջրհեղեղները կոչնչացնեն նրանց: Քանի որ յուրաքանչյուր ոճրագործություն, որը 
դուք կատարում եք Իմ դեմ, դուք կատարում եք Աստծո որևէ զավակի դեմ: Եվ ուստի, 
Ես կուղարկեմ ձեզ նախազգուշացում նախազգուշացման ետևից, մինչև որ մերժեք 
նոր կեղծ վարդապետությունը, մինչև որ խոսեք ճշմարտությունը՝ Աստծո Սուրբ 
Խոսքը, և վեր պահեք Խորհուրդներն այնպես, ինչպես ձեզ ուսուցանվել է սկզբում:

Այս պատգամների միջոցով Ես կհիշեցնեմ ձեզ ճշմարտության մասին և 
կշարունակեմ նախազգուշացնել ձեզ, մինչև այն օրը, երբ կորոշեք թե ում եք ընտրում՝ 
Ինձ կամ նրանց, ովքեր ասում են թե Ինձնից են, բայց գազանի սպասավորներն են:

Ձեր Հիսուս

Փոխարենը նրանք կընկնեն դոգման 
վարդապետությունից բաժանելու թակարդի մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ փարիսեցիներն ուժ ուղարկեցին Ինձ վրա հարձակվելու 
համար` օգտագործելով ամեն երևակայելի միջոց, նրանք, այդ նույն ժամանակ 
տաճարներում քարզում էին Մեսիայի գալուստի մասին: Մինչ նրանք ծաղրում էին 
Ինձ և փորձում խոսել ոչ ճշմարտություններ Իմ Բարոյականության մասին, նրանք 
մեջբերումներ էին անում Սուրբ Գրվածքներից: Մինչ փարիսեցիները հալածում էին 
Ինձ՝ Ինձ ամեն տեսակ անուն տալով վիրավորելով Իմ Հորը, նրանք շարունակում էին
նախապատրաստել Աստծո ժողովրդին Մեսիայի գալուստին: Չնայած Ես ներկա էի 
նրանց մեջ, նրանք մերժեցին ճանաչել Ինձ, սակայն չէին կարողանում անտեսել Ինձ, 
քանի որ Ես լցված էի Սուրբ Հոգով: Երբ Ես հարություն առա մեռածներից, 
փարիսեցիներին տրվեց Իմ Հարության ապացույցը, բայց փոխարենը նրանք 
ընտրեցին ստեր տարածել՝ քողարկելու համար ճշմարտությունը: Իրենց 
գործողությունների ադյունքում նրանք միլիոնավոր հոգիների հեռացրեցին իրավամբ 
իրենց պատկանող ժառանգությունից՝ Հավիտենական Փրկության Ընծայից:

Այն ժամանակի ընթացքում, երբ Ես հիմա նախապատրաստում եմ աշխարհը Ւմ 
Երկրորդ Գալուստի համար, երկրի վրա Իմ Եկեղեցու սրբազան սպասավորները 
կանեն նույնը: Նրանք կքարոզեն Իմ Մեծ Օրվա մասին, երբ Ես նորից կգամ, բայց 
կենթադրեն որ այդ օրը կլինի մեկ այլ դարում: Նրանք չեն նախապատրաստի 
հոգիներին այնպես, ինչպես Ես եմ ցանկանում: Նրանք կոչ չեն անի Իմ ժողովրդին՝ 
հաշտություն փնտրել, աղոթել, փնտրել Խորհուրդները և խստորեն հետևել Գրված 
Խոսքին: Փոխարենը՝ նրանք կընկնեն դոգման վարդապետությունից բաժանելու 
թակարդի մեջ և կմերժեն ընդունել Աստծո մարգարեներին տրված պատգամները:

Այնքան կույր են նրանք, երբ Ես խոսում եմ նրանց հետ հիմա ճշմարտության Գրքի 
միջոցով: Այնքան անգրագետ են նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք առաջնորդում են 
դեպի Իմ Թագավորություն տանող ճանապարհով, երբ ճշմարտապես չգիտեն ճիշտ 
ճանապարհը, որը տանում է այնտեղ: Նրանք պետք է կարդան սուրբ 
Աստվածաշունչը, ուսումնասիրեն այն և առաջին հերթին ընդունեն նրա մեջ 
պարունակվող բովանդակությունը, քանի որ այլապես ինչպե՞ս կարող են նրանք 
ճանաչել Ինձ: Ինչպես գողը գիշերով Ես կգամ, և նրանք պատրաստ չեն լինի ողջունել 
Ինձ, որովհետև չեն զգում նախապատրաստվելու կարիքը:

Հիմա,Ես կանգնած եմ ձեր առջև, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, և խնդրում եմ ձեզ որ 
լսեք Ինձ: Ես խնդրում եմ, որ դուք հավատաք, թե Ով Եմ Ես, ինչ եմ արել Ես մարդուն 
մեղքից ազատագրելու համար և ինչ պետք է անեմ Ես հիմա Իմ Հոր Ուխտը 
ավարտելու համար: Մինչ ժամանակը մոտենում է, ձեզ նշաններ կտրվեն, որ Իմ Օրը 
կլինի շուտով: Ես կանեմ դա, որպեսզի դուք արթնանաք ձեր թմիրից և լսեք Իմ Ձայնը: 
Ես կոչ եմ անում ձեզ խոսել ճշմարտությունը մեղքի մասին, Աստծո Սուրբ Խոսքի 
մասին ճշմարտությունը, և թե ինչպես այն երբեք չի կարող փոփոխվել, ինչպես նաև 
ճշմարտությունն Իմ Աստվածայնության մասին:

Երբ այդ նշանները տրվեն ձեզ, Ես հանդիսավորությամբ հայտարարում եմ, որ Սուրբ 
Հոգին ներքև կհեղվի ձեզ վրա, և ձեզնից նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ մի պարզ 
հնազանդությամբ, կհասկանան, անմիջապես, որ Ես խոսում եմ ձեզ հետ այս 
ժամանակ: Ես կլցնեմ ձեզ Իմ Սիրով, և դուք կտեսնեք իրերն ինչպես նրանք 
իրականում կան, մտքի պարզությամբ և ներհայեցողությամբ այն մասին, թե ինչ է 



պահանջվում ձեզնից Ինձ օգնելու համար, որ ավարտեմ աշխարհը և Աստծո 
յուաքանչյուր զավակին փրկելու Իմ Պլանը:

Լսեք: Նախապատրաստվեք: Աղոթեք Իմ Զորության, Իմ Արիության /ստանալու/ 
համար և երբեք մի մոռացեք Իմ հանդեպ ձեր պարտականությունը:

Գնացեք խաղաղությամբ՝ սիրելու և ծառայելու համար Ինձ այժմ և ընդմիշտ:

Ձեր Հիսուս

Ամեն մի լավ արարքի համար, որ անում եք, ոչինչ մի 
ասեք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նրանք, ովքեր ասում են թե գալիս են Ինձնից, ովքեր օրհնված են 
Սուրբ Հոգով, հեշտությամբ են ճանաչվում ճշմարիտ զանազանության /շնորհ/ 
ունեցողների կողմից: Նրանք երբեք չեն փնտրի անձնական ուշադրություն կամ 
քծնանք: Նրանք երբեք ճանաչում չեն փնտրի, ոչ էլ կլինեն հանրաճանաչ, քանի որ երբ
խոսում են Աստծո Ձայնով, դա նրանց շատ քննադատություն է բերում, որովհետև 
ճշմարտությունն արհամարհված է աշխարհիկ աշխարհի կողմից:

Աստծո Խոսքը միշտ կունենա իրեն վատաբանողներ, և այն երբեք ոգևորությամբ չի 
ընդունվում աշխարհիկ աշխարհի կողմից: Երբ գա օրը, որ ականատես լինեք Իմ 
Եկեղեցու և աշխարհիկ աշխարհի միավորմանը, զգոն եղեք: Իմ սպասավորները, 
ովքեր Ինձ հավատարիմ են մնում և հրապարակայնորեն հռչակում են Խոսքն 
այնպես, ինչպես այն տրված է մարդկությանը սուրբ Աստվածաշնչի մեջ, երբեք 
հանրաճանաչ չեն: Նրանց կարող են հանդուրժել, բայց նրանց ձայները հազվադեպ են
լսվում, և ճշմարտությունը սովորաբար անտեսվում է քամահրանքով:

Ձեր մեջ կան այնպիսիք, ովքեր ներկայանում են իբրև Իմ Խոսքի ուսուցիչներ, որ 
տարածում են ոչ ճշմարտություններ Աստծո խոսքի մասին, չնայած թաքնվում են 
զգուշությամբ ընտրված բառերի ետևում: Ես գիտեմ, թե ինչու եք դուք դա անում, և դա 
Ինձ օգնելու համար չէ, որ հոգիներ փրկեք: Դրա փոխարեն դուք ցանկանում եք 
հեռացնել Ինձնից հոգիներին, քանի որ դուք Իմ դեմ եք:

Իմ Եկեղեցու դավաճաններին, ներառյալ աշխարհիկ մարդկանց, Ես սա ունեմ ասելու:
Խնամեք ձեր սեփական պարտեզը, քանի որ այն մերժված է, և հողն անբերրի է: 
Մոլախոտերն արմատ են ձգել, իսկ առողջ բույսերը երբեք չեն աճի մինչև չփորեք 
հանեք փտածը և չփոխարինեք հողը նոր՝ պարարտացված հողով: Միայն երբ 
նորացնեք ձեր այգին և սկսեք նորից, միայն այդ դեպքում կարող է ձեր այգին նորից 
կյանք տալ: Այլապես կյանք չի լինի, և այնտեղ եղած բոլոր բաները կմեռնեն: Դուք 
կոչնչացնեք ոչ միայն ձեր սեփական կյանքը, այլև՝ ձեր մոտիկներինը, քանի որ Իմ 
հակառակորդը չունի հավատարմություն նույնիսկ նրանց հանդեպ, ում նա բռնում է 
որպես ստրուկ՝ իր վրեժխնդրությունն Իմ հանդեպ իրականացնելու համար:

Նրանք, ովքեր Իմն են, նման են Ինձ շատ ձևերով: Որքան ավելի մոտիկ են նրանք Իմ 
Սրտին, այնքան ավելի շատ են ընդօրինակում Ինձ: Նրանք խոնարհ կլինեն, քանի որ 
երբեք չեն պարծենում Իմ մասին ունեցած իրենց գիտելիքներով: Նրանք խոսում են 
միայն այն, ինչ Ես կխոսեի, և դա ճշմարտությունն է, նույնիսկ երբ այն բերում է 



ատելություն իրենց վրա: Նրանք շատ անհարմար կզգան, եթե բարձրացվեն կամ 
գովաբանվեն իրենց կատարած որևէ լավ գործի համար, քանի որ դա չէ նրանց 
նպատակը: Նրանք միայն փնտրում են կատարել Իմ Սուրբ Կամքը:

Ձայները, որոնք կանչում են. ՛՛Նայեք ինձ, ես Աստծո սպասավոր եմ՛՛, և հպարտորեն ի
ցույց են դնում լավ գործերը, որ անում են Իմ Անվամբ, գարշանք են պատճառում Ինձ: 
Յուրաքանչյուր բարի գործի համար, որ կատարում վերջացնում եք, շարժվեք առաջ՝ 
դեպի հաջորդ առաջադրանքը, և ոչինչ մի ասեք: Գովաբանություն մի փնտրեք, քանի 
որ Իմ Գործն է, որ դուք անում եք: Բոլոր լավ գործերը, կատարված Իմ Անվամբ, պետք
է առաջարկվեն Ինձ խոնարհ սպասավորությամբ:

Դուք երբեք չպետք է ինքներդ ձեզ բարձրացնեք Իմ Անվամբ, քանի որ դա նողկալի է 
Ինձ համար: Երբ ծառայում եք Աստծուն՝ ծառայում եք Նրա ժողովրդին, և պետք է 
շնորհակալություն հայտնեք Նրան, որ տվել է ձեզ այդ բաներն անելու շնորհը: Դուք 
չեք կարող ասել թե այդպիսի գործերը կատարում եք Իմ Անվամբ, եթե փնտրում եք 
շնորհակալություն, գնահատանք, կամ գովաբանություն ուրիշներից: Եթե դա անում 
եք, ապա դուք կեղծավոր եք:

Ձեր Հիսուս  

Մայր Փրկության. Սիրո Ընծան ուժգնանում է Սուրբ 
Ծննդյան տոնին
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, իմ Որդու Սերը երբեք այնքան գերիշխող չէ, որքան Սուրբ 
Ծնունդի տոնին:

Այդ ժամանակ, Նրա Ծնունդը նշելու ընթացքում, Նա հեղեղում է հոգիներին Իր 
Սիրով: Այդ ժամանակ է, որ դուք պետք է ապրեք այն Սերը, որը տրվել է ձեզ, 
բնականորեն, որպես Աստծո զավակներ: Դուք պետք է փայփայեք Սիրո Ընծան, որը 
գալիս է Աստծուց, և կիսեք այդ Ընծան բոլոր նրանց հետ, ում ճանաչում եք:

Սիրո Ընծան ուժգնանում է Սուրբ Ծննդյան տոնին Աստծո բոլոր զավակների 
հոգիներում, և այդ ժամանակ է, որ դուք պետք է ճանաչեք, որ սերը սկսվում է 
ընտանիքում: Իմ Որդին ծնվեց ընտանիքում, և դա լավ պատ ճառ ուներ: Աստված ի 
ցույց դրեց Ինքն Իրեն ոչ որպես Առաքելության ուղարկված անհատ, առանց մտերիմ 
մեկի, այլ Սուրբ Ընտանիքում:

Սիրեք ձեր ընտանիքները և ներեք անցած մեղքերը: Սիրեք բոլոր նրանց, ներառյալ 
նրանց, ովքեր ատում են ձեզ: Դուք կարող եք հաղթահարել ատելությունը՝ կիսելով 
սերը, և չնայած դա կարող է այդ ժամանակ դժվար լինել, դուք ավելի ուժեղ կլինեք 
դրա համար և խաղաղության մեջ: Ատելությունը բացասական զգացմունք է և 
ցամաքեցնում է հոգին դժբախտության խորը զգացողությամբ: Այն ուտում է հոգին 
խորքից մինչև որ նա մահանա: Թույլ մի տվեք, որ ատելությունը բաժանի ձեզ Սիրո 
Ընծայից, որն ամենահզոր Շնորհն է, որովհետև այն գալիս է Աստծուց:

Սիրեք միմյանց այս Սուրբ Ծնունդին այնպես, ինչպես Աստված է սիրում ձեզնից  
յուրաքանչյուրին: Աղոթեք նրանց համար, ովքեր չար գործողություն են կատարել ձեր
դեմ, և խնդրեք իմ Որդուն թեթևացնել ձեզ ատելության բեռից:



Աստծո Սերն իր ողջ փառքով երևում է այն ընտանիքում, որը ծաղկում է Սիրո վրա: 
Այդպիսի ընտանիքները, որ բավականին բախտավոր են միմյանց հանդեպ սեր 
զգալու համար, պետք է տարածեն այդ սերն ուրիշների վրա, ովքեր սեր չունեն իրենց 
կյանքում: Նա, ով մեծանում է սիրող ընտանիքում և սիրում է քնքուշ սրտով, դիպչում 
է ուրիշների հոգիներին: Ահա թե ինչպես է Աստծո Սերը տարածվում՝ ընտանիքի 
գրկից:

Սիրող ընտանիքի սրտից էր, որ իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը դրեց մարդուն մեղքից 
ազատագրելու Իր Առաքելությունը երկրի վրա: Եվ ուստի, Այս Ծննդյան տոներին ես 
խնդրում եմ, որ սիրեք  միմյանց և խնդրեք իմ Որդուն օրհնել բոլոր ընտանիքները 
շնորհներով՝ միմյանց ավելի շատ սիրելու համար:

Սերը, որ ներկա է ընտանիքում, կարող է հաղթահարել սատանայի կողմից նրա դեմ 
դրված բոլոր խոչընդոտները: Ընտանիքը՝ Աստծո Սիրո հիմքն է, որ սատանան ատում
է: Ընտանիքն է, որ չարի թիրախն է, և նա կանի ամեն ինչ ընտանեկան միավորը 
ոչնչացնելու համար:

Սերը և միասնությունն ընտանիքում մի մեծ Ընծան են Երկնքից տրված, և դուք պետք 
է միշտ ձգտեք միշտ միավորված մնալ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Ո՜հ, ինչպիսի ուրախություն կբերեր Ինձ, եթե նրանք 
դառնային դեպի Ինձ Սուրբ Ծնունդի օրը
Երկուշաբթի, 22 դեկտեմբերի, 2014թ., ժ. 20:45

Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա պատգամ է աշխարհի համար Սուրբ Ծննդյան Օրվա համար: 
Քանի որ բոլորդ նշում եք Իմ Ծնունդը, թոյլ տվեք Ինձ մտնել ձեր սիրտը այդ 
յուրահատուկ օրը, քանի որ այդ օրն Իմն է:

Հրավիրեք Ինձ ձեր տուն որպես սիրված հյուր և ներկայացրեք Ինձ ձեր ընտանիքի, 
ընկերների և հարևանների միջից նրանց, ովքեր հնարավոր է մոռացած լինեն Իմ 
մասին: Սուրբ Ծնունդը կարող է լինել Իմ մասին տոնակատարություն, բայց Ես 
արհամարհված եմ այն մեծ ուրախությունների մեջ, որոնք տեղի են ունենում: Թույլ 
տվեք, որ Իմ մասին հիշատակումը երախտապարտ դարձնի ձեր սրտերը, բերի ձեզ 
ուրախություն և հույս ապագայի համար, մի ապագա, որը Ես ապահովեցի ձեզ 
համար Իմ ծնված օրվանից:

Հիշեցրեք նրանց, ովքեր այլևս չեն պատվում Ինձ, այն Սիրո մասին, որ Ես ունեմ 
նրանց հանդեպ, և ինչպես եմ Ես տենչում նորից լինել նրանց կյանքի մի մասը: Ո՜հ, 
ինչպիսի ուրախություն կբերեր Ինձ, եթե նրանք դառնային դեպի Ինձ Սուրբ Ծնունդի 
օրը և խնդրեին Ինձ բերել իրենց Իմ Խաղաղությունն ու Իմ Սերը: Եթե նրանք գան Ինձ 
մոտ Սուրբ Ծնունդի օրը, Ես կպարուրեմ նրանց Իմ Աստվածային Ապաստանարանի 
ապահովության մեջ և երբեք թույլ չեմ տա նորից բաժանվել Ինձնից:

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք Իմ Ընտանիքն եք, և Ես ձեր ընտանիքն եմ: Իմ 
Գթասրտությամբ Ես ձեզ վերցնում եմ Իմ սիրելի Հոր Գրկի մեջ, Ով սիրում է ձեզ 
քնքշասիրտ ծնողի սիրով: Ո՜հ, ինչպե՜ս է Նա սիրում ձեզ, և որքան շատ հա ճույք է Նա



զգում երբ դուք ընդունում եք Ինձ և կանչում եք Ինձ՝ Իմ Օգնությունը ստանալու 
համար:

Դուք ամեն ինչ եք նշանակում Ինձ համար, և Իմ Սերը ձեր հանդեպ վեր է ամեն ինչից, 
ձեր պատկերացումներից շատ այն կողմ: Դրա համար է, որ Ես կկռվեմ ձեզ համար 
այրող կարեկցանքով և խիստ վճռականությամբ, Իմ թշնամիների չարությունց ձեզ 
փրկելու համար: Ես հսկում եմ ձեր հոգիները մի մեծ նախանձախնդրությամբ և 
կկռվեմ բարի կռիվը՝ բերելու համար ձեզ ողջ և առողջ Իմ Թագավորության մեջ: 
Նշանակություն չունի, թե որքան են հակառակվում Ինձ, թե որքան են ստիպված 
նվաստացումից տառապել  քրիստոնյաները Իմ Անվամբ, թե որքան շատ 
գայթակղություն է դրվում ձեր առջև Իմ հակառակորդի կողմից, Ես կշահեմ հոգիների 
համար այս մարտը: Դա փաստ է, քանի որ ոչինչ չի կարող կանգնել Աստծո և Նրա 
զավակների միջև, քանի որ Նա թույլ չի տա դա: Նա, ով /այդպես/ կանի, կգլորվի: 
Ատելությունը կոչնչացվի, և ստերը կբացահայտվեն այն ծանծաղության պատճառով, 
որոնց վրա դրանք ստեղծվել են: ճշմարտությունը կդիմանա ժամանակի 
փորձությանը:

Ես գալիս եմ շուտով՝ միավորելու համար Աստծո զավակներին՝ Նրա թանկագին 
ընտանիքը: Վեր բարձրացրեք ձեր սրտերը, թույլ մի տվեք Իմ թշնամիներին իջեցնել 
ձեր ոգին, և թող հույսը լինի ձեր միակ միտքը: Ամբողջապես վստահեք Իմ Մեծ 
Գթասրտությանը և պատրաստ եղեք ողջունել Ինձ՝ ձեր Փրկչին և Ազատարարին, ետ՝ 
ձեր կյանքի մեջ: Ուրախացեք, քանի որ Իմ Խոստումներն իրենց հետ կբերեն 
ամենամեծ ուրախության պատճառը: Այս Սուրբ Ծնունդն ուրախ կլինի, քանի որ Իմ 
Ժամանակը կարճ է:

Ձեր սիրող Հիսուս

Այն Օրը, երբ Ես կգամ Իմ Աստվածային 
Գթասրտությամբ, կլինի լուսավորման օր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ սիրելի հետևորդներին, այս յուրահատուկ 
ժամանակ, գալ Ինձ մոտ և թույլ տալ Ինձ՝ ծածկել իրենց Իմ Թանկագին Արյամբ: Ես 
տվեցի Իմ Կյանքը երկրի վրա որպես Իմ Մեծ Գթասրտության նշան, և Ես կշարժեմ 
սարերը, օվկիանոսները և կցնցեմ երկիրը մինչ կգամ, մեկ անգամ ևս, ձեզ բոլորիդ Ինձ
մոտ բերելու համար:

Ես սիրում եմ ձեզ և բերում եմ ձեզ մեծ Օրհնություններ և սփոփանք, մինչ 
նախապատրաստում եմ ձեզ Իմ Ժամանակի համար: Թույլ տվեք ձեր սրտերին 
ողջունել Ինձ: Թույլ տվեք ձեր հանդեպ Իմ Սերը ներթափանցի Աստծո բոլոր 
զավակների սրտերը, ներառյալ նրանց, ովքեր հալածում են ձեզ Իմ Սուրբ Անվամբ: 
Ես բերում եմ ձեզ խաղաղություն այս Ծննդյան տոնին և վստահեցնում եմ, որ Իմ 
Ժամանակը շատ մոտ է: Ես կգամ շուտով՝ բացահայտելու համար ձեզ Իմ 
Գթասրտությունը: Ձեզնից նրանց, ովքեր արհամարհում են Ինձ այս Առաքելության 
միջոցով, Ես կծակեմ ձեր կարծրացած սրտերը Սուրբ Հոգու Ընծայով: Շուտով ամեն 
կասկած, որ ունեք, կանցնի, և ձեր բեռը կթեթևացվի: Մինչ այդ դուք կկրեք Ինձնից 
բաժանված լինելու ցավը, որը պարտադրվել է ձեզ ստերի թագավորի կողմից, ով 



հրճվում է, որ մերժում եք Ինձ: Մի ընդդիմացեք Ինձ, սիրելինե՛րս, քանի որ Ես սիրում 
եմ ձեզ մի անդադրում կարոտով: Դառը քաղցրությամբ է, որ Ես գալիս եմ ձեզ մոտ, 
աղերսելով ձեզնից նրանց, ովքեր ասում են թե սիրում են Ինձ, որ դառնաք դեպի Ինձ: 
Ես վշտի արցունքներ եմ թափում, որովհետև դուք չեք կարողանում ընդունել Ինձ այս 
աստվածայն միջամտության միջոցով, երբ այն ձրիաբար տրվում է ձեզ: Դուք պետք է 
փորձեիք հռչակել ճշմարտությունը, բայց փոխարենը դուք մերժել եք Ինձ 
դաժանաբար և այնպիսի ձևով, որ պատշաճ չէ Իմ Աստվածայնությանը:

Այն օրը, երբ Ես կգամ Իմ Աստվածային Գթասրտությամբ, կլինի լուսավորման օր: 
Դուք անմիջապես կիմանաք, որ Ես ձեզ վերցրել եմ ամբողջական հանձնման մի 
ժամանակի մեջ, երբ ձեր արած ամեն ինչը չեք կարողանա թաքցնել ձեզնից: Ձեր 
կողմից կատարված չարության ամեն գործողության համար դուք կզգաք Իմ 
Տառապանքի ցավը, որը կդառնա ձեր սեփականը: Զղջումը, որ կզգաք, կլինի միայն 
այնքան ուժեղ, որքան Իմ հանդեպ ձեր ունեցած հավատն է: Ձեզնից այնքան շատերը 
կհասկանան, թե ինչ պետք է անեն, Իմ Ընդունելությունը ստանալու համար: 
Այնուամենայնիվ, ձեզնից ոմանք կժխտեն Գիտակցության Լուսավորումը այն 
հեռավորության պատճառով, որ դրել եք մեր միջև:

Ձեր միջից հպարտներին և ամբարտավաններին, ովքեր կթաքցնեն իրենց դեմքերն 
Ինձնից Նախազգուշացման ժամանակ, Ես սա ունեմ ասելու: Մի վախեցեք, քանի որ 
դուք Իմն եք: Որովհետև դուք Աստծո զավակ եք, ստեղծված Նրա Պատկերով, Ես մեծ 
Գթասրտություն ցույց կտամ ձեզ: Մի վախեցեք Նրանից, ով սիրում է ձեզ, վախեցեք 
նրանից, ով ատում է ձեզ, քանի որ նա՝ չարը, ձեր ամենամեծ թշնամին է: Մերժեք Ինձ, 
և դուք  կստրկացվեք Իմ ամենամեծ հակառակորդի կողմից, բայց եթե դուք մերժեք 
նրան, Իմ Զորությունը կծածկի ձեզ, կպաշտպանի ձեզ և ձեզ ապահով ձևով կբերի Իմ 
Թագավորություն: Ես տալիս եմ ձեզ այս տեղեկությունը, որպեսզի իմանաք, որ երբ 
Ես ասում եմ, որ դա տեղի կունենա, ուրեմն՝ տեղի կունենա: Եվ երբ այդ օրը գա, դուք 
պետք է հիշեք Իմ Խոսքերը: Մի վախեցեք Ինձնից, քանի որ ի՞նչ կա վախենալու: Եթե 
Ես Իմ Կյանքը տվեցի ձեզ համար, ուրեմն ինչու՞ պետք է դուք ցանկանաք ձեր կյանքը 
տալ դևին, ով միայն ձեր մահկանացու հոգու ավերումն է փնտրում:

Միայն մեկ ճանապարհ կա, որ կարող եք շրջվել, և դա՝ դեպի Ինձ է, ձեր սիրող Փրկչին
և Ազատարարին: Ես ձեր ապահովության ցանցն եմ: Մի փախեք ձեր փրկությունից: 
Հիշեք, միշտ, Իմ Կարեկցանքը, Իմ Սերը և Իմ Մեծ Գթասրտությունը: Իմ Աստվածային
Գթասրտությունն այնտեղ է՝ վերցնելու համար:

Ձեր Հիսուս

Հումանիզմը նախատինք է Աստծո հանդեպ
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Իմ սիրելի աղջիկ, մի մտահոգվեք չարի ոգով, որը քայքայում է աշխարհը: Ամեն ինչ 
Ինձ թողեք: Որովհետև քանի դեռ սիրում եք Ինձ, հարգում Ինձ և սիրում ուրիշներին 
Իմ Սուրբ Կամքին համապատասխան, Ես կպաշտպանեմ ձեզ այն ամեն բանի ցավից, 
որ Իմ դեմ է:

Ամենավատ ցավը, որին ստիպված կլինեք դիմանալ, կլինի այն, որ ականատես 
կլինեք այսպես կոչված բարեգործական գործողություններին և հումանիտար 



մտահոգություններին գլոբալ մասշտաբով, որը կքողարկի Իմ թշնամիների իրական 
դիտավորությունները: Դուք կիմանաք ձեր սրտերում, որ խաբեբան աշխատում է: Երբ
աշխարհիկ աշխարհը և նրանք, ովքեր Ինձ են ներկայացնում, խոսում են 
քաղաքականությունից, հումանիտար գործողություններից, բայց չեն կարողանում 
հռչակել մարդկային կյանքի պահպանման կարևորությունը ամեն գնով, ապա 
իմացեք, որ դա այն չէ, ինչ Ես եմ ցանկանում: Եթե նրանք, ովքեր ասում են թե Ինձ են 
ներկայացնում, նույն կրքոտությամբ չեն խոսում աբորտի չարիքի մասին, ինչպես 
խոսում են մարդկության դեմ այլ գործողությունների մասին, ապա իմացեք, որ ինչ-որ
բան տեղին չէ:

Իմ Հայրը կպատժի բոլոր նրանց, ովքեր սպանում են Նրա զավակներին, ներառյալ 
այն երեխաներին, որ դեռևս սնվում են արգանդում՝ սպասելով ծննդյանը: Այդպիսի 
ոճրագործություններ կատարողները կտառապեն մի սոսկալի պատժից, եթե 
չապաշխարեն Նրա դեմ կատարած իրենց մեղքերից: Նրանք, ովքեր Ինձնից են և 
ներկայացնում են երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, չեն կարողացել հռչակել 
ճշմարտությունը: Սպանությունը, ներառյալ աբորտը, Աստծո դեմ /կատարվող/ 
ամենամեծ մեղքերից մեկն է: Զզջումի արտակարգ գործողություն է պահանջվում 
այդպիսի մեղքից թողություն ստանալու համար: Ուրեմն ինչու՞ Իմ Եկեղեցին 
եռանդով չի պայքարում այդ մեղքի դեմ՝ Իմ Հոր դեմ ըմբոստության ամենապիղծ 
գործողություններից մեկի դեմ: Ինչու՞ են նրանք հեռացնում ձեզ մեղքերից 
ամենալուրջը ճանաչելուց, մինչ քարոզում են հումանիտար օգնության 
կարևորության մասին:

Հումանիզմը նախատինք է Աստծո հանդեպ, որովհետև այն կենտրոնանում է մարդու 
կարիքների վրա, այլ ոչ թե ամեն բանի Արարչի առջև մեղքից ապաշխարելու 
անհրաժեշտության վրա: Եթե անտեսում եք մահացու մեղքերը, /որոնք/ հստակորեն 
սահմանված են Աստծո կողմից դրված Օրենքներում, և որոնք տանում են դեպի 
հավիտենական դատապարտություն, ապա մարդկային ռասայի քաղաքական 
իրավունքների հանդեպ ոչ մի տեսակ կարեկցանք չի քավի այդ մեղքերը:

Եթե հավատում եք Ինձ, և եթե ծառայում եք Ինձ, ապա պետք է խոսեք միայն 
ճշմարտությունը: ճշմարտությունն այն է, որ մեղքը ձեր ամենամեծ թշնամին է, /այլ/ 
ոչ թե նրանք, ովքեր հալածում են ձեզ: Մահացու մեղքը, եթե չի ապաշխարվում, 
կտանի ձեզ դժոխք: Եթե մահացու մեղքի մեջ եք և ժամանակն անց եք կացնում 
աջակցելով բարեգործության մեծ գործողությունների և հումանիտար արարքների, և 
չեք ապաշխարում, ապա ձեր հոգին կկորչի:

Հիշեք ճշմարտությունը: Մի սխալվեք բարեգործության մասին խոսակցություններից, 
գործողություններից կամ արարքներից, երբ ամենակարևոր առաջադրանքը մահացու
մեղքի դեմ պայքարելն է: Իմ այն սրբազան սպասավորը, ով մերժում է հիշեցնել ձեզ 
մահցու մեղքի հետևանքները, չի հասկանում Ինձ սպասավորելու իր 
առաքելությունը: Դուք չեք կարող մեղքը սրբել գետնի տակ տեսողությունից հեռու, 
ասես այն գոյություն չունի: Ոչ մի չափի կարեկցանք այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր 
հալածանքի են ենթարկվում Իմ Անվամբ, չի ծածկի այն փաստը, որ մեղավորները չեն 
հաշտվում Ինձ հետ՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ, մեղքերի թողության համար:

Ձեր Հիսուս



Նրանք, ովքեր կստանան Կրակի Լեզուները, չեն 
հանդուրժի մեղքը
Ուրբաթ, 26 դեկտեմբերի, 2014թ., ժ. 14:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ժամանակը մոտենում է, և շուտով մեղքի կողմից պատճառված
տառապանքը, թշվառությունն ու ցավը կհանգչեն:

Միևնույն ժաանակ, Իմ Սերը կպահի աշխարհը, և Իմ թշնամիների կողմից նյութված 
ամեն վատության և չարության գործողության աղբյուրին վերջ կդրվի Իմ կողմից: 
Չարի դեմ մարտում կհաղթի Սերը, որը Ես կներարկեմ բարի մարդկանց հոգիներում: 
Այդ Սերը կգրավի բոլորին, ովքեր կհաղորդակցվեն իր հետ, և Սուրբ Հոգու Կրակը 
կլցնի բոլորի սրտերը, ովքեր օրհնյալ են Աստծո Սիրով: 

Սուրբ Հոգու այդ դուրս հեղումը, որի նմանը տեղի չի ունեցել այն ժամանակից իվեր, 
երբ Իմ առաքյալներն օրհնվեցին Հոգեգալուստի ժամանակ, կարթնացնի մարդկային 
ռասային: Շատ քչերը կմնան անհաղորդ Սուրբ Հոգու Զորությանը, և նրանք անզոր 
կլինեն նրա դեմ: 

Որովհետև Աստված սիրում է Իր զավակներին, այդ պատճառով է, որ Նա ուղարկում 
է մարդկությանն այդ փառահեղ Ընծան: Հոգիները կդառնան ավելի մաքուր, և նրանք, 
ովքեր կստանան Կրակի Լեզուները, այլևս չեն հանդուրժի մեղքը:

Անհնարին կլինի անտեսել այն Սերը, որը կկիսեն նրանք, ովքեր օրհնյալ են 
Մխիթարիչի Զորությամբ, և դրա պտճառով սատանայի զորությունը կթուլանա, և 
նրա ճանկն աշխարհի վրա կթուլանա մինչև ետ ընկնի անդունդը:

Ուրախացեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որովհետև Իմ Սիրո Զորությամբ է, որ Ես 
կփրկեմ աշխարհը և բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ Գթասրտությունը:

Գնացեք Իմ Սիրով: Սիրեք միմյանց ինչպես Աստված է ձեզ սիրում:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստծո Կամքը առեղծված է ձեզնից 
շատերի համար
Շաբաթ, 27 դեկտեմբերի, 2014թ., ժ. 12:55

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք պետք է միշտ վստահեք Իմ Որդու Սուրբ Կամքին, 
որովհետև Նա թույլ կտա միայն այնքան շատ չարիք /որքան անհրաժեշտ է/, որ ողողի
աշխարհը, քանի որ Նրա Գթասրտությունն այնքան մեծ է:

Երբ իմ Որդին միջամտում է որևէ գործողության, որը որևէ տեսակի պղծություն է 
պատճառում, Նա դա անում է հավատքը պահպանելու համար: Իմ Որդու Խոսքն 
անձեռնմխելի է, և Նրա Կամքն Իր Սեփականն է, անելու այն, ինչ Ինքն է ցանկանում: 
Ձեր կամքը ձեր սեփականն է, բայց եթե այն ազատորեն տրվում է Աստծուն, ապա 
միայն Նրա Կամքը կարող է կատարվել:

Վստահեք, վստահեք, վստահեք իմ Որդուն, քանի որ ամեն բան Նրա Կամքին 
համապատասխան է: Եթե Նա թույլ է տալիս որ չարը ծաղկի և Նրա թշնամիները 
խաբեն Նրա հետևորդներին, ապա դա Նրա Կամքի մեջ է, և դա արվում է փորձելու 



համար հավատարիմների հավատը: Ձեզնից շատերի համար Աստծո Կամքը 
առեղծված է, և Նա կարող է որոշել, թե ինչն է, որ անհրաժեշտ է մարդկության 
բարիքի համար, ցանկացած ժամանակ:

Դուք պետք է թույլ տաք, որ ձեր սրտերը մնան խաղաղության մեջ՝ իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քիստոսի հանդեպ սիրո և վստահության մեջ: Նա մեծապես ներկա է ձեր մեջ, և դուք 
պետք է շնորհակալ լինեք դրա համար, որովհետև առանց Նրա Սուրբ Ներկայության 
խավարը կպատեր երկիրը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Պաշտպանեք Իմ Խոսքը: Խոսեք Իմ Խոսքի մասին
Կիրակի, 28 դեկտեմբերի, 2014թ., ժ. 18:30

Իմ սիրելի աղջի՛կ, նեղության ամենամեծ ցավը ձեր ազգերի օրենքներում է, որոնք 
հակառակվում են Աստծո Օրենքներին ամեն ձևով՝ թե՛ տեսանելի, և թե՛ 
անտեսանելի: Աստծո ամեն մի Օրենք, որ խախտվել է նրանց կողմից, ովքեր 
ղեկավարում են ձեր ազգերը, հիմա փոխարինված է մի /օրենքով/ որ անձայն 
սպանում է հոգին: Ամեն վատ արարք կներկայացվի որպես լավ բան: Որքան չար լինի
գործողությունը, այնքան ավելի շատ կծափահարեն այն: Տեղ չի տրվի նրանց, ովքեր 
կհռչակեն ճշմարտությունը՝ Աստծո ճշմարիտ Խոսքը խոսելու համար: Նրանց 
ձայները մեծ մասամբ կանտեսվեն: Իսկ երբ լսվեն՝ կմերժվեն որպես չար:

Ճշմարտապես եկել է ժամանակը, որպեսզի Ճշմրտությունը շրջվի ներսից դուրս և 
ներկայացվի որպես սուտ: Խոսքը հիմա մեծամասնության կողմից կհամարվի որպես 
երևակայության մի գործ՝ մի սուտ: Աստծո Օրենքները, այնուամենայնիվ, դժվար է 
անտեսել, և ուստի, երբ նրանցից, ովքեր կառավարում են ձեր ազգերը, պատասխան 
հարցնեն իրենց չար գործողությունների համար, նրանք կհայտարարեն, թե Աստծո 
Խոսքը թերի է և հնացած:

Դևի խորամանկությունը նշանակում է, որ, որպեսզի իր չարությունն ընդունվի, ամեն 
բարոյական գործողություն և արարք կհայտարարվի անմարդկային և դեմ 
քաղաքացիական ազատությանը: Բայց նրանք, ովքեր օրհնյալ են Սուրբ Հոգու 
Ընծայով, դեռևս կկարողանան զանազանել Ճշտի և սխալի միջև: Երբեք նախկինում, 
Նոյի օրերից ի վեր, աշխարհը ծածկված չի եղել այսպիսի խաբեությամբ: Երբեք 
նախկինում մարդն այնպես չի մեղանչել ինչպես հիմա: Եվ Ճիշտ ինչպես Նոյի 
օրերում, մարդու՝ սեփական անձի հանդեպ գրավվածությունը հասել է այնպիսի 
սահմանների, որ հավատում է թե ինքն իշխանություն ունի իր սեփական 
Ճակատագրի վրա, այսպիսին է նրա նարցիսիզմի աստիՃանը: 

Այսօր մեղքը գրկում են հաՃույքով և առաջ քաշում որպես քաղաքացիական 
իրավունք, և ուստի, ձեզնից ակնկալում են, որ հարգեք այն: Եթե հարգանք 
չցուցաբերեք մեղսալից գործողությունների հանդեպ, ապա կհայտնաբերեք, որ 
մեղադրվում եք ոՃրագործության մեջ: Ձեր ոՃիրն այն կլինի, որ դուք պահել եք 
Աստծո Խոսքը, և դրա համար ձեզ կստիպեն տառապել:

Որքան հեշտությամբ է մարդը հիմարացվում մեղսալից արարքների հանդեպ 
մեղադրանքը վերացնելու գլոբալ պլանով, որոնք գրվում են ձեր ազգերի օրենքների 



մեջ: Այդ ամեն բաները կանխասացվել են, և շատ շուտով ոչ մի սխալ գործողություն, 
ներառյալ մարդասպանությունը, էֆթանազիան և աբորտը, սխալ չի համարվի: Կգա 
ժամանակ, երբ մեծ մասշտբով գենոցիդը կհետևի այնպիսի օրենքների ներմուծումից 
հետո, որոնք ծրագրավորված կլինեն օրինականացնելու հաշմանդամությամբ և այլ 
ֆիզիկական թերություններով/վիՃակներով տառապող անձանց օրենքով սպանելը:

Ձեր ազգերում ամրագրված չար օրենքները կտանեն դեպի ավելի մեծ օրենքների, 
որոնք ձեզնից կխլեն ողջ իշխանությունը: Դուք իրավասություն եք տվել նրանց, ովքեր
մերժում են Ինձ, ովքեր անտեսում են Աստծո Օրենքները, և այդ պատՃառով նրանք 
կներմուծեն ավելի չար գործողություններ, որոնք աներևակայելի տառապանք 
կպատՃառեն: Քաղաքացիական և մարդու իրավունքներին աջակցող երկրների 
օրենքները կհանգեցնեն բռնապետության մի այնպիսի ձևի, որը քրիստոնյա լինելը 
կհամարի վիրավորական:

Պաշտպանեք Իմ Խոսքը: Խոսեք Իմ Խոսքի մասին: Մի ընկեք թակարդը՝ գրկելու 
ցանկացած գլոբալ արշավ, որը ծրագրված է աշխարհը մի նոր մեկ համաշխարհային 
կրոնի բերելուն: Իմ սրբազան սպասավորներին. Ես ձեզ կոչ եմ անում հռչակել Աստծո
Խոսքը և մերժել այն չար գործողությունները, որ բռնել են գրեթե բոլոր ազգերին, 
որոնք մերժում են Աստծո Խոսքը: 

Շատ հեշտ է կոչ անել մարդու իրավունքների տարածման համար, բայց Իմ խիզախ 
սպասավոր լինել է պահանջվում կանգնելու և հայտարարելու համար, որ այն 
գործողությունները, որոնք ատելի են Ինձ, Աստծո դեմ են: Որովհետև դա անելու 
համար նրանց վրա եկող հսկայական քննադատության հետևանքով նրանք կզրկվեն 
համակրանքից: 

Հիշեք, թե Ես ինչ եմ ասել. Նա, ով Ճշմարտապես ծառայում է Ինձ, անկեղծությամբ, 
երբեք չի վախենա խոսել Ճշմարտությունը և երբեք չի փնտրի լինել հանրաՃանաչ: 
Նրա միակ նպատակը կլինի հոգիներ փրկելը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստծո Կամքն անհաղթահարելի է
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, մի վախեցեք Քրիստոսի Խոստումներից, քանի որ դրանք 
կլինեն ձեր ազատագրող գործոնը: Իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, ներկա է ձեր մեջ, և 
Նա երբեք չի լքի ձեզ, ոչ էլ կհեռանա ձեր կողքից: Աշխարհը փրկելու Նրա Խոստումը 
կկատարվի, քանի որ դա իմ Հավիտենական Հոր Կամքն է:

Դուք պետք է իմանաք, որ Աստծո կամքն անհաղթահարելի է, և անկախ նրանից, թե 
որքան մեծ են խոչընդոտները, որ դրված են ձեր առջև, Աստված, Իր 
Աստվածայնությամբ, կճզմի Իր բոլոր թշնամիներին: Դուք երբեք չպետք է մտածեք, թե
չարը կհաղթի, որովհետև դա անհնար է: Աստծո մեծ Սիրո միջոցով դուք 
կառաջնորդվեք դեպի Հավիտենական Փրկություն, և ոչինչ չի կարողանա փակել ձեր 
ճանապարհը: Երբ իմ Որդու թշնամիները փորձում են ձեզ ստիպել ընդունելու 
օրենքներ, որոնք Աստծուց չեն, ապա դուք պետք է դիմադրեք դրանց: Ձեզ համար 
կարող է դժվար լինել, բայց ձեզ կտրվի զորությունը՝ շարունակելու ձեր 
ուղևորությունը, և ամեն տեսակ օգնություն կտրվի ձեզ Երկնքից:



Սովորեք ճանաչել չարի աշխատանքը այն պատերազմներով, որ տեսնում եք 
ամենուրեք, չար օրենքներով, որ ներմուծվել են գրեթե ամեն ազգի մեջ և որոնք 
մերժում են Աստծո Խոսքը, և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ դավաճանությամբ նրանց 
կողմից, ովքեր ասում են թե իրենք Նրան են ներկայացնում /այն դեպքում/, երբ ետ են 
նստում և ոչինչ չեն անում Նրա Սուրբ Խոսքը հռչակելու համար: Սովորեք նաև 
ճանաչել Աստծո ընտրյալ հոգիների հանդեպ ցուցաբերվող ատելությունը, որովհետև 
այդ դեպքում կհասկանաք այն դժվար առաքելությունը, որ տրվել է նրանց, որպեսզի 
նրանք կարողանան հիշեցնել աշխարհին, որ Աստծո Սերը դեռևս կենդանի է:

Դուք պետք է նաև շնորհակալություն հայտնեք Ամենաբարձրյալ Աստծուն այն 
Կյանքի համար, որը Նա տվեց մարդկությանը Իր միակ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով: Եթե չլիներ իմ Որդու ծնունդը և Նրա Խաչելությունը, չէր լինի Նոր Ուխտը՝ 
բերելու ձեզ այն փառահեղ կյանքը, որը սպասում է ձեզ, եթե դուք ընտրեք ընդունել 
այն:

Սրանք այն ժամանակներն են, ուր պետք է պատրաստվել նոր աշխարհի՝ նոր Երկնքի
և նոր երկրի համար: Ժամանակ մի կորցրեք փորձելով վիճել այն մասին, ինչ իմ 
Որդին ասում է ձեզ հիմա: Փոխարենը սովորեք ընդունել ճշմարտությունը բարի 
շնորհով: Ես՝ ձեր սիրող Մայրը, ուղղորդություն կտամ ձեզ դեպի իմ Որդին, իսկ ձեր 
աղոթքները կուժեղացնեն ձեզ, ամեն ձևով, որպեսզի արժանի դառնաք Քրիստոսի 
Խոստումներին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Իմ Երկրորդ Գալուստը մեծ ուրախություն կառաջացնի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը պատկանում է Իմ Հորը, և Իմ Թագավորությունը 
կբարձրանա անկախ ամեն ինչից:

Աշխարհը կբարձրանա նորից, ինչպես Իմ Հոր Կամքն է, և Իմ Փառքով Ես կբերեմ 
խաղաղություն, սեր և ուրախություն բոլորին: Մեղքի բիծն այլևս չի լինի, և Աստծո 
բոլոր զավակները, ովքեր ընդունում են Ինձ՝ Նրա սիրելի Որդուն, հավիտենական 
կյանք կունենան:

Իմ Երկրորդ Գալուստը մեծ ուրախություն կառաջացնի, և այդ օրը ամեն արտասուք 
կսրբվի: Իմ Գթասրտության Ձեռքը կհասնի ձեզ բոլորիդ, և շատ քչերը կմերժեն Իմ 
Թագավորությունը: Նրանք, ովքեր կմերժեն, չեն մտնի այնտեղ, բայց, 
այնուամենայնիվ, նրանք շատ կափսոսան հավիտենության հանդեպ իրենց որոշման 
համար:

Մի վախեցեք մեծ տեղաշարժերից, որովհետև փտածը մաքրելու ժամանակը եկել է, և 
երբ հողից դուրս գա նոր կյանքը, նոր աշխարհը, որը կլինի առանց վերջի, 
կուրախացնի ամեն հոգու, ով կփարվի Ինձ: Ես Սեր Եմ, և Սերը կհետևի Ինձ և 
յուրաքանչյուր հոգու, որը խոցվել է Սուրբ Հոգու կողմից: Ուժեղ եղեք, Իմ սիրելի 
հետևորդնե՛ր: Իմ Միջամտությունն անհրաժեշտ է այս ժամանակ, և շուտով Նոր 
Երուսաղեմը կիջնի Երկնքից, և երկիրը, ինչպես որ այն նախատեսված էր որ լինի, 
կբարձրանա մոխիրներից:



Դուք չպետք է թույլ տաք, որ վախը բռնի ձեր սրտերը, քանի որ վախենալու ոչինչ չկա, 
որովհետև Ես Եմ գալիս և Ես սիրում եմ բոլորիդ: Թույլ տվեք Ինձ հասնել ձեզնից 
յուրաքանչյուրին այս ժամանակ և սփոփել ձեր խեղճ սրտերը: Իմ Ներկայությունը ձեր
մեջ է, և մարդկությանը /տված/ Իմ Խոստումները կկատարվեն Իմ ժամանակին: 
Համբերատար եղեք, հույսով լի և վստահ Իմ Սիրուն: Բայց ամենից առավել, վստահեք
Ինձ, քանի որ Ես Իմ Կյանքը տվեցի ձեզ համար, և ուստի, ոչինչ չկա, որ Ես 
չկարողանամ անել ձեզ Իմ Փառահեղ Թագավորություն բերելու համար:

Թողեք ամեն ինչ Իմ Սուրբ Ձեռքերի մեջ: Գնացեք խաղաղությամբ: Երբեք մի 
կասկածեքԻմ Մեծ Գթասրտությանը:

Ձեր Հիսուս

Մարդկության հանդեպ միակ վտանգը հենց մարդն ինքն 
է

Հինգշաբթի, 1 հունվարի, 2015թ., ժ. 23:50

Իմ սիրելի աղջի՛կ, նա, ով հարատևի աղոթքի մեջ, ավելի կմոտենա Ինձ:

Աշխարհում և երկրի վրա Իմ Եկեղեցում այսքան շատ շփոթության մեջ մարդկության 
հանդեպ մարտահրավերն այն է, որ տարբերակի, /թե որն է/ ճիշտն ու սխալը 
Աստծո Աչքում: Բայց շատ քրիստոնյաներ կհեռացվեն Ինձնից քարոզչության մի 
նոր գլոբալ ձևով, որը կկենտրոնանա բացառապես քաղաքականության վրա: 
Փոխանակ ձեզ խրախուսելու, որ մնաք Ինձ հավատարիմ և վստահող այն ամենի
մեջ, որ Ես Եմ, ձեզ կհեռացնեն Ինձնից: Դուք երբեք չպետք է շփոթեք Իմ Խոսքը 
աշխարհիկ աշխարհի ձգտումների հետ: Ես միշտ մարդկության համար պարզ 
եմ դարձրել, Իմ Հոր Գրքի միջոցով, այդպես անելու վտանգների մասին: 
Աշխարհիկ աշխարհը ծառայում է միայն իր սեփական կարիքներին, և 
իշխանություն, նկրտումներ և եսասիրական ձգտումներ ունեցող մարդիկ 
ստեղծում են կանոնները, որոնք ղեկավարում են այն:

Այնքան շատ սխալ տեղեկատվություն է տարածվել շրջակա միջավայրի 
կապակցությամբ /այն դեպքում/, երբ միայն Աստված կարղ է թելադրել թե 
ինչպիսի վարք է ցուցաբերում երկիրը: Մարդը կարող է վնասել և փչացնել 
երկիրը, բայց նա երբեք չի կարող ոչնչացնել այն, քանի որ այդ բոլոր բաներն 
Աստծո Ձեքերում են: Աստծո հանդեպ վստահության պակասը նշանակում է, որ 
մարդը հավատացած է թե ինքը վերահսկողություն ունի տիեզերքի վրա: Հիմար 
մարդը կարծում է, թե իր գործողությունները կարող են փոխել Աստծո 
օրենքները: Իմաստուն մարդը գիտի, որ Աստված Ամենակարող է, և քանի դեռ 
Նրան պատվում են և նրա Օրենքներին ենթարկվում, ապա մարդու գոյատևումն 
ապահովված կլինի: Երկրի գոյատևումը կապ չունի մահկանացու մարդու հետ: 
Միայն Աստված ունի զորությունը՝ վերահսկելու օդը, որ շնչում եք, ջուրը՝ որ 
խմում եք, և կյանքը պահպանելու կարողությունը: Մարդկության հանդեպ միակ
վտանգը հենց մարդն ինքն է:

Մարդը կհիմարացնի ուրիշներին սեփական օգուտի շահերից ելնելով: Նա կստի, եթե 
դա իրեն առավելություն է տալիս և երբ դա իրեն հարմար է: Վստահությունը 
հեշտությամբ կոտրվում է, և հիմա դուք ապրում եք մի դարաշրջանում, ուր 



պետք է իմանաք, որ երկիրը մնալու է այնպես, ինչպես նախկինում էր, և որ 
ցանկացած կլիմայական տեղաշարժ Աստծո Ձեռքով է կատարվում: Մարդու 
միջամտությունն այսպիսի աստվածային արարչությանը թույլ կտրվի միայն 
այնքանով, եթե այն Աստծո Կամքին համապատասխան է:

Իմ Եկեղեցին Իմ Մարմինն է: Բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, Իմ Մարմնի 
մասն են: Նրանք, ովքեր Իմ մասն են, կհետևեն Իմ Ուսուցումներին: Նրանք, 
ովքեր ասում են թե իրենք առաջնորդում են Իմ հետևորդներին, պետք է ապրեն 
Աստծո Խոսքով: Նրանց դերը ճշմարտությունը պաշտպանելն է, ոչ թե նրանից 
շեղվելը:

Եթե ձեզ հեռացնում են Ինձնից, և եթե աշխարհը մերժում է Իմ Խոսքը, ապա Իմ 
սրբազան սպասավորների պարտականությունը աշխարհին հիշեցնելն է, թե 
ինչն է ճիշտ և ինչը՝ սխալ: Երբ նրանք հեռանում են հոգուն վերաբերող հացերից՝
փոխանակելով դրանք սոցիալիզմին հանգեցնող հարցերով, ապա իմացեք, որ 
դա մի նուրբ և խորմանկ խաբեություն է: Այն նաև դավաճանում է Իմ հանդեպ 
ողջ վստահությանը:

Ձեր Հիսուս  

Մայր Փրկության. Շատ փոխարինումներ տեղի 
կունենան մինչև նոր կրոնը վերջնականապես 
կձևավորվի
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու դեմքը կփոխվի 
անճանաչելիության աստիճան և կփոխարինվի մի /եկեղեցով/, որն իմ Որդուց չէ:
Փոխարինում փոխարինման ետևից կծավալվի, մինչև որ իմ Որդու 
Ուսուցումները կշրջվեն գլխիվայր և կփոխարինվեն կեղծ աշխարհիկ 
վարդապետություններով:

Ցանկացած Եկեղեցում, որը հռչակում է թե քայլում է Հիսուս Քրիստոսի 
ոտնահետքերով, Աստծո Խոսքից բացի տեղ չկա որևէ այլ բանի համար: Բայց 
կգա ժամանակ, երբ իմ Որդու Եկեղեցին կդառնա քաղաքական շարժման մաս, 
մեծ մասշտաբով, և կլինի առաջատարը աշխարհին մտահոգող ամեն ինչում 
բացառությամբ այն բանի որ չի մնա հավատարիմ Խոսքին այնպես, ինչպես այն 
դրվել է Աստծո կողմից: Այդ բոլոր բաները տեղի կունենան, ինչպես 
կանխասացվել է, քանի որ իմ Հավիտենական Հայրը թույլ է տալիս Իր 
թշնամիներին ոչնչացնել Իր միածին Որդու Մարմինը, բակց միայն 
սահմանափակ ժամանակով: Նա թույլ է տալիս այդ փորձությունները՝ փորձելու
համար նրանց ուժը, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը և մնում են հավատարիմ 
Նրա Եկեղեցուն, ինչպես նաև նրանց, ովքեր կանտեսեն այն հօգուտ խավարի 
վարդապետության:

Ժամանակ կպահանջվի նախքան այդ բոլոր փոփոխությունները տեղի կունենան, 
բայց սերմերը ցանվել են: Բոլոր կրոնները կմիավորվեն որպես մեկ, իսկ հետո 
կմիանան կառավարությունների հետ որպես մի նոր գլոբալ միավորի մաս և 



կառաջնորդեն, մինչև որ մեղքի որդին ներս մտնի և գրավի իր տեղը: Շատ 
փոխարինումներ տեղի կունենան, մինչև որ նոր կրոնն ի վերջո կկազմավորվի, և
այն կհռչակի ամեն ինչ, որն արտաքուստ կթվա բոլորի բարիքի համար:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, սիրելի զավակներ, զորության համար, որ հաղթահարեք 
այն ցավը, որը կհետևի: Իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը վշտի արցունքներ է 
թափում այն բանի համար, թե ինչպես են Իրեն դավաճանելու, և այն հոգիների 
համար, որոնց Նա կկորցնի այդ ընթացքում: Նրա հավատարիմ սրբազան 
սպասավորներին կմնա վարել նավը, որը Նրա ճշմարիտ Եկեղեցին կպահի 
ճիշտ ուղու վրա մինչ այն կնավարկի ուժգին և փոթորկալից ջրերի միջով: Բայց 
խնդրում եմ, վստահ եղեք որ ամեն լավ շնորհ կտրվի նրանց, ովքեր 
հավատարիմ կմնան Փրկչին և աշխարհի Ազատարարին այդ վշտալի և դժվար 
ժամանակներում: 

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Որոտ և կայծակ կիջնի Աստծո Տաճարի վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Աստված աշխարհին տվեց ճշմարտությունը, մարգարեների 
միջոցով, դա Գթասրտության մի գործողություն էր Նրա կողմից: Այնքան 
շատերն էին մոռացել Աստծո մասին, պաշտել կեղծ աստվածների, որոնք գալիս 
են սատանայի հիերարխիայից, որ սկսել էին հավատալ իրենց սեփական 
անպարտելիությանը: Եթե Աստծո Միջամտությունը չլիներ, շատերը 
կտառապեին սոսկալի պատժից:

Այն, ինչ Աստված ասել է մարգարեներին սկզբից ի վեր, կատարվել է: Նրա կողմից 
մարդկությանը տրված նախազգուշացումները հանգեցրել են այն բանին, որ 
նրանք, ովքեր ուշ են դարձրել, փրկվել են, մինչդեռ նրանք, ովքեր անտեսել են 
այդ նախազգուշացումները, մի կողմ են նետվել: Ամեն ինչ, որ կանխասացվել է, 
կատարվելու է, և նրանք, ովքեր դիմադրում են Աստծուն Իր զավակներին 
խաղաղություն և փրկություն բերելու Նրա փորձերում, ստիպված կլինեն հաշիվ 
տալ իրենց ըմբոստության համար: Որովհետև ճշմարտությունը շրջվել է 
գլխիվայր և Աստծո Խոսքն արհամարհվել, մարդիկ կշարունակեն իրենց մեջքը 
շրջել Աստծո Սուրբ Խոսքի հանդեպ: Նրանց իջնելը խավարի մեջ կհանգեցնի 
պատժի Ամենաբարձրյալ Աստծո կողմից:

Իմ Հավիտենական Հորը ցավ է պատճառում տեսնել թե որքան խորն է մարդն ընկել՝ 
գնալով ամեն բանի ետևից, որ հաճույք է պատճառում: Բայց այն օրը, երբ Սուրբ 
Հողորդությունը վերջանա, և այն ժամ, երբ ինքնակոչները պղծեն Իմ Խորանը, 
կլինի վերջնական փուշը, որով նրանք կխոցեն Իմ Կողը: Նշանակված ժամին 
որոտ և կայծակ կիջնի Տիրոջ Տաճարի վրա, և այն ցած կխորտակվի: Վա՜յ նրան, 
ով կմասնակցի այդ սրբապղծությանը, քանի որ նրա պատիժը չի հետաձգվի, և 
նա կընկնի անդունդը ինչպես մի քար: Այդ ժամանակ ոչ մեկը չի պաշտպանի 
այն մարդուն, ով կպղծի Իմ Խորանը, քանի որ երբ Աստծո Ձեռքն իջնի ծանր 
կացնի պես, նրանք կհասկանան ճշմարտությունը:



Շատերն են հեռացել Աստծուց, բայց մեծմասամբ, շատերը դեռևս կկանչեն Նրան՝ 
փնտրելով սփոփանք Նրա Բազուկների մեջ: Բայց գոյություն կունենա մի 
միջուկ՝ գազանների մի խումբ, որոնց արտաքին տեսքը կքողարկի ներսում 
գտնվող չարությունը, ովքեր կստիպեն, կհմայեն և դեպի իրենց կտանեն այն 
հոգիներին, որոնց կարծրացած սրտերը իրենց դարձրել են կատարյալ 
զինակիցներ Իմ Մարմինը պղծելու պլանի մեջ: Սա վաղուց կանխասացված 
խումբն է, որը կփորձի ոչնչացնել մարդկությունը: Այնուամենայնիվ, նրանց 
զորությունը կսահմանափակվի, չնայած այն մեծ կթվա: Իմ Հայրը թույլ կտա 
միայն այդքան ընդդիմություն Իմ հանդեպ՝ Իր միածին Որդու հանդեպ, այդքան 
ժամանակով:

Սրտով բարի մարդիկ կհամախմբվեն և կգան Ինձ մոտ: Հպարտության և 
ամբարտավանության մեղքի միջոցով է, որ ամենամեծ բաժանումը կստեղծվի 
մարդկանց միջև, և մինչև նրանք չանտեսեն իրենց թուլությունները, նրանց 
համար անհնարին կլինի ընդունել Իմ Գթասրտությունը:

Ճշմրտությունը պետք է վեր պահել, քանի որ եթե ընդունեք որևէ այլ բան 
ճշմարտությունից բացի՝ Աստծո Խոսքից բացի, ապա կվերջացնեք ոչնչով:

Ձեր Հիսուս  

Նրանք, ովքեր բարձրացնում են իրենց Իմ առջև, բայց 
չար են խոսում ուրիշների մասին, կկտրվեն Ինձնից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե նա, ով չի հավատում Ինձ կամ Իմ Խոսքին, և ում տրված է 
զանազանության ընծան, գա Ինձ մոտ և խնդրի Ինձնից Իմ Օգնությունը և Իմ 
Գթասրտությունը, Ես կազատագրեմ նրան և փրկություն կտամ նրան: Եթե նա, 
ով ճանաչում է Ինձ, բայց դավաճանում է Ինձ, իսկ հետո գա Ինձ մոտ և փորձի 
պաշտպանել իր գործողությունները, Ես նրան մի կողմ կնետեմ, որոհետև նա 
կատարած կլինի ամենավատ մեղքը:

Իմ ամենամեծ թշնամիները նրանք են, ովքեր օրհնվել են ճշմարտությամբ, բայց 
նրանց հպարտությունը ստիպում է իրենց հավատալ, թե իրենք արտոնյալ են՝ 
գործելու Իմ Անվամբ: Ինձ դավաճանեց Իմ Յուրայիններից մեկը, երբ Ես քայլում 
էի երկրի վրա, այլ ոչ թե նրանցից մեկն, ովքեր չէին ճանաչում Ինձ: Նույնը կլինի 
միշտ մինչև Մեծ Օրվա ժամանակը:

Նրանք, ովքեր բարձրացնում են իրենց Իմ առջև, բայց չար են խոսում ուրիշների 
մասին, կկտրվեն Ինձնից: Նրանք, ովքեր կտրված են Ինձնից, որովհետև մերժում
են Ինձ, բայց  ի վերջո կշրջվեն դեպի Ինձ, առաջինը կփրկվեն: Զգույշ եղեք, երբ 
հռչակում եք թե Ինձնից եք, քանի որ իմաստուն մարդը կսիրի Ինձ անկախ այն 
շնորհներից, որ ստանում է: Նա երբեք չի պարծենա իր սրբությամբ, իր նվիրյալ 
կյանքով կամ Իմ Խոսքի իր հասկացողությամբ: Հպարտությունը նրանց անկումն
է, ովքեր հավատում են թե Իմ մասին իրենց ունեցած գիտելիքներն ավելի մեծ են,
քան ուրիշներինը: Նրանց եմ Ես բերում ավելի մոտիկ Իմ Սուրբ Սրտին, ովքեր 
գալիս են Ինձ մոտ փոքրիկների պես: Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր սիրում են 
Ինձ անվերապահորեն և կարիք չունեն ի ցույց դնել Իմ հանդեպ ունեցած իրենց 



սերը, որպեսզի ուրիշները հիանան և նայեն իրենց: Նա է, ով թողնում է ամեն ինչ
Իմ Ձեռքերում երբ խոսում է ճշմարտությունը, որ բերում է Ինձ հոգիներին, 
որոնց Ես ցանկանում եմ, այլ ոչ թե նա, ով զգում է, թե ինքը մեծ պատիվների է 
արժանի այդպես վարվելու համար:

Չարը մուտքի հնարավորություն է ստանում նրանց հոգիների մեջ, որոնց կարծիքը՝ 
Իմ Աչքում իրենց սեփական մեծության մասին, գերազանցում է Իմ հանդեպ 
ունեցած նրանց սիրուն: Հետո նա օգտագործում է այդ հոգիներին, որպեսզի 
նրանք իրենց խորամանկությամբ կեղծիքներ տարածեն Իմ Անվամբ: 
Հպարտության մեղքը Իմ դեմ ցանկացած երևակայելի մեղքի հիմնական 
պատճառն է: Դուք պետք է միշտ ձգտեք դիմադրել Ինձ դավաճանելու 
գայթակղությանը, երբ հավատացած եք թե Իմ Սուրբ Խոսքի իմացությունը ձեզ 
իրավասություն է տալիս բարձրաձայնել ձեր կարծիքն այն մասին, թե ինչպես է 
Աստված գործում Փրկության Իր Պլանի մեջ: Միայն Նա, Ով ամենից վեր է, ունի 
դա անելու իրավունքը: Բոլոր հոգիները պետք է ծնկի գան Նրա առջև, այլ ոչ թե 
արշավեն առաջ՝ կատարելու համար այն, ինչն իրենց հավատացմամբ Նրա 
Սուրբ կամքն է, եթե դա կնշանակի վիրավորել ցանկացած կենդանի հոգու Նրա 
Սուրբ Անվամբ:

Ուշադիր լսեք, թե հիմա Ես ձեզ ինչ եմ ասում: Եթե դավաճանել եք Իմ Խոսքին կամ 
ճշմարտությանը, պետք է խնդրեք Ինձ ազատել ձեզ ձեր չարություններից, քանի 
որ ձեզ չի տրվի ժամանակը, որ կարծում եք թե ունեք, Իմ Աստվածային 
Գթասրտության մեջ սփոփանք գտնելու համար:

Ձեր Հիսուս

Առանց Ինձ մարմնի և հոգու մահը կտիրեր ողջ 
մարդկային ռասայի վրա

Երեքշաբթի, 6 հունվարի, 2015թ., ժ. 19:30

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդն իր մեջքն է շրջում Իմ հանդեպ, Ես լացում եմ մեծ 
վշտով, բայց Ես համբերատար եմ և ներող: Եթե նա մերժում է Իմ Խոսքը և այլևս 
սեր ցույց չի տալիս ուրիշներին, որը նա կաներ եթե հետևեր Իմ 
Ոտնահետքերին, դա Ինձ մեծ ցավ է պատճառում: Բայց Ես շարունակում եմ 
համբերել, հուսալով, որ նա ետ կգա դեպի Ինձ: Այն դեպքում է ողջ 
վրեժխնդրությունն Իմը, երբ մարդը գողանում է հոգիներ Ինձնից և 
առաջնորդում նրանց դեպի հավիտենական խավարը, և Ես նրա վրա 
կպարտադրեմ մի մեծ պատիժ: Այդ պատիժը կարղ է լինել տառապանքի ձևով, 
որը կփրկի նրան, եթե նա խոնարհությամբ ընդունի իր բաժինը:

Իմ Գթասրտությունն անսահման է, բայց երբ Ինձ պղծում են մեծ դաժանության 
գործողությունների միջոցով, որոնք կատարվում են Աստծո զավակների դեմ, Իմ 
Զայրույթից պետք է վախենալ: Իմացեք, որ Ես կպատժեմ Իմ թշնամիներին, բայց 
դա նրանց սեփական լավի համար է, և բոլոր նրանց փրկության համար, ում 
նրանք հանդիպում են: Կա՞ արդյոք վերջ այն բանին, դեպի որը չեն հակվի 
հպարտները, ամբարտավաններն ու անտեղյակները, ովքեր անտեսում են Ինձ, 



Իմ Խոսքն ու Իմ Փրկության Պլանը: Պատասխանն այն է, որ նրանց չարությունն 
անհատնում է:

Երբեք նախկինում մարդկանց միջև սերն այնքան պակաս չի եղել, որքան հիմա է: 
Աշխարհում կենդանի ոչ մի հոգի իմուն չէ սատանայի ազդեցությանը: Նրանք, 
ովքեր սխալմամբ հավատում են թե վայելում են Իմ Բարեհաճությունը, բայց 
կոպտորեն են վարվում ուրիշների հետ, կզգան Իմ Ձեռքի հարվածը: Իմ 
Համբերությունը մարմրում է, Իմ Սիրտը ծանրացած է, և նրանց փրկելու Իմ 
Ցանկությունը, ովքեր ոչնչացնում են ուրիշներին, թուլացած է:

Չարի խորամանկությունը ձեր հասկացողությունից վեր է: Նա կհամոզի նույնիսկ 
ամենաուժեղ հավատ ունեցողներին վիրավորել Ինձ ծանր մեղքի միջոցով, իսկ 
նրանց, ովքեր քիչ հավատ ունեն, նույնիսկ ավելի հեռուն գնալ՝ 
հուսահատության խորքերը: Ոչ ոք ապահով չէ սատանայից, և եթե չաղոթեք Իմ 
Գթասրտության համար, եթե չառաջարկեք անձնական զոհողություններ, ապա 
հոգիների կործանումը կավելանա:

Միլիոնավոր հոգիներ են կորչում Ինձ համար այս ժամանակ, իսկ շատ 
քրիստոնյաներ չեն հասկանում աղոթքի անհրաժեշտությունը: Հենց միայն 
աղոթքը կոչնչացնի դևի ազդեցությունը, և Ես խնդրում եմ, որ ավելացնեք 
աղոթքի ձեր ժամանակը,՝ թուլացնելու համար ճանկը, որ նա ունի մարդկային 
ռասայի վրա:

Առանց Իմ Միջամտության բազմաթիվ միլիոնավոր հոգիներ կկորչեն: Առանց Իմ 
Գթասրտության շատերը նրանցից, ովքեր դատապարտված են հավիտենական 
խավարի, երբեք չեն տեսնի Իմ Դեմքը: Առանց Սուրբ Հաղորդության մեջ Իմ 
Ներկայության կյանք չի լինի՝ մարմնի, ինչպես նաև հոգու կյանք: Առանց Ինձ 
մարմնի և հոգու մահը կտիրեր ողջ մարդկային ռասայի վրա, բայց Իմ 
պատճառով մահն այլևս ներկա չի լինի գալիք նոր աշխարհում: Որովհետև Ես 
պարտության մատնեցի մահին Իմ Հարության միջոցով, դուք նույնպես 
պարտության կմատնեք նրան: Մահը գոյություն չի ունենա Իմ Նոր 
Թագավորության մեջ երկրի վրա: Մարմինն ու հոգին կլինեն մի կենդանի 
միություն՝ մի Ընծա, որը չպետք է մերժել:

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք Իմ Խոստումը. բոլոր նրանք, ովքեր Ինձ հետ են և Իմ 
մեջ, կունենան հարատև կյանք:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Դուք կամ ընդունում եք Աստծո 
Խոսքը՝ դրված Նրա կողմից, կամ չեք ընդունում
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք պետք է նախապատրաստվեք Իր Աչքում ձեզ բոլորիդ 
ազատագրելու իմ Որդու Պլաններին: Նրա միջամտության ժամանակը, ձեր 
ներսում ոգին արթնացնելու համար, մոտենում է:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք աշխարհոմ բոլոր կորած զավակների համար, ովքեր խզել 
են իմ Որդու հետ ունեցած բոլոր կապերը, չնայած սնվել են ճշմարտությամբ: 



Շուտով նրանք կասկած չեն ունենա Նրա Գոյության մասին, և դուք պետք է 
աղոթեք, որ մարդկային հպարտությունը չգա նրանց և իմ Որդու 
Գթասրտության միջև: Դուք պետք է աղոթեք հատկապես այն հոգիների համար, 
ովքեր այնքան շատ ձևերով են դավաճանել իմ Որդուն, որ նրանց տրվի 
արիությունը՝ խոնարհվելու Նրա առջև և Նրանից գթասրտություն աղերսելու:

Ճշմարտությունը, սիրելի զավակնե՛ր, ցույց տրված մարդկությանը իմ Հավիտենական
Հոր կողմից Իր միածին Որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մասնատվում է: Մի 
փարվեք ոչ մի ձևի վարդապետության, որը չի պահոմ ճշմարտությունը որպես 
ամբողջություն: Դուք երբեք չպետք է ասեք, որ ճշմարտության մի մասը կարևոր 
է, իսկ հետո մերժեք նրա մնացած մասը: Դուք կամ ընդունում եք Աստծո Խոսքը՝ 
դրված Նրա կողմից, կամ չեք ընդունում: Ժամանակը նշանակություն չունի: Այն,
ինչ տրվել է մարդուն հազարավոր տարիներ առաջ Աստծո Խոսքի միջոցով, չի 
փոխվել, ոչ էլ կարող է փոխվել: Ինչ որ գալիս է Աստծուց, պետք է մնա 
անձեռնմխելի, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է դա: Աստծո Ուսուցումներին 
հավատարիմ մնալու համար պահանջվում է մեծ ուժ, տոկունություն և 
կամավոր վճռականություն:

Սերն այն միջոցն է, որով կարող եք մնալ հավատարիմ իմ Որդուն, բայց այդ սերը 
պետք է լինի անվերապահ: Այն երբեք չպետք է արատավորվի ձեր անձի 
հանդեպ սիրով, որովհետև դա փառք չի տալիս Աստծուն: Եթե ճշմարիտ սիրում 
եք Աստծուն, կմնաք հավատարիմ Խոսքին: Եթե ասում եք, թե իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի աշակերտն եք, ապա պետք է հետևեք Նրա Ուսուցումներին առանց 
վերապահության: Դուք պետք է սիրեք միմյանց ինչպես Նա է ձեզ սիրում՝ 
առանց վերապահության: Դուք չեք կարող ասել թե սիրում եք Աստծուն, եթե չեք 
սիրում մեկդ մյուսին: Դուք չեք կարող քայլել Նրա Ոտնահետքերով, եթե չեք 
ներում նրանց, ովքեր հանցանք են գործում ձեր դեմ:

Միայն այն դեպքում կմտնեք Նրա Փառահեղ Թագավորություն, երբ ապրեք Աստծո 
Օրենքներով:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության   

Երբ սերը բացակայում է, Ես բացակա եմ հոգում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է, որ ամբողջ աշխարհում քրիստոնյաները միավորվեն
այն արհամարհանքի դեմ, որ ցույց է տրվում միլիարդավոր հոգիների կողմից 
ճշմարտության հանդեպ՝ Աստծո Սուրբ Խոսքի հանդեպ:

Աստծո դեմ /կատարվող/ ցանկացած մեղք հիմա համարվում է ընդունելի Իմ Աչքում: 
Մեղքերը, որոնք գարշելի են Ինձ համար, շուտով կներկայացվեն որպես սուրբ 
Իմ Աչքում, բայց դա երբեք այդպես չի կարող լինել: Երբ ներկայացնում եք որևէ 
բան, որն Ինձնից չի գալիս, և դնում եք այն Իմ առջև Իմ Եկեղեցիներում, ապա 
դուք Ինձ մեծ ցավ եք պատճառում:

Երբեք քրիստոնյաների համար այնքան դժվար չի եղել հետևել Իմ Փշոտ Ուղուն, 
ինչպես այսօր է: Ստեր, ստեր, ստեր են տրվում ձեզ Իմ Անվամբ, և դուք երբեք 



չպետք է մոռանաք Իմ Ուսուցումները, այլապես ձեզ կխաբեն նրանք, ովքեր 
նյութում են Աստծո Խոսքի դեմ: Քրիստոնյա լինելը շատ ու շատ ավելին է 
պահանջում, քան հայտարարելը թե քրիստոնյա եք: Եթե ճշմարիտ քրիստոնյա 
եք, ապա կանեք այն ամենն ինչ Ես եմ ուսուցանել և կհետևեք Սուրբ 
Սստվածաշնչում պարունակվող Սուրբ Վարդապետությանը: Մի բան է ընդունել
Իմ Խոսքը, բայց մեկ այլ բան է կատարել այն, ինչ Ես եմ ուսուցանել:

Սիրել միմյանց երբեք էլ հեշտ չէ մեղքի գոյության պատճառով: Ձեր թշնամիներին 
սիրելը մեծ բեռ է դնում ձեզ վրա, բայց եթե աղոթեք շնորհների համար, որ 
այդպես վարվեք, ապա կտեսնեք, որ Իմ հանդեպ ձեր սերն աճում է: Եթե 
ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, ազատ կլինեք ատելությունից, իսկ հետո կգտնեք մտքի
և հոգու ճշմարիտ խաղաղություն: Եթե թույլ տաք, որ սատանան գայթակղեցնի 
ձեզ՝ ատելու ուրիշներին, կընկնեք մի սոսկալի խավարի մեջ: Ատելությունը 
մոլախոտի պես է, որ աճում և տարածվում է արագորեն: Երբ ատելությունը 
թարախակալվում է հոգում, այն իր վերջո ամբողջովին կոչնչացնի հոգին: Այն իր
հետ կբերի մի ճնշող անհանգստություն, և նրանք, ովքեր լցված են դրանով, 
երբեք խաղաղություն չեն գտնի: Ատելությունը սնում է ատելություն և 
տարածվում է արագորեն մի հոգուց մյուսի մեջ: Երբ սատանան հաստատվում է 
այդ հոգիների մեջ, նա երբեք չի թողնի նրանց մինչև նրանք չապաշխարեն և 
ցույց չտան ճշմարիտ զղջում:

Սերը ընկճում է ամեն տեսակ ատելություն, բայց եթե ձեր հոգիները չհեռացնեք 
նրանցից, ովքեր ատելություն են հրահրում, կընկղմվեք հուսահատության մեջ: 
Ես չեմ կարող փրկել հոգուն, ով չի ապաշխարում իր չարության համար: Ես 
սպասում եմ ձեր խոստովանությանը, և երբ գաք Ինձ մոտ և աղերսեք Ինձ 
թեթևացնել ձեզ ատելության անեծքից, Ես կհասնեմ ձեզ և ձեր ձեռքից բռնած 
կքաշեմ հետ՝ Իմ Խաղաղության Ապաստանարանի մեջ:

Խաղաղությունն ու սերը կարող են գալ միայն Աստծուց: Միշտ փնտրեք Ինձ, քանի որ 
Ես Սեր Եմ: Երբ սերը բացակայում է, Ես բացակա եմ հոգում:

Ձեր Հիսուս

Աստված Ամենաբարձրյալ. Իմ Զորությունը 
գերազանցում է այն ամենին, ինչն այս աշխարհից է և 
դրանից էլ այն կողմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկությունը շրջվել է Իմ դեմ և այն ամենի դեմ, որ Ես ստեղծեցի 
Իմ Պատկերով, և դրա համար Իմ Վիշտը մեծ է:

Իմ զավակները կփրկվեն Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Միջամտությամբ, և դա
տեղի կունենա շատ շուտով: Նախքան այդ օրը, Ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, 
ովքեր սիրում են Ինձ, ընդունել ճշմարտությունը՝ Իմ Որդուն և Նրա Սերը՝ 
աղոթելու Նրա Գթասրտության համար:

Դուք, որ սիրում եք Իմ Որդուն, պետք է հիշեք աշխարհն ազատագրելու և մեղքն 
արմատախիլ անելու Նրա Խոստումը՝ նախքան Նրա Փառահեղ 



Թագավորության իջնելը: Մարմնի և հոգու կյանքը կլինի հավիտենական, և 
նրանք, ովքեր կընդունեն Իմ Որդու Գթասրտությունը, ձեռք կբերեն այդ մեծ 
Ընծան: Նրանք, ովքեր չեն ընդունի, չեն ստանա:

Եկեք, զավակնե՛րս, և ընդունեք Իմ Խոսքը, քանի որ այն հավիտենական է, և ոչ մի բան
չի ոչնչացնի այն: Իմ հակառակորդը զայրույթով դիտում է հիմա, որովհետև 
գիտի, որ աշխարհն ազատվելու է իր ազդեցությունից, և նա կսանձազերծի 
սոսկալի դժվարություններ այն հոգիների վրա, որոնց համար ցանկանում է, որ 
նրանք ժխտեն հավիտենական կյանքի Ընծան:

Դուք փորձության կենթարկվեք ձեր կարողությունից վեր Ամենասուրբ Օրհնյալ 
Երրորդության հանդեպ ձեր հավատի մեջ, և ձեզնից շատերը կընկնեն: ճշմարիտ
հավատը պահանջում է իրական վստահություն, և մինչև չվստահեք Իմ Որդու 
կողմից արված խոստումներին, դուք բաժանված կլինեք Նրանից:

Իմ ամեն մի զավակի կտրվի Իմ Գոյության ապացույցը շուտով: Երբ այդ նշանը տրվի, 
մի կասկածեք դրան, քանի որ ձեզ Իմ Ապաստանարան բերելու համար է, որ Ես 
այն շնորհում եմ ձեզ:

Շատ նշաններ են տրվել աշխարհին Իմ Գոյության մասին, իսկ հիմա Ես բերում եմ 
ձեզ շատ ավելին: Մի վախեցեք, քանի որ Ես կգնամ ամեն մի հոգու ետևից, և չկա
մեկը ձեր մեջ, ում Ես չսիրեմ քնքշորեն: Ես սիրում եմ Իմ թշնամիներին, 
ներառյալ նրանց, ովքեր տանջում են Ինձ իրենց չարությամբ: Բայց շուտով 
Ընծան, որ Ես կբերեմ նրանց, կարթնացնի նրանց սրտերում քնած սերն իրենց 
Արարչի հանդեպ: Նրանց սերը և Իմ Աստվածային Սերը, միացած, պարտության
կմատնեն չարին: Ես կսրբեմ նրանց բոլոր վախերն ու արցունքները:

Ձեզ, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, կտրվեն այդ Ընծաներն այն ժամանակ, երբ ամենաքիչը 
կսպասեք դրան: Քանի որ այդ ժամանակն ավելի է մոտենում, և երկրի դեմքը 
կփոխվի ընդմիշտ և բոլորի բարիքի համար: 

Իմ Զորությունը գերազանցում է այն ամենին, ինչն այս աշխարհից է և դրանից էլ այն 
կողմ: Իմ Թագավորությունը հարատև է:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված ԱմենաԲարձրյալ

Վստահությունը ճշմարիտ սիրո բանալին է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ սիրող ծնողների զավակը սեր է զգում, նա սնվում է 
հարմարավետության և մտերմության մեծ զգացողությամբ:

Երեխայի սերը, ով սիրող ծնողներ ունի, գալիս է վստահության վրա 
արմատավորված զգացողությունից: Այդ վստահությունը բացարձակ է: Նույնը 
ճիշտ է ամեն մի ապրող հոգու համար, ով սիրում է Ինձ անվերապահորեն: Իմ 
Սերը նրանց հանդեպ հաստատուն է: Վստահությունը ճշմարիտ սիրո բանալին 
է: Իմ յուրաքանչյուր զավակ սիրված է, չնայած միշտ չէ, որ նրանք սեր ունեն Իմ 
հանդեպ:



Սիրեք Ինձ, և դուք խաղաղություն կզգաք: Սիրեք Ինձ, և դուք կսիրեք բոլոր նրանց, 
ովքեր Աստծո զավակներ են: Այդ սերը բնական բան է: Առանց դրա դուք չեք 
կարող ամբողջական լինել: 

Երբ Ես ձեր մեջ եմ, դուք կտեսնեք աշխարհն այնպես, ինչպես Ես եմ տեսնում այն իր 
ողջ փառքով, ինչպես նաև անկատարություններով: Դուք կճանաչեք այն 
խոչընդոտները, որոնք կանգնած են մարդկության դեմ, և թշվառություն կզգաք, 
երբ ականատես լինեք ցանկացած ձևի ատելության, քանի որ ատելությունը 
սիրո հակառակն է:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ Աստծո հանդեպ սերը կենդանի մնա աշխարհում, քանի
որ առանց դրա դուք կզգաք լքված և մեկուսացված:

Սիրեք Ինձ ինչպես Ես եմ սիրում Աստծո բոլոր զավակներին, և Ես մեծ Շնորհներ 
կհեղեմ ձեզ վրա, և դուք կհաղթահարեք չարիքն իր բոլոր ձևերով:

Ձեր սիրող Հիսուս

Նրանք արդարացնում են մեղքը, որպեսզի ստիպված 
չլինեն փոխել իրենց կյանքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Կամքը երբեք չի կարող հաղթվել, քանի որ այն հարատև է:

Մարդն ըմբոստացել է Աստծո դեմ այնքան շատ ձևերով, բայց երբ մարդու կամքը 
միահյուսվի Աստծո Կամքին, բոլոր նրանք, ովքեր դիմադրում են Աստծո 
Կամքին, կկորցնեն ամեն ինչ: Նրանք, ովքեր քնքուշ են սրտով և կընդունեն Ինձ 
Նախազգուշացումից հետո, կշահեն աշխարհը:

Գալիք աշխարհը առանց վերջի է և զերծ կլինի ամեն մեղքից: Փառք բոլոր նրանց, 
ովքեր կշահեն իրավամբ իրենց պատկանող ժառանգությունը, քանի որ դա եղել 
է Իմ Հոր Պլանի մի մասը սկզբից ի վեր, այն Աստվածային Պլանի, որին մարդն 
ամբողջությամբ ծանոթ չէ:

Կարևոր է որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը պայքարի մեղքի գայթակղության դեմ, 
չնայած դա երբեք հեշտ չի լինի: Պարզապես շարունակեք կանչել Ինձ, երբ զգում 
եք, թե վատ բան եք արել Իմ հանդեպ: Ես միշտ այդտեղ եմ և կներեմ ձեզ ամեն 
մեղք, բացառությամբ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյության հավիտենական մեղքի: 
Դուք պետք է միայն ձգվեք դեպի Ինձ:

Իմ այս աշխարհը լի է չարությամբ, խաբեությամբ և չարի ոգով, բայց սերը նույնպես 
գոյություն ունի նրա մեջ: Մարդու՝ իր եղբոր հանդեպ ունեցած սերն է, որ Ինձ 
ներկա է պահում ձեր մեջ, և աղոթքը, որը չարին պահում է տարածության վրա:

Ես չեմ խնդրում, որ դուք ձեր կյանքը տաք աղոթքի ամբողջ օրը, ամեն օր, որովհետև 
դա չէ, որ Ես պահանջում եմ ձեզնից: Ես միայն խնդրում եմ, որ դուք կանչեք Ինձ 
օգնության, և փառք տաք Աստծուն: Աշխարհին Իմ տված Խոստումը 
իրականացնելու և վստահանալու համար, որ բոլորդ կունենաք հավիտենական 
կյանք, դուք պետք է միայն հետևեք Աստծո Օրենքներին, ինչպես դրանք 
հստակորեն դրված են Տասը Պատվիրաններում:



Հետևեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, և հիշեք ամեն ինչ, որ Ես ուսուցանել եմ ձեզ: Օգուտ չունի 
հայտարարել թե սիրում եք Ինձ, եթե մերժում եք Աստծո Խոսքը: Դուք պետք է 
առաջին հերթին սիրեք մեկդ մյուսին և ուրիշների հանդեպ անեք այն, ինչ 
կանեիք ձեր հանդեպ: Ապրեք Իմ Խոսքը ձեր մտքերի, արարքների և 
գործողությունների միջոցով, և այդ դեպքում դուք ճշմարիտ կլինեք Ինձնից: 
Ատելությունը դեր չունի Իմ Գործում, չնայած ամեն ինչ, որ Ես ասացի երբ 
քայլում էի երկրի վրա, մեծ քննադատություն էր բերում, որովհետև մարդիկ չէին 
ցանկանում փոխել իրենց կյանքը: Այսօր Իմ Խոսքը մերժվում է, որովհետև 
մարդիկ չեն ցանկանում հարել ճշմարտությանը: Փոխարենը նրանք 
արդարացնում են մեղքը, որպեսզի ստիպված չլինեն փոխել իրենց կյանքը: 
Ուստի, իրականում ոչինչ չի փոխվել:

Մեղքի կապանքը, ուր մարդն իրեն շղթայում է սատանայի ազդեցությանը, հիմա 
ավելի ուժեղ է, քան նախկինում: Կտրեք այն հիմա և Ինձ փնտրեք: Հիշեք, դուք 
միայն կարող եք ներում ստանալ ձեր մեղքերի համար քանի դեռ կենդանի եք, ոչ
թե այս երկրից ձեր հեռանալուց հետո:

Ե՞րբ մարդը կընդունի Աստծո Խոսքը և կհասկանա, թե ամեն ինչ, որ Նա ասաց, 
ճշմարիտ էր: Ամեն ինչ, որ Նա ասաց, թե Ինքը կանի, ճշմարիտ է, և ամեն ինչ, որ
Ես հիմա ձեզ ասում եմ, ճշմարիտ է: Ցավոք, ձեզնից շատերը չեն ցանկանա լսել, 
և այն ժամանակ, երբ կհասկանան ճշմարտությունը, շատ ուշ կլինի: Դուք պետք 
է պաշտպանեք ձեր ապագան հիմա՝ ապրելով Աստծո Խոսքը:

Ձեր Հիսուս

Ես ձեր կարիքն ունեմ այնպես, ինչպես դուք ունեք Իմ 
կարիքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ Ես եմ, ձեր Հիսուսը՝ ձեր Ազատարարը, ով խոսում է:

Այնքան շատերը, որ կարդում են այս պատգամները, լի են վախով: Վախն իր հետ 
բերում է մի տեսակ ատելություն, որովհետև այնքան շատերը չեն ցանկանում 
ճանաչել Ինձ: Վախը հասկանալի է, բայց չպետք է թույլ տալ, որ այն մշուշի ձեր 
վստահությունը: Ես կանչում եմ ձեզ միայն որպեսզի դուք գաք Ինձ մոտ: Ես 
ցանկություն չունեմ ձեզ տառապանք պատճառել: Ձեր ժամանակը երկրի վրա 
կարճատև է, բայց ժամանակը, որ անցկացնելու եք Ինձ հետ, հավիտյան է:

Եթե Ես սիրում եմ ձեզ, ապա ինչու՞ չպետք է նախազգուշացնեմ ձեզ Իմ 
Գթասրտությունը մերժելու հետևանքների մասին: Ինձ միայն պետք է և Ես 
միայն ցանկանում եմ բերել ձեզ բոլորիդ Իմ Թագավորություն: Ես ձեզ չեմ ասում 
այնպիսի բաներ, որ չեն պարունակվում Իմ Սուրբ Գրքի մեջ: Ո՛չ: Փոխարենը Ես 
պարզապես հիշեցնում եմ ձեզ ճշմարտության մասին և այն բոլոր բաների 
մասին, որ գալու են, որպեսզի դուք գաք Ինձ մոտ:

Եկեք, փոքրիկնե՛րս, մի վախեցեք Իմ Սիրուց: Մի վախեցեք Իմ Թագավորությունից, 
քանի որ այն ձեր բնական իրավունքն է ի ծնե: Դրա համար էր, որ Ես Իմ Կյանքը 
տվեցի երկրի վրա: Ես ձեր կարիքն ունեմ այնպես, ինչպես դուք ունեք Իմ 



կարիքը: Ես խոնարհ եմ Իմ Ցանկության մեջ և պարզապես ցանկանում եմ 
պարուրել ձեզ մեծ փառքի կյանքի մեջ, ուր դուք կվայելեք Հարատև Կյանք: 
Ուրեմն ինչու՞ Եք վախենում Իմ Կանչից: Ես սիրում եմ ձեզ: Ես երբեք չեմ վնասի 
ձեզ: Միակ վնասը, որի առջև կանգնած եք, ձեզնից է: Ես Եմ միշտ այստեղ, մեծ 
ակնկալությամբ սպասելով ձեր սիրուն:

Իմ աշխարհն առանց վերջի գերազանցում է ամեն ինչ, որ դուք երբևէ ցանկացած 
կլինեք այս երկրի վրա: Երկրի վրայի ձեր կյանքը խամրում է, երբ համեմատվում
է Իմ Թագավորության սքանչելիության հետ: Որպեսզի ապահովեի, որ դուք 
Հավիտենական Կյանք ՝ իրավամբ ձեզ պատկանող ժառանգությունն ունենաք, 
Ես մեռա ձեր մեղքերի համար: Մի լքեք այդ մեծ Զոհաբերությունը, քանի որ մեծ 
Փառքով էր, որ Ես խաչվեցի ձեր փոխարեն:

Մի մերժեք Ինձ երկրորդ անգամ:

Ձեր սիրող Հիսուս

Միայն Ես գիտեմ օրը կամ ժամը, թե երբ դուք կշնչեք ձեր 
վերջին շունչը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդը հեռանում է Ինձնից, անկախ պատճառից, նա երբեք չի 
գտնի ճշմարիտ խաղաղություն: Երբ մարդը հայտնագործում է, թե Ով Եմ Ես, 
նրա սիրտը ուռչում է Իմ հանդեպ սիրուց: Նա, ով իր ողջ վստահությունը դնում է
Ինձ վրա, կդիմանա ամեն տեսակ տառապանքի, քանի որ Ես նրան ազատ 
կարձակեմ:

Աստծո Խոսքը մեծ տարաձայնություն է առաջացնում նրանց մեջ, ում հավատը թույլ 
է: Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, մեծ ցավ կզգան իրենց սրտում երբ 
ականատես լինեն ընդդիմության Աստծո Խոսքի հանդեպ: Այդ ցավն Իմն է: Եթե 
հավատում եք Ինձ, ձեր հոգու ներսում կզգաք այն սերը, որը Ես ունեմ ձեր 
հանդեպ: Միշտ բացեք ձեր սիրտն Իմ հանդեպ: Ողջունեք Ինձ, ոչ թե վախով, այլ 
ակնկալությամբ: Ընդունեք Ինձ թե Ով Եմ Ես, և ձեզ տրված Խոսքը, իսկ հետո 
ապրեք ձեր կյանքը ճիշտ այնպես, ինչպես դրված է Սուրբ Աստվածաշնչում, և 
Ես սպասելիս կլինեմ ձեզ:

Մերժեք Իմ Ուսուցումները և փարվեք մեղքին, և դա կլինի ձեր անկումը: Միայն Ես 
գիտեմ օրը կամ ժամը, թե երբ դուք կշնչեք ձեր վերջին շունչը: Դուք պետք է 
նախապատրաստված լինեք միշտ: Դուք պետք է որքան կարող եք հաճախ 
խնդրեք Ինձ ներել ձեր մեղքերը: Ես ներում եմ ամենակարծրացած 
մեղավորներին, և ուստի դուք երբեք չպետք է վախենաք Իմ Գթասրտությունից: 
Վախեցեք միայն այն ժամից, երբ ստիպված կլինեք կանգնել Իմ առջև և 
պատասխան տալ Աստծո դեմ գործած ամեն անարդարության համար: Եթե մինչ
այդ ազատագրած չլինեք ինքներդ ձեզ Աստծո Աչքում, ապա ազատագրվելու 
երկրորդ հնարավորություն չի լինի:

Ձեր Հիսուս



Մայր Փրկության. Մարդիկ ընտրում են իրենց սեփական 
ճակատագիրը
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, շուտով կգա մի մեծ խաբեություն, որը կընկնի աշխարհի վրա 
ինչպես վարագույր: Այդ խաբեությունը գրեթե կոչնչացնի ճշմարտությունը, բայց 
նրանք, ովքեր օրհնյալ են Իմ Որդու Գթասրտության Լույսով, կտեսնեն այն 
կեղծիքները, որոնք ծածկում են Աստծո Խոսքը:

Մարդու արարումից ի վեր Աստված թույլ չի տվել Իր թշնամիներին ընկնել այդպիսի 
խաբեության տակ, որն ունի միայն մեկ նպատակ. Որն է, սրբել հեռացնել Աստծո
բոլոր հետքերը ձեր հասարակության մեջ, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր Նրանից
չեն գալիս, վեր բարձրացվեն իշխանության մեծ դիրքերի: Աստված թույլ է տալիս
դա որպես մարդկային ռասայի ամենամեծ փորձություն, որոշելու համար թե ով 
է Իր կողմից և ով՝ Իր դեմ:

Աշխարհը կատարել է մեծ վիրավորանքներ Իմ Հավիտենական Հոր դեմ, և 
շարունակում է ավելի խորը ընկղմվել մահացու մեղքի մեջ: Սրբազան 
սպասավորները, ներառյալ քահանաները, եպիսկոպոսները և կարդինալները 
քառասուն տարուց ի վեր չեն կարողացել Աստծո զավակներին սովորեցնել 
ճշմարտությունը: Նրանցից շատերը չեն ցանկանում ճանաչել մեղքի 
գոյությունը, ոչ էլ նախազգուշացնում են մարդկանց այն ծանր վտանգների 
մասին, որ մահացու մեղքն է բերում հոգիներին: Աստծո սպասավորները միայն 
մեկ պարտականություն ունեն, և դա հավատարիմներին հրահանգելն է այն 
բոլոր բաներում, որ բարոյական են, և հոգիներին ցույց տան լավ կյանքով ապրել
չկարողանալու վտանգները: Մեղքին այլևս չեն վերաբերվում որպես ամենամեծ 
թշնամի, որը պատճառ է դառնում Աստծուց մարդու բաժանմանը:

Զավակնե՛րս, Աստված չի ցանկանում վախ պատճառել, բայց դուք երբեք չպետք է 
գայթակղվեք հավատալու, թե դժոխքը գոյություն չունի, որովհետև այն 
գոյություն ունի: Մարդիկ ընտրում են իրենց սեփական ճակատագիրը, և այն 
հոգիները, ովքեր Աստծուն չեն խնդրում ներել իրենց մեղքերը, նրանց համար 
դժվար կլինի ներս մտնել իմ Որդու Թագավորության դարպասներից:

Դուք պետք է փարվեք ճշմարտությանը միշտ: Աստված բացահայտել է 
ճշմարտությունն Իր մարգարեների միջոցով: Մի շրջեք ձեր մեջքը 
ճշմարտության հանդեպ, որովհետև եթե այդպես անեք, կգրկեք կեղծ 
վարդապետություն և սխալմամբ կհավատաք, թե այն կբացի ձեր ժառանգության
դարպասները:

Այնքան շատերն են սխալ ուղղորդվում և հավատում թե երբ հոգ են տանում Աստծո 
զավակների նյութական բարեկեցությանը, ապա միայն դա է որ նշանակություն 
ունի: Հոգ տարեք ձեր սեփական հոգիների համար, սիրելի զավակնե՛ր, 
որովհետև դուք հոգի ունեք, և այն հավիտյան է լինելու անկախ նրանից՝ 
կբնակվեք իմ Որդու հետ Նրա Թագավորության մեջ, թե մի կողմ կնետվեք 
Նրանից: Երբեք մի մերժեք ձեր սեփական հոգին, այլապես ձեզ համար դժվար 
կլինի միավորվել իմ Որդու հետ:



Ճշմարտությունն ապրելու է հավերժ, քանի որ այն Աստծո խոսքն է: Այն երբեք չի 
կարող փոխվել:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Նախազգուշացումը կօգնի աշխարհին պայքարելու բոլոր
ժամանակների ամենամեծ հավատուրացության դեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, այն կլինի Իմ Երկրորդ 
Գալուստին նախապատրաստվելու առաջին էտապը: Նրանք, ովքեր չեն ընդունի
Ինձ, նրանց կտրվի մի արտակարգ հնարավորություն՝ մտորել ճշմարտության 
մասին, այսպիսին է Իմ Մեծ Գթասրտությունը:

Խնդրում եմ, սպասեք այդ Օրվան մեծ ուրախությամբ, քանի որ այդ ժամանակ է, որ 
չհավատացողներն ի վերջո կհասկանան, թե Ով Եմ Ես: Նրանք կցնցվեն իրենց 
թմրությունից և կլցվեն մեծ զարմանքով:

Նախազգուշացումը կօգնի աշխարհին պայքարելու բոլոր ժամանակների ամենամեծ 
հավատուրացության դեմ: Շրջվելով դեպի Ինձ բացարձակ միայնության այդ 15 
րոպեների ընթացքում և խնդրելով Ինձ ներել ձեզ, դուք կլցվեք Սուրբ Հոգու 
Ընծայով: Հետո դուք պետք է պատրաստվեք կռվելու, որպեսզի օգնեք 
ուրիշներին իրականացնել իրենց փառավոր ապագան:

Մինչ Նախազգուշացումը կվառի հավատարիմների հավատը և շատերին դարձի 
կբերի, կլինեն մեծ թվով մարդիկ, ներառյալ քահանաներ և հոգևորականության 
բարձրաստիճան անդամներ, ովքեր կժխտեն որ այն տեղի է ունեցել: Նրանք 
շատերին կհեռացնեն Ինձնից, և դրա համար նրանք խիստ կդատվեն: 
Գիտակցության Լուսավորումը կբերի սիրո մեծ դուրս հորդում նրանցից, ում 
անունները պարունակվում են Կյանքի Գրքում: Դրանք այն մարդիկ են, 
ներառյալ շատ անհավատներ, ովքեր դարձի կգան և կպայքարեն՝ փրկելու 
համար իրենց եղբայրներին և քույրերին:

Իմ Ժամանակը կօգտագործվի դեպի Ինձ բերելու նրանց, ովքեր ընդհանրապես չեն 
ճանաչում Ինձ, բայց ովքեր կգան դեպի Ինձ երբ ականատես լինեն այդ մեծ 
իրադարձությանը: Նրանք կճանաչեն Ինձ վայրկենապես, և կարձագանքեն 
այնպիսի ձևով, որ իրենց գիտենալով ամենալավն է:

Այդ բոլոր իրադարձությունները կգան շուտով,  և երբ սկզբից ի վեր մարդուն տրված 
մարգարեությունները ծավալվեն, նրանք կատարյալ իմաստ կունենան: 
Հայտնության Գրքում տրված մարգարեություններից շատերը գրված են 
այնպիսի ձևով, որ մարդիկ հասկանան դրանք՝ խորհրդանիշեր օգտագործելու 
միջոցով: Իրականությունը տարբեր է, բայց իմացեք սա: Իմ կողմից 
Միջամտությունը ընդմիշտ կփոխի աշխարհը: Դրանից հետո, նրանք, ովքեր Իմ 
կողմից են և սիրում են Ինձ, կօգնեն Ինձ՝ Հավիտենական Կյանք բերելու 
միլիարդավորների:

Ձեր Հիսուս 



Իմաստության հետ գալիս է ճշմարտությունը տեսնելու 
կարողությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմաստությունը Ընծա է՝ տրված մարդուն Սուրբ Հոգու Զորության 
միջոցով: Երկրի վրայի բոլոր հարստությունները, իշխանություններն ու 
թանկագին քարերը միասին վերցրած, որոնք մարդը կարող է շահել երկրի վրա, 
նա ոչինչ չունի, եթե չունի իմաստության Ընծան:

Իմաստության հետ գալիս է ճշմարտությունը տեսնելու կարողությունը, որը տրվել է 
Աստծուց մարդկային ռասային մարգարեների միջոցով: Դժբախտաբար, այսօր 
իմատությունը հազվագյուտ բան է աշխարհում: Տեղի տալով մարդու կողմից 
մարդու համար ստեղծված բոլոր բաներին, դուք չեք կարողանա տեսնել այն, 
ինչը թաքնված է հմայող հանգստացնող շոգիների շերտերի տակ, որոնք 
ծածկում են աշխարհն այն պատճառով, որ մարդը հետապնդում է ամեն 
հաճույք, ամեն գործողություն, ամեն խոսք և հոգևոր խթան, որն Աստծուց չի 
գալիս:

Մարդը ծնվում է աշխարհում մերկ, թույլ և ուրիշների հույսին՝ իրեն սնելու և 
հագցնելու համար: Նա ծնվում է մարմնով և հոգով, և նա կհեռանա աշխարհից 
առանց որևէ բանի՝ ներրառյալ այն հոգուստը, որը ծածկում է իրեն: Մարդը 
սովորում է մարդուց, բայց նա պետք է սովորի նաև Աստծո Խոսքից: Ցանկացած 
լրացուցիչ գիտելիք կարող է լինել մեծ օգուտ, բայց, եթե այն օգտագործվում է ոչ 
խելամտորեն, կարող է սոսկալի ցավ պատճառել ուրիշներին: Եթե գիտելիքն 
օգտագործվում է իմաստությամբ, այն կարող է իրականացնել Իր զավակներին 
օգնելու և դաստիրարակելու Աստծո Պլանը:

Մարդկային ռասային խաբում են ճշմարտության վերաբերյալ: Այդ մեծ խաբեությունը
չորացնում է գիտելիքը և մարդկային ոգին: Մեղքն այլևս դժվարությամբ չի 
ընդունվում  և համարվում է արժանիք: Արժանիքի վրա խոժոռվում են հիմա, և 
շուտով հանրության մեջ Իմ Անվան սոսկ հիշատակումը կդատապարտվի 
որպես ոճիր:

Դևի ազդեցությունը շրջում է մարդկային միտքը և ամեն ինչ դարձնում ետևից առաջ: 
Դևը Աստծո հակադրույթն է, և ուստի, երբ Աստված ասում է թե որևէ բան ճիշտ 
է, չարը կհամոզի ձեզ, թե դա սխալ է: ճիշտը կհամարվի սխալ, իսկ չար արարքը 
կամ խոսքը կհռչակվի որպես ճիշտ: Աստծո Աչքում ողբալի ողջ մեղքը 
կարդարացվի, և դա կներառնի ամեն տեսակի չարիք:

Մեղքի մասին երբեք չի հիշատակվի գալիք նոր համաշխարհային եկեղեցում, և 
նրանց կողմից կատարվող գործողությունները, ովքեր կցանկանան վեր պահել 
Աստծո Խոսքը, կդառնան անօրինական: Եվ ուստի, իմաստությունը՝ մի Ընծա 
Աստծուց, կպակասի ձեր հասարակության մեջ, քանի որ մարդկային ռասան 
փարվում է այնպիսի գործողությունների, որոնք դատապարտված են Աստծո 
կողմից:

Եթե աշխարհն ասում է ձեզ, թե Աստծո Խոսքը պետք է անտեսել, և պնդում, որ 
մասնակցեք գործողությունների, որոնք հասցնում են մահացու մեղքի, ապա Ես 



չեմ կարող փրկել ձեզ: Մարդուն պարտադրում են ծափահարել ամեն 
խորամանակ օրենքի, որ մերժում է Աստծո Խոսքը, և Իմ թշնամիները ծայրահեղ 
ակտիվ են պատմության ընթացքը փոխելու մեջ:

Բոլոր լավ բաները, որոնք արմատավորված են քրիստոնեական հավատքի մեջ, 
շուտով կանհետանան, մինչև կգա այն օրը երբ ձեզ կհալածեն սուրբ 
խորհուրդները ստանալու համար: Բայց ամեն մի չար գործողության դիմաց, որ 
կարվի նրանց կողմից, ովքեր արհամարհում են Ինձ, Աստված Իր Հոգին կհեղի 
Իր Յուրայինների վրա, հակազդելու համար այդ չարությանը: Եթե Նա այդպես 
չանի, քիչ հույս կլինի Իր զավակներին խավարից փրկելու համար: Սատանան ի 
ցույց է դրել իր ազդեցությունն աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում: Նրանք, ում
նա հմայում է, իր կամավոր գործակալներն են և հրճվում են, երբ հաղթահարում 
են Աստծո ժողովրդի կողմից եկող բոլոր դիմադրությունները, որպեսզի 
աշխարհը ծնկի բերեն: Բայց Աստված, ձեր հանդեպ ունեցած Իր Սիրո 
պատճառով, կապահովի, որպեսզի Սուրբ Հոգու կողմից մարդուն շնորհված 
իմաստությունը դառնա այն սպառազինությունը, որն Իր սրբազան 
սպասավորները կօգտագործեն՝ մարդկանց սատանայի ծխից հեռացնելու 
համար:

Աստծո Լույսը պայծառորեն կփայլի Նրա ժողովրդի մեջ, և Նրա Պաշտպանության 
ներքո նրանք վեր կպահեն Նրա Խոսքը և կառաջնորդեն ուրիշներին դեպի 
իմաստության Ոգին: Հոգիները, ովքեր ճշմարիտ ճանաչում են Ինձ, կձգվեն 
դեպի Աստծո իմաստության Ընծան, քանի որ նա /իմաստությունը/ կփայլի 
ինչպես արև և սփոփանք կբերի Աստծո բոլոր ժողովրդին, ում կարհամարհեն 
Աստծո հանդեպ իրենց ունեցած սերը բացահայտորեն հռչակելու համար:

Չարը չի կարող հաղթահարել, ոչ էլ կհաղթահարի իմաստության Ընծան, որն 
Աստված շուտով կշնորհի բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Իրեն: Այդ ժամանակ 
ոչինչ չի կանգնի Աստծո ճանապարհին, մինչ Նա մեծաքայլ առաջ կգնա 
ամբարելու ամեն ազգի իր Սիրող և Ապահով Բազուկների մեջ:

Բոլոր կրոններին, բոլոր հոգիներին, բոլոր ազգերին կտրվի իմաստության Ընծան: 
Բայց այն կարող է ընդունվել միայն նրանց կողմից, ովքեր ճշմարիտ սիրում են 
Աստծուն, քանի որ միայն Նրա հանդեպ իրենց սիրով նրանք կկարողանան 
աղոթել նրանց համար, ովքեր ոչինչ չեն ցանկանում ունենալ Նրա /Աստծո/ հետ:

Ձեր Հիսուս
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հավատուրացությունը բռնել է աշխարհը և տարածում է իր 
շոշափուկներն ամեն կրոնի մեջ, որն ընդունում է Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, 
ինչպես նաև նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ սիրելի Հորը:

Նրանք, ովքեր տարածում են հավատուրացություն, անում են դա մի այնպիսի ձևով, 
որն ակնհայտ չէ, և /այդ/ ինքնակոչները զգուշությամբ են սնում հոգիներին, որ 
ընդունեն կեղծ վարդապետություն: Սա քրիստոնյաների երկու երրորդին 
կտանի դեպի հավատուրացություն, ուր նրանք ավելի իմաստուն չեն լինի: 



Աստծո ամեն մի Օրենք կծռեն և կներկայացնեն որպես ժամանակակից 
աշխարհին հարմար: Այնքան համոզիչ կլինեն Իմ թշնամիները, այնքան 
հոգատար և խոնարհ տեսքով, որ կհամոզեն նույնիսկ Իմ ամենաանսասան և 
հավատարիմ հետևորդներին, թե այդ փոփոխություններն ընդունելի են Աստծո 
Աչքում:

Երբ քրիստոնյան հեռանում է ճշմարտությունից, նա մեղավոր է ստեր ընդունելու մեջ:
Դրանից շատ չանցած նա կընդունի կեղծ վարդապետություն, իսկ հետո շատ 
արագորեն կհեռանա հավատից: Երբ ճիշտ ժամանակը գա, ապականության 
մարդը կհամոզի բոլոր քրիստոնյաներին, ովքեր մերժում են Աստծո ճշմարիտ 
Խոսքը, միավորվել մի նոր համաշխարհային կրոնի մեջ: Եվ ուստի, ահա թե 
ինչպես կխաչվի Իմ Եկեղեցին: Բայց Աստծո Լույսը դուրս կհեղվի 
քրիստոնյաների և հրեաների վրա, և նրանք, ոգեշնչված Ենովքից ու Եղիայից, 
իրենց բերաններից կքարոզեն Աստծո Խոսքը: Սրանք կլինեն այն երկու 
կրոնները, որոնք կլինեն Իմ թշնամիների թիրախում և կհալածվեն, կենթարկվեն 
կոպտությունների՝ նախքան կարգելվեն հանրային վայրերում գործադրվելուց: Ի
վերջո, կգրավվեն նրանց տաճարներն ու եկեղեցիները: Բայց, ծածկված Սուրբ 
Հոգու Կրակով, նրանք կտարածեն Աստծո Խոսքը: Նրանք կգտնեն արիությունն 
ու ուժը, որ մնան Աստծուն հավատարիմ:

Ճշմարտությանը հավատարիմ սպասավորները կշարունակեն Իմ Անվամբ 
կատարվող ամենօրյա Զոհաբերությունը, և այն ձևով, ինչպես որ այն պետք է 
լինի: Նրանց կհետևի մնացորդը ամեն ազգի մեջ, ովքեր կարձագանքեն Կրակի 
Ոգուն: Աստծո Զորությունը երբեք չպետք է թերագնահատվի: Նա կառաջնորդի 
Իր Յուրայիններին դեպի հաղթանակ նրանց ճանապարհին: Նա կհեռացնի ամեն
մի փուշ, որը կփակի նրանց ճանապարհը: Նա կծածկի նրանց Իր Երկնային 
Պաշտպանության Շրջանով և կլցնի նրանց հոգիները իմաստությամբ և 
ճշմարտությամբ:

Աստված ամենահաս է. Նա ամեն տեղ է և Նա տեսնում է ամեն ինչ: Սատանայի 
զորությունը սարսափեցնող է, բայց նա ամենահաս չէ: Նա միայն կարող է իր 
ազդեցությունը տարածել այն հոգիների միջոցով, որոնց ինքը և իր զինակիցները
հաջողացնում են խաբել: Աստծո Զորությունը կարող է բազմապատկվել 
աշխարհի յուրաքանչյուր մասում մի ակնթարթում: Ամեն գործողություն՝ լավ, 
վատ կամ անտարբեր, տեղի է ունենում մարդու ազատ կամքի միջոցով, որն 
ազդվում է կամ Սուրբ Հոգուց կամ չարի ոգուց:

Աստծո Զորությունը կգերիշխի, և Տիրոջ Մեծ Օրը Նրա թշնամիները կլինեն անզոր, և 
Իմ Հոր Ձեռքով նրանք կնետվեն անդունդ: Ամենամեծ պատիժը կիջնի ներքև 
Աստծո /այն/ սրբազան սպասավորների վրա, ովքեր կեղծիքներ են քարոզում: 
Որովհետև նրանք օրհնյալ էին ճշմարտությամբ, սակայն մերժեցին այն՝ հօգուտ 
դիտավորյալ կերպով Աստծո Խոսքից հոգիներ հեռացնելու, նրանցը կլինի 
ամենավատ մեղքը, և դրա համար նրանք երբեք չեն տեսնի Աստծո Դեմքը:

Ձեր Հիսուս 



Մայր Փրկության. Աշխարհիկ աշխարհի ազդեցությունը 
հավասարազոր է մի մեծ հեղեղի ազդեցության
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Զանազանության Ընծան գալիս է Սուրբ Հոգու Զորությունից, և
այն հեշտությամբ չի տրվում: Այն պետք է վաստակել: Այն տրվում է միայն 
նրանց, ովքեր Քրիստոսի հետ միության մեջ են և ազատ են չարի կողմից իրենց 
առջև դրված բոլոր գայթակղությունների շփոթություններից: Չարը չի կարող 
խաբել նրանց, ովքեր օրհնյալ են այդ Ընծայով:

Վա՜յ այն մարդուն, ով կխաբվի, քանի որ նա թույլ կտա, որ իրեն առաջնորդեն դեպի 
կեղծիքներ: Խաբեությունը գալիս է հենց սատանայից և նրանցից, ում նա 
վարակում է: Ով էլ որ չի ընդունում Հիսուս Քրիստոսի գոյությունը, նրա համար 
գրեթե անհնարին կլինի դիմակայել սատանայի ծխին, որը կուրացնում է ձեզնից 
յուրաքանչյուրին, ով մեղավոր է նրանում, որ թույլ է տվել հպարտության մեղքը 
կլանի իրեն: Աստծո ցանկացած սրբազան սպասավոր, ով հեռանում է 
ճշմարտությունից, կառաջնորդի դեպի սխալ բոլոր նրանց, ովքեր իրեն են 
նայում առաջնորդության համար: Դրա համար նա մեծ պատժից կտառապի 
Դատաստանի Օրը:

Աշխարհիկ աշխարհի ազդեցությունը հավասարաոր է մի մեծ հեղեղի ազդեցության, 
և այն հոգիները, ովքեր թույլ են տալիս որ այն փոխի իրենց կարծիքի տեսակետն
Աստծո Խոսքի հանդեպ, կխեղդվեն: Խաբեությունը չարի մի գործիք է, և նրա 
ուշադրության կենտրոնում երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին ոչնչացնելն է՝ նրա 
մեջ գտնվողներին հմայելու միջոցով: Բացեք ձեր աչքերն այն նոր 
փոփոխությունների հանդեպ, որոնք կներմուծվեն և որոնք անիծում են Աստծո 
Խոսքը:

Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ կեղծիքներն ազդեն նրա վրա, ինչ իմ Որդին 
ուսուցանել է ձեզ, քանի որ իմ Որդին երբեք չի շեղվել Իր Գրված Խոսքից, ոչ էլ 
երբևէ կշեղվի: ճշմարտությունը կպահի ձեզ առջևում սպասվող 
փորձություններից, որոնք կխարազանեն երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին: Դուք 
պետք է նախապատրաստվեք այդ ժամանակներին, քանի որ դրանք գրեթե ձեզ 
վրա են հասել:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Հայր Աստված. Ես կգրկեմ ամեն մարդու, ռասա, 
հավատամք և կրոն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Միջամտությունը՝ բացելու համար Իմ զավակների աչքերն Իմ 
սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Սիրո հանդեպ, մոտենում է:

Ես սիրում եմ Իմ բոլոր զավակներին, և Ես կկանչեմ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և 
յոթ տարեկանից բարձր երեխայի Իմ Որդու Գթասրտության Լույսի մեջ: 
Նախապատրաստվեք Իմ Միջամտությանը, քանի որ այն ավելի շուտ է /լինելու/,



քան կարծում եք, և շնորհակալ եղեք այդ Մեծ Ընծայի համար: Հոգևոր 
պատերազմը, որին ականատես եք լինում աշխարհում, ցուցադրվում է երկրի 
վրա, և մարտը կբարձրանա Իմ թշնամիների /ովքեր փորձում են լռեցնել բոլոր 
նրանց, որ մերժում են ներքաշվել կեղծիքների մեջ/ և նրանց միջև, ովքեր չեն 
դավաճանում Իմ Որդուն: 

Երբ Իմ Արդարության Ձեռքն իջնի, այն կփորձի բոլոր նրանց հավատը, ովքեր ասում 
են թե իրենք Իմ Որդուց են, և միայն նրանք, ովքեր ցանկանում են հետևել Խաչին,
կմնան բավարար չափով ուժեղ՝ հռչակելու համար ճշմարտությունը: Շուտով 
սարդոստայնը ետ կքաշվի և ձեր ժառանգությունն ամբողջապես հայտնի 
կդարձվի ձեզ: Իմ թշնամիները, մեծամասամբ, կժխտեն այդ Միջամտությունը և 
կկռվեն մինչև վերջ՝ մերժելու Հիսուս Քրիստոսին:

Ես կգրկեմ ամեն մարդու, ռասա, հավատամք և կրոն Իմ Որդու Լույսի մեջ, և շատերը 
կտեսնեն Նրան: Որպես հետևանք, դա կնշանակի, որ շատերը դարձի կգան և 
կխնդրեն երկրի վրա Իմ Որդու Թագավորության Փառքի մեջ հավիտենական 
կյանք ապրելու իրավունքը:

Ես խոստացել եմ, որ Իմ Որդին կնստի Իր Գահի վրա,  և դա կկատարվի: Նրանք, 
ովքեր չեն ցանկանա դառնալ Նրա Թագավորության մասը, կանեն իրենց 
ընտրությունը ազատ կամքի հիման վրա, որը Ես տվել եմ ձեզնից 
յուրաքանչյուրին:  

Ես՝ ձեր սիրող Հայրը՝ ամեն եղած և լինելիք բաների Արարիչը, աղաչում եմ, որ 
չվատնեք ձեր ծննդյան իրավունքը: Եթե վատնեք, սատանան կկլանի ձեզ, ով 
անգութ է այնքան, որքան որ ստախոս է, խաբեբա և մեղադրող: Ձեզ տրվում է մի 
Ընծա, որ ձեզնից առաջ ոչ մի սերնդի չի տրվել, և պետք է աղոթեք, որ ձեզ տրվեն 
Շնորհները՝ ընդունելու Իմ Բարեհաճությունը:

Եկեք Լույսի մեջ, քանի որ եթե չգաք, ապա կկուրանաք խավարից հավիտյան: Դա Իմ 
Սիրտը կպատռի երկու մասի, և Ես չեմ ցանկանում կորցնել ձեզնից որևէ մեկին:

Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես առաջնորդում եմ ձեզ այս Սուրբ Առաքելության միջոցով, որը 
տրվում է ձեզ Օրհյնալ Սուրբ Երրորդության կողմից, ինչպես կանխասացվել է:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված ԱմենաԲարձրյալ

Դուք կամ սիրում եք Ինձ Իմ Խոսքին համապատասխան, 
կամ ընդհանրապես չեք սիրում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, բանկանությունը ոչ մի դեր չի խաղա նրանց մտքում, ովքեր 
կատաղի կերպով կժխտեն Աստծո Սուրբ Խոսքը, ներառյալ նրանց, ովքեր ինչ –
որ ձևով դեմ են Ինձ և նրանց, ովքեր ամբոջապես հավատարիմ չեն մնում 
Խոսքին: Դուք կարող եք միայն ասել, թե Ինձնից եք որպես մեկ մարմին, ոչ թե 
ձեր մարմնի մաս: Դուք չեք կարող ասել թե սիրում եք Ինձ միայն ձեր մի մասով: 
Դուք կամ սիրում եք Ինձ Իմ Խոսքին համապատասխան, կամ ընդհանրապես 
չեք սիրում:



Երբ դավաճանեք Ինձ, դա կանեք, արդարացնելով ձեր պատճառները, երբ ընդունեք 
ստեր այն մասին, թե Ով Եմ Ես, Ինչ Եմ Ես և ինչ եմ ասել Ես: Դուք, ինչպես 
ձեզնից առաջ ձեր նախնիներն արեցին, Ինձ դուրս կնետեք և կեղծ 
մեղադրանքներ կդնեեք Իմ դեմ: Դուք կօգտագործեք Իմ Խոսքը ձեր սեփական 
մեկնաբանությանը համապատասխան, իսկ հետո կմեղադրեք արդարներին 
գթասիրտ չլինելու մեջ: Դուք կխարազանեք Ինձ Իմ Մարմնին ձեր 
դավաճանությամբ և սոսկալի ցավ ու տառապանք կպարտադրեք նրանց վրա, 
ում կմեղադրեք հերձվածության մեջ Իմ Սուրբ Անվամբ:

Բանականությունը կդրվի մի կողմ, մինչ ամեն պատճառաբանություն կբերեք գնալու 
համար հակառակ ուղղությամբ այն ճանապարհի, որը քանդակվել է Խաչի վրա 
Իմ Մահվամբ:

Սատանան Աստծո զավակների ամենամեծ մեղադրողն է, և երբ ներկա է նրանց 
հոգիներում, ում վարակում է, ամեն մեղադրանք կանի Աստծո զավակների դեմ 
որպեսզի վարկաբեկի Իմ Խոսքը: Նա կխաբի ձեզ և անգետ կդարձնի ձեզ այն 
սիրո մասին, որն Աստված ունի ձեր հանդեպ: Նա կոչնչացնի ձեր ունեցած 
հավատի ամեն մի ունցիա, եթե տեղի տաք նրան: Նա կօգտվի ձեր ազատ 
կամքից՝ Աստծուց տրված մի իրավունք,  և կստիպի ձեզ հավատալ թե կարող եք 
ապրել մի կյանք առանց Աստծո:

Ձեր Հիսուս

Սուրբ Աստվածաշունչ գտնելը կդառնա գրեթե 
անհնարին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ նետել են անապատ և թշվառ եմ զգում Իմ Վշտի մեջ այն 
պատճառով, թե ինչպես է քրիստոնեությունն անարգվում աշխարհում:

Իմ ձայնը սոսկ մի շշուկ է գազանի և նրանց ոռնոցի մեջ, ովքեր ատում են Ինձ: 
Դժգոհության այդ ձայները կբազմապատկվեն և դուրս կհանեն Խոսքը, որը եկել 
է Իմ Կյանքից: Հերձվածները, հեթանոսները, կեղծ տեսանողներն ու 
մարգարեները, դավաճաններն ու ձուլած ոսկու սիրահարները կբարձրանան 
միասնությամբ՝ ըմբոստանալու համար Իմ դեմ: Նրանց, ովքեր հետևում են Իմ 
Ոտնահետքերին, կտրորեն, և նրանց վրա կդրվի Իմ Խաչի ծանրությունը, և 
նրանք ստիպված կլինեն մագլցել մի ուղղաձիգ սար, եթե ուզում են պահել այն 
ամենն, ինչ Ես եմ ուսուցանել իրենց:

Սուրբ Աստվածաշունչ գտնելը կդառնա գրեթե անհնարին, նախքան այն կվերացվի: 
Աստծուն ժխտելու ամեն փորձ կարվի մինչև որ Խոսքը կփոխարինվի խավարի 
վարդապետությամբ: Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ ՝ ձեր Հիսուսին, 
երբեք չպետք է տեղի տան որևէ բանի, որն Ինձնից չի գալիս: Միայն Ես եմ 
ապահովագրում ձեզ վնասից, և միայն Իմ միջոցով է, որ դուք կգտնեք 
Հավիտենական Փրկություն:

Զգուշացեք կեղծ աղոթքներից, որոնք կներկայացվեն ձեզ, քանի որ դրանք ոգեշնչված 
չեն լինի Սուրբ Հոգուց, և դրանցից պետք է խուսափել: Մի փոքր բառ, մի փոքր 



արտահայտություն կամ մի պարզ բացթողում այստեղ և այնտեղ, կարող են 
աղոթքը դարձնել կեղծիք: Չարը հոգու լուռ սպանողն է, և հեշտ չէ նկատել թե 
երբ է այն քողարկվում որպես ճշմարտություն: Ժամանակն է մոլախոտերից 
մաքրել ձեր այգին և մնալ հավատարիմ այն ամենին, ինչ Ես եմ ձեզ ուսուցանել, 
քանի որ ցանկցած այլ բան տեղին չէ և կարող է ձեր հավատի կորստյան 
պատճառ դառնալ:

Իմ հանդեպ հավատը և Մեծ Փառքով Իմ նորից գալու Խոստումը երբեք չպետք է մի 
կողմ հրվեն հօգուտ կեղծ մարգարեների, կախարդների, հեթանոսների և 
հերձվածների /առաջացրած/ բավականության: Իմ թշնամիները շատ են 
աշխատում ձեզ խաբելու համար, և նրանց մեծ մասը կատարելապես 
գիտակցում է թե Ով Եմ Ես, բայց նրանք ցանկանում են, որ դուք մերժեք Ինձ, 
անկախ նրանից թե դա ինչ կարժենա: Դուք պետք է մնաք ինչպես մի փոքր և 
վստահող երեխա, երբ կանչում եք Ինձ, և Ես ձեզ կառաջնորդեմ Իմ 
Թագավորություն տանղ ճանապարհով: Ես կպաշտպանեմ բոլորիդ, ովքեր 
ամբողջապես վստահում են Իմ Սիրուն և Իմ Սուրբ Կամքին: Միայն այդ 
դեպքում կարող եմ Ես միջամտել՝ սրբելու Իմ թշնամիներին և տարածելու 
ճշմարտությունը, որպեսզի գալիք նոր աշխարհը հնարավոր լինի բնակեցնել 
Աստծո ամեն մի զավակով:

Վստահությունը, հավատը, հույսը և սերը կարևոր են, եթե պետք է գտնեք ուժը՝ Իմ 
Կողքին մնալու համար: Սերն Իմ հանդեպ, առանց պայմանի, ձեզ համար կբերի 
մեծ Շնորհներ դեպի Իմ Փառահեղ Թագավորություն տանող ճանապարհին՝ 
դեպի աշխարհը, որը վերջ չի ունենա:

Ձեր սիրող Հիսուս

Ենովքը և Եղիան ներկա չեն լինի մարդկային տեսքով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հռոմեական կաթոլիկներն ու հրեաները կլինեն, որ առջևում 
սպասվող ժամանակներում կկանգնեն ամենամեծ ընդդիմության առջև: Նրանք 
կտառապեն խտրականությունից, ընդդիմությունից և ատելությունից մինչ 
հավատուրացությունը կխեղդի մարդկությանը: Նրանց ձայները կլռեցվեն, մինչ 
կեղծիքները կկլանեն Աստծո զավակների ուղեղները, երբ չարը խաբի 
աշխարհին՝ մերժելու համար Աստծո Խոսքը:

Այդ երկու վկաները կշարունակեն հռչակել ճշմարտությունը իրենց միջից այն 
մարդկանց միջոցով, ովքեր բավականաչափ ուժեղ են՝ տարածելու համար 
Սուրբ Հոգու Կրակը, մինչև որ Տիրոջ Մեծ Օրն իջնի մարդկության վրա: Ենովքի 
և Եղիայի ոգիները կհեղեղեն նրանց հոգիները, և նրանք կատաղություն 
կպատճառեն, երբ վկայություն տան Աստծո, ճշմարտության և Կյանքի մասին, 
որը միլիարդավոր մարդիկ կմերժեն: Ինչպես կանխասացվել է, այդ երկու 
վկաներին կհակառակվեն և նրանց դեմ կկռվեն, բայց վա՜յ այն մարդուն, ով 
կփորձի ոչնչացնել նրանց, քանի որ Աստված կպատժի Իր թշնամիներին, 
որպեսզի թույլ տա, որ այդ երկուսը վառ պահեն Իր Սերը մի այնպիսի 
աշխարհում, որը կծածկվի հավատուրացության խավարով:



Ենովքը և Եղիան ներկա չեն լինի մարդկային տեսքով, բայց իմացեք սա: Նրանք 
ներկա կլինեն այդ երկու վկաների ոգիներում, և նրանց տառապանքի միջոցով 
կլինի, որ Աստված կազատագրի նրանց, ովքեր կույր են ճշմարտության 
հանդեպ:

Երբեք մի վախեցեք ճշմարտությունից, վախեցեք միայն նրանցից, ովքեր այնպիսի 
ատելությամբ են լցված Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որ կհակվեն ամեն 
տեսակի չար գործողության, որպեսզի լռեցնեն այդ երկու վկաներին: Բայց 
նրանք ազդեցություն չեն ունենա, քանի որ Սուրբ Հոգու Կրակը դուրս կհորդի 
նրանց /երկու վկաների/ բերաններից ինչպես սուր և կկտրի նրանց սրտերի 
միջով, ովքեր ամենաշատն ունեն Աստծո Գթասրտության կարիքը: Հետո, երբ 
ժամանակը գա, այդ երկու կրոնները կարգելվեն, և նրանք, ովքեր 
կհամարձակվեն բացահայտ կերպով գործադրել դրանք, կմեղադրվեն մեղք 
գործելու մեջ: Մինչև գետինն այրված տաճարները կդառնան մոխրի թմբեր, և 
աշխարհը կուրախանա Աստծո Հավատարիմների ոչնչացմամբ ու կտոնի նրանց
մահը:

Դրանից հետո Աստծո Ձայնի հնչյունը կլսվի աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, և 
մոխիրներց կբարձրանա մի Նոր Սկիզբ՝ Նոր Երուսաղեմը՝ մի նոր մաքուր 
աշխարհ առանց մեղքի:

Ձեր Հիսուս

Շուտով երկինքը կճեղքվի և Սուրբ Հոգու Կրակը կլինի 
ձեզ վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ատելությունն Աստծուց եկող ամեն լավ բանի դեմ, ներառյալ Նրա 
Սուրբ Խոսքի դեմ, ուժեղ է այս ժամանակ: Սերը մարդկանց սրտերում, որը 
բնականորեն ներկա է աշխարհ եկող յուրաքանչյուր երեխայի հոգում, սառել է 
մարդկության սրտերում:

Բարեգործությունն ու սերը միմյանց հանդեպ գոլորշացել են, և, ինչպես 
կանխասացվել է, մարդը կշրջվի իր եղբոր, քրոջ, հոր, մոր և հարևանի դեմ, մինչ 
հոգիների համար մղվող վերջնական մարտը հասնում է իր գագաթնակետին: Լավ, 
մեղմ և խոնարհ մարդիկ կոտնահարվեն, իսկ իրենց սրտերում չարություն և սիրո 
պակաս ունեցողները կբռնանան նրանց վրա, ովքեր կհամարձակվեն խոսել 
ճշմարտությունը:

Իմ Հայրը, ում Սուրբ Հրամանով Ես խոսում եմ աշխարհի հետ, հրահանգել է Ինձ տալ 
այս նախազգուշացումը: Նախապատրաստվեք կանգնել Իմ դիմաց, քանի որ շուտով 
երկինքը կճեղքվի, և Սուրբ Հոգու Կրակը կլինի ձեզ վրա: Նրանք, ովքեր քնքուշ են 
սրտով և որոնց սրտերը լի են ուրիշների հանդեպ սիրով, կպարգևատրվեն այն 
Ընծաներով, որ Ես կբերեմ Ինձ հետ այդ օրը: Մյուսներին Ես ասում եմ սա: Ամեն մի 
չար գործողության, խոսքի կամ արարքի համար, որ մեղավոր եք, և այն ցավի համար 
որ պարտադրել եք ուրիշներին, դուք կզգաք ձեր անարդարությունների ցավն այնպես,
ինչպես Իմ Աչքում է երևոմ: Քանի որ այնքան շատերը կլինեն շոկի մեջ երբ տեսնեն 
իրենց հոգիների վիճակը, Ես խնդրում եմ, որ դուք չվախենաք: Պարզապես վստահեք 



Իմ Մեծ Գթասրտությանը: Ես գալիս եմ ոչ թե ձեզ պատժելու կամ դատելու համար, 
այլ ձեր ներսում արթնացնելու համար այն սերը, որը դուք կորցրել եք Իմ հանդեպ:

Եկեք, դուք բոլո՛րդ, Աստծո Միջամտության ժամանակը մոտ է, և նրանք, ովքեր 
կնախապատրաստեն իրենց հոգիները հաշտության գործողության և 
Խոստովանության միջոցով, կխնայվեն մաքրագործան ցավից:

Ձեր Հիսուս  

Ես Եմ ձեր միակ սփոփանքը մի աշխարհում, որն Իմ դեմ 
է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ պայքարը՝ Աստծո բոլոր զավակներին խաղաղություն բերելու և
ամեն մարդու Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի փառքի մեջ բերելու համար, ուժգնանում է: 
Ես կպայքարեմ մինչև վերջ՝ փրկելու համար մարդկությանը այն չարությունից, որը 
պարտադրվել է նրա վրա Իմ հակառակորդի կողմից:

Ես խնդրում եմ, որ դուք բոլորդ, ովքեր սիրում են Ինձ և վեր են պահում Իմ Խոսքը, 
մնաք ուժեղ Իմ Սուրբ Խոսքի հանդեպ եղած այն ատելության դիմաց, որին ստիպված 
կլինեք ականատես լինել: Եթե մերժեք Իմ Խոսքը, ապա կմերժեք Ինձ: Դուք 
կարողացած չեք լինի հասկանալ Խաչի վրա Իմ Մահվան իմաստը:

Որպեսզի ապրեք կյանք Իմ մեջ, մեծ արիություն և կորով կպահանջվի, քանի որ ձեզ 
երբեք չեն թողնի խաղաղության մեջ, երբ բացահայտորեն հռչակեք Իմ հանդեպ 
ունեցած ձեր հավատը:

Ես Եմ ձեր միակ իրական սփոփանքը մի աշխարհոմ, որն Իմ դեմ է: Ես ձեր փրկօղակն
եմ փոթորկվող ջրերի ժամանակներում: Ես ինքը Կյանքն եմ, և բոլոր բաները, որ լավ 
են, գալիս են Ինձնից: Չարիքը ոչ մի ձևով չի կարող գալ Ինձնից, քանի որ դա 
անհնարին է: Մինչև աշխարհը չընդունի որ սատանան գոյություն ունի, երբեք չի 
ընդունի Աստծո Գոյությունը:

Սատանան և Իմ սիրելի Հոր կողմից Երկնքից դուրս նետված ամեն մի ընկած 
հրեշտակ ատելություն են ստեղծում նրանց հոգիներում, ովքեր թույլ են տալիս որ 
մեղքը խեղդի իրենց: Հպարտության մեղքի միջոցով է, որ մյուս բոլոր մեղքերը դուրս 
են ծորում: Հպարտությունը լյուցիֆերի անկման պատճառն էր: Հպարտությունն այն 
մեղքն է, որով մարդն իրեն դաշնակից է դարձնում չարին: Հպարտությունը կլինի 
մարդկության անկման պատճառը:

Դուք պետք է Ինձ սիրեք առանց պայմանների, և դա հեշտ չէ: Սիրել Ինձ՝ նշանակում է
հարել Աստծո Խոսքին: Եթե շեղվում եք դրանից, Իմ հանդեպ ձեր սերը կթորշոմի, 
մինչև որ, ի վերջո, դուք կապրեք ձեր սեփական օրենքներով:

Ձեր Հիսուս

Չարի ոգին ավելի զորեղ է, քան մարդու կամքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քանի որ Սուրբ Հոգին տարածվում է այս պատգամներով մեկ, Իմ 
Խոսքը, ինչպես երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ, տարածվում է կայծակի պես: 
Արագությունը, որով Սուրբ Հոգին տարածվում է, մահկանացու մարդու 
հասկացողությունից վեր է: Եվ, քանի որ Մխիթարիչը Աստծո Զորությամբ ողողում է 
բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր խոնարհ են սրտով, չարի ոգին կհետևի ամենուր 
որտեղ նա ներկա է:

Չարի ոգին ավելի զորեղ է, քան մարդու կամքը, բայց այն անզոր է Աստծո այն 
զավակների դեմ, ովքեր իրենց ողջ վստահությունը դնում են Նրա վրա: Չարի ոգին 
միշտ ունի մեկ դրդապատճառ, և դա խաբելն է: Սատանան՝ մեծ խաբեբան, 
կօգտագործի հպարտությունը հոգու ներսում, որպեսզի համոզի մարդուն, թե նրա 
թյուր բանականությունը կարող է թելադրել թե ինչն է ճիշտ և ինչը՝ սխալ: Զոհը 
կհավատա, որ ինքը վերահսկում է սեփական ճակատագիրը, և հետևաբար իր 
հավատը, որքան փոքր էլ որ այն լինի, երկրորդական է:

Խղճի ազատությունը կարող է թույլ հոգիներին տանել մերժելու Աստծո Գոյությունը: 
Մյուս հոգիները, ովքեր ընդունում են Աստծո Գոյությունը, թույլ կտան որ իրենց 
սեփական կարծիքները թելադրեն իրենց սեփական մեկնաբանությունն այն մասին, 
թե Ով է Աստված և ինչպես է Աստված պատասխանում մեղավորներին: Երկու 
դեպքում էլ նրանք կժխտեն Աստծո Իրավասությունը հօգուտ այն բանի, ինչին իրենք 
ցանկանում են հավատալ: Նրանց հպարտությունը կտանի դեպի իրենց անկումը:

Դևը շատ խորամանկ է, և այդպիսի հոգիներին կասի. <<Արա այն, ինչ քո խիղճն է 
ասում>>, և կհամոզի նրանց գերակայություն տալ Աստծո Խոսքի հանդեպ: Ո՜հ, 
որքան հեշտ կառավարվող է մարդը, ով, մեղքի պատճառով, զոհ է գնում այդպիսի 
խաբեության: Եկեք, ասում եմ Ես, ո՞վ եք դուք, որ որոշեք, թե ավելի շատ գիտեք Իմ 
մասին, քան այն, ինչ Ես ուսուցանել եմ ձեզ: Իմ Ուսուցումները պարզ են, ճշգրիտ և 
երբեք չեն տատանվում: Եթե չեք կարողանում վստահել Աստծո Խոսքին, ապա չեք 
կարող սիրել Նրան ճշմարտապես: Ձեր սեփական ազատ կամքով է, որ ընտրել եք, թե
ինչին հավատալ: Բայց նա, ով շրջում է Աստծո Խոսքը, որպեսզի հմտորեն 
հարմարեցնի Իմ Խոսքի մասին իր սեփական կարծիքին և հարմարեցնի իր սեփական 
կարիքներին, նա է, որը տեղի կտա չարի գայթակղությանը:

Ամեն տեղ, ուր Իմ Խոսքը վեր է պահվում, դևը կսավառնի, սպասելով որպեսզի 
ոչնչացնի այն հոգիներին, ովքեր իրենց սեփական տեսակետներն ու կարծիքներն 
ավելի բարձր են գնահատում Աստծո Խոսքից: Ամեն մարդ, ով մնա հաստատուն 
ճշմարտության հանդեպ, սոսկալի փորձությունների կենթարկվի խաբեբայի կողմից, 
ով երբեք չի դադարեցնի իր ջանքերը նրան խոտորելու համար: Ուստի, ուր էլ որ 
Սուրբ Հոգին տարածում է Իր Թևերը, չարի ոգին կհետևի ճանապարհի ամեն 
քայլափոխի: Անողոք, հիասթափված և վճռական, նա կչարչարի այն հոգիներին, 
ովքեր օրհնյալ են Սուրբ Հոգու Զորությամբ:

Չեք գտնի չարի ոգուն որ փորձի նյարդայնացնել այն հոգիներին, որոնց նա արդեն 
սեփականացրել է, քանի որ նա նրանց կարիքը չունի: Նա, ով սիրում է Ինձ և հետևում 
Աստծո Խոսքին, խոցելի է, որովհետև նա ամենաշատ փնտրված մրցանակն է: 
Այնուամենայնիվ, երբեք չպետք է հավատաք, թե դուք բավարար չափով ուժեղ եք՝ 
դիմանալու համար այդպիսի հարձակումներին ձեր հավատի վրա, որովհետև ձեզնից
յուրաքանչյուրը մի մեղավոր է: Եվ որպես մեղավորներ, մինչև չմաքրեք ձեր հոգիները
հաշտության միջոցով կամ կանոնավոր ձևով, դուք նույնպես կդավաճանեք Ինձ, քանի



որ բավականաչափ ուժեղ չեք լինի ինքնուրույն դիմանալ ճնշմանը, որ դավաճանեք 
Ինձ այլ կերպով: 

Երբեք մի մոռացեք, թե Ես ինչ եմ ձեզ նախազգուշացրեք: Դուք բոլոր ժամանակների 
ամենամեծ հոգևոր մարտի մեջտեղում եք: Միայն հոգով 
ամենահամապատասխանները, ամենաուժեղները և ամենամաքուրները կգոյատևեն 
այն:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աղոթեք երկրի վրա իմ Որդու 
Եկեղեցու պաշտպանության համար
Երեքշաբթի, 10փետրվարի, 2015թ., ժ. 14:36

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, կարևոր է, որ բոլորդ ասեք խաչակրաց աղոթքները և իմ 
ամենասուրբ վարդարանի աղոթքը որպես ձեր ամենօրյա աղոթքների մաս: Կարող եք
վերցնել որ աղոթքները ցանկանաք, ձեր ընտրությամբ, ամենևին պարտադիր չէ բոլոր
աղոթքները: Իմ ամենասուրբ վարդարանի աղոթքը պետք է ասվի ամեն օր չարի 
ազդեցության դեմ:

Աղոթքը ձեզ ավելի է մոտեցնում Աստծուն և պաշտպանում է բոլոր նրանց հոգիները, 
ովքեր իմ Որդու Զորությունն են խնդրում խաբեբայի ուժի դեմ: Աղոթքն ամենամեծ 
զենքն է չարի դեմ, և երբեք չպետք է թերագնահատեք այն զորությունը, որը նա ունի:

Աղոթեք երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու պաշտպանության համար և խնդրեք իմ 
Որդուն՝ Գթասրտություն շնորհել նրանցից ամեն մեկին, ովքեր փորձում են խաչել 
այն: Եկեղեցին՝ իմ Ոդու Մարմինն ու Տաճարը, այն ճանապարհն է, որի միջոցով ողջ 
փառքը կտրվի Աստծուն: Ուսուցումները, Խոսքը և Սուրբ Հաղորդությունը, որն իմ 
Որդու Մարմինն ու Արյունն է, Ընծաներն են՝ տրված մարդկությանը հոգիների 
փրկության համար: Դուք պետք է վեր պահեք ճշմարտությունը և 
նախապատրաստվեք ընդունել իմ Որդու Գթասրտությունը:

Ես կոչ եմ անում , որ աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր հերքում են 
ճշմարտությունը, և աղերսեք իմ Որդուն Իր Գթասրտությունը հեղել նրանց հոգիների 
վրա: Իմ Որդին Կյանքն է: Ողջ Կյանքը գալիս է Նրանից: Մերժեք իմ Որդուն, և դուք 
չեք պահի կյանքը Նրա Թագավորության մեջ, որ գալու է:

Իմ Որդին խնդրել է ինձ աղերսել ձեր աղոթքների համար, որ ասեք այն հոգիների 
համար, ովքեր մերժում են Նրան: Նա կլսի այն աղոթքները, որոնք դուք կառաջարկեք 
ձեր սիրելիների համար և նրանց համար, ովքեր ի վիճակի չեն լինի ընդունել Լույսը, 
երբ այն փայլի ինչպես փարոս և ծածկի մարդկությանը:

Հոգիները, որոնք վառված են սիրով և խոնարհությամբ, ինչն անհրաժեշտ է իմ Որդուն
ստանալու համար, կուրախանան: Նրանք, որոնց սրտերում խավար է, կխուսափեն 
Լույսից, քանի որ նրանց համար ցավալի կլինի տեսնել ճշմարտությունը: Աղոթեք 
ամբողջ սրտով այն հոգիների համար, ովքեր հիմա ամենաշատը կարիք ունեն իմ 
Որդու Գթասրտությանը, ամեն օր այսօրվանից սկսած:

Առանց ձեր աղոթքների շատերը կկորչեն, և հավիտյան կտենչան իմ Որդու 
ընկերակցությանը, բայց նրանք ոչ մի տեղ չեն գտնի Նրան:



Ես թողնում եմ ձեզ իմ սերը, իմ պաշտպանությունը և իմ խոստումը: Խնդրում եմ, 
արձագանքեք կոչիս հոգիների փրկության համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Ես միայն այսքանը կարող եմ բացահայտել ձեզ նախքան 
կառանձնացնեմ ոչխարներին այծերից
Չորեքշաբթի, 11 փետրվարի, 2015թ., ժ. 15:16

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատերը թքեցին Իմ Դեմքին, անիծեցին Ինձ և մերժեցին 
Ինձ երկրի վրա Իմ գտնվելու Ժամանակ, և նրանք շարունակում են այդպես անել մինչ
օրս:

Ամեն մի Ընծա, որ տրվել է Աստծուց մարդկությանը տեսանողների և մարգարեների 
միջոցով, մերժվել է մեծամասնության կողմից: Շուտով մարդու համար դժվար կլինի 
գտնել ճշմարտության Բոցը, չնայած նրանք կարող է փնտրեն այն: Իմ թշնամիները 
կուրախանան և կտոնեն, քանի որ Իմ Վկաներին գետնին կտապալեն և ոտնակոխ 
կանեն: Ո՜հ, որքան անշնորհակալ են մարդկանց սառը սրտերը, և որքան քիչ սեր 
ունեն նրանք Իմ հանդեպ:

Իմ Պատիժն անխուսափելի է, և Ես կառանձնացնեմ նրանց, որոնց սերն Իմ հանդեպ 
կենդանի է մնում, այն հոգիներից, ովքեր մերժում են Ինձ: Իմ Միջամտությունն արագ 
կլինի, և վա՜յ այն մարդուն, ով անիծում է Ինձ, քանի որ Ես կկտրեմ նրան Իմ Սուրբ 
Սրտի Գոգից, և նա կմնա քայլելով գազանների մեջ, ովքեր թափառում են երկրի վրա՝ 
փնտրելով այն հոգիներին, որոնց ձգտում են ոչնչացնելու համար:

Այսօր ձեր Տերը խոսեց, և այսօր այն օրն է, երբ փոփոխությունները, ինչպես 
կանխասացվել են, կսկսվեն: Իմ Գթասրտությունը ցույց կտրվի ձեզ մեծ հեղեղներով, 
բայց դրանից հետո դուք կընտրեք ձեր սեփական ճակատագիրը: Նրանք, ովքեր թույլ 
են տվել որ ատելությունը բուն դնի իրենց հոգիներում, իսկույն կմերժեն Ինձ: Նրանք, 
ովքեր գաղջ են հոգով, չեն ունենա Շնորհները՝ Ինձ հավատարիմ մնալու համար, և 
նրանք նույնպես կմերժեն Ինձ:

Ես տվել եմ ձեզ Խոսքը, ճշմարտությունը, և շատերն են անիծել Ինձ դրա պատճառով: 
Ես միայն այսքանը կարող եմ տալ ձեզ նախքան Մեծ Օրը: Հիմա, վերցրեք այն, ինչ Ես 
տվել եմ ձեզ և հիշեք յուրաքանչյուր Խոսք, քանի որ Իմ Ժամանակը մոտ է, և Ես միայն 
այսքանը կարող եմ բացահայտել ձեզ նախքան կառանձնացնեմ ոչխարներին 
այծերից:

Ձեզնից նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ, կանիծվեն: Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ՝ 
կունենան Հավիտենկան Կյանք: Տառապեք Իմ Անվամբ, և Ես ձեզ կբարձրացնեմ Իմ 
գալիք Թագավորություն: 

Առաջին Հարության Օրը գալիս է, և նրանք, ովքեր չեն ընդունի Ինձ, մի կողմ կնետվեն
հավիտյան: Իմ զայրույթը մեծ է այս ժամանակ, և եթե տեսնեիք գաղջ սիրտ 
ունեցողների խամրած մոխրագույն և սևացած հոգիները, դա ձեզ կստիպեր ողբալ: 
Ցավոք, հոգիների մեծամասնությունը խավարի մեջ է, և եթե տեսնեիք դա, շոկից 
կմեռնեիք. Այսպիսին է մարդկության հոգիների վիճակը:



Ձեր Հիսուս

Աղոթքը սարսափեցնում է չարին
Հինգշաբթի, 12 փետրվարի, 2015թ., ժ. 18:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես խնդրում եմ բոլոր քրիստոնյաներին աշխարհի բոլոր 
մասերում, որ ավելացնեն աղոթքի մեջ անցկացվող ժամանակը՝ մեղքին պատրության
մատնելու զորության համար, որը խեղդում է աշխարհը և բերում տառապանք ու 
ամեն տեսակ դժվարություն իր հետ:

Մեղքը կարող է ոչնչացվել աղոթքի միջոցով: Աղոթքն ամենահզոր զենքն է չարի դեմ, և
որքան ավելի շատ շրջվեք դեպի Ինձ՝ ձեր Հիսուսը, այնքան ավելի շատ կարող եմ Ես 
պարտության մատնել Իմ հակառակորդին: Չնայած Ես ոչ մի պահանջ չեմ դնում ձեզ 
վրա, չեմ ծանրաբեռնում ձեր սրտերը, Ես միայն խնդրում եմ, որ կանչեք Ինձ՝ օգնելու 
մեղավորներին, որպեսզի խուսափեն այն չարությունից, որը կարող է դուրս գալ 
նրանց սրտերից ցանկացած պահի:

Սատանայի զորությունը մի այնպիսի բարձրության վրա է, երբ նրանք, ովքեր հավատ
չունեն կամ չեն հավատում Աստծուն, հեշտությամբ բանեցվում են նրա կողմից: Նա 
դրդում և գայթակղեցնում է նրանց ամեն մի հնարվարության դեպքում: Մարդը, 
սատանայի աչքում, Աստծո հայելային արտացոլումն է, Ով ստեղծեց մարդուն Իր 
Սեփական Պատկերով: Սատանան ատում է յուրաքանչյուր մարդկային արարածի 
այնպիսի ուժգնությամբ, որ շնչահեղձ կաներ ձեզ: Միայն նա ով կարող է տեսնել 
ճշմարտությունը, միայն նա է զգոն նրա /սատանայի/ տակտիկայի հանդեպ, երբ չարն 
ընդունում է շատ ձևեր: Միայն նա կարող է կասեցնել խաբեբայի ազդեցությունը 
աղոթքի զորության միջոցով, ով բաց է Աստծո Խոսքի հանդեպ՝ ով սիրում և ճանաչում
է Նրան: 

Աղոթքը սարսափեցնում է չարին և թուլացնում նրա ճանկը, որ բռնել է 
մարդկությանը: Աղոթքն ավելի զորեղ է, քան սուրը, որն օգտագործվում է մարտի 
ժամանակ, քանի որ այն ոչ միայն վիրավորում է թշնամուն, այլև ոչնչացնում է նրան:

Ձեր Հիսուս

Մարդկությանը փրկելու Իմ Առաքելությունը գրեթե 
ավարտված է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Օրհնյալ Երրորդության Զորությամբ Ես հայտարարում եմ, 
որ Ես տվեցի ճշմարտությունը: Ես լցրեցի ձեր սրտերը և հոգիները ճշմարտության 
Գրքի միջոցով մարդկությանը խոստացված Ընծաներով:

Հիմա վերցրեք Իմ ճշմարտության Ընծան այն բոլոր Ընծաների հետ միասին, որոնք 
տրվեցին ձեզ այս Առաքելության միջոցով, և ընդունեք դրանք երախտագիտությամբ: 
Ապրեք Աստծո Խոսքը: Ընդունեք այս պատգամները և ապրեք ձեր կյանքը /դրանց/ 
համապատասխան:



Մարդկությանը փրկելու Իմ Առաքելությունը գրեթե ավարտված է: Իմ Մնացորդը 
ձևավորված է: Ձեզ տրվել են Կենդանի Աստծո Կնիքի, Փրկության Մեդալիոնի և 
Խաչակրաց Աղոթքների Ընծաները: Դրանք կլինեն ձեր սպառազինությունը Իմ 
հակառակորդի դեմ: Ես կխոսեմ ձեզ հետ միայն պարբերաբար և Մնացորդի միջոցով 
այժմվանից սկսած: Դուք պատրաստ եք վերցնել ձեր սպառազինությունը, որ 
պայքարեք լքվածության վայրում Իմ Խոսքը կենդանի պահելու համար:

Իմ Պլանն է ապահովել, որ բոլորդ տարածեք Իմ Խոսքը և խոկաք թե ինչ եմ Ես տվել 
ձեզ: Ես երբեք չեմ լքի Իմ վերջնական Առաքելությունը, քանի որ դա անհնար է: Եղեք 
համբերատար և ամբողջապես վստահեք Ինձ: Այս Պատգամները ձեզ մեծ սփոփանք և
մխիթարություն կբերեն մեծ հոգևոր փորձությունների օրերին: Շնրհակալ եղեք Իմ 
Գթասրտության համար:

Սուրբ Հոգին ձեզ  ուղղություն կտա և կպաշտպանի, և Ես կտամ ձեզ այն սփոփանքը, 
որի կարիքը կունենաք՝ հաղթահարելու համար այն դժվարությունները, որոնց 
կդիմակայեք առջևում սպասվող ժամանակներում:

Շնորհակալ եմ, փոքրիկնե՛րս, Իմ Միջամտությունն ընդունելու համար: Հիմա արդեն 
ձեր հայեցողությանն է մնում տարածել ճշմարտությունը: Ես սիրում եմ ձեզ, Ես 
փայփայում եմ ձեզ, և տենչում եմ Տիրոջ Մեծ Օրվան, երբ Ես կմիավորեմ աշխարհը և 
կառաջնորդեմ ձեզ երկրի վրա Իմ Թգավորություն:

Ես օրհնում եմ ձեզ և տալիս եմ ձեզ արիությունը, իմաստությունը, գիտելիքը և 
Շնորհները՝ շարունակելու համար Իմ Գործը երկրի վրա:

Ձեր սիրող Հիսուս 
Ողջ մարդկության Փրկիչ և Ազատարար

Մայր Փրկության. Արիություն, իմ սիրելի զավակներ, 
ամեն ինչ իմ Որդու Ձեռքերում է
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ձեզ տրվել են աղոթքները, ընծաները և սպառազինությունը՝ 
առաջ գնալու իմ թանկագին Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան համար 
նախապատրաստվելու մեջ:

Նրա Մնացորդը ձևավորվել է, և այն կշարունակի աճել աշխարհով մեկ, որպեսզի 
հոգիները կարողանան փրկվել: Առջևում սպասվող ժամանակների ընթացքում է, որ 
Աստծո Մնացորդը աշխարհի ամեն անկյունում կպահպանի Նրա Սուրբ Խոսքի 
ճշմարտությունը: Օրհնյալ Սուրբ Հոգու Շնորհով՝ Մնացորդը իրենց աղոթքների և 
զոհողությունների միջոցով կիջեցնեն Աստծո զայրույթը, երբ Տիրոջ Մեծ Օրն իջնի 
աշխարհի վրա:

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք, որ Աստված սիրում է յուրաքանչյուրին, և 
ընդդիմության պատճառով, որը ցույց կտրվի Աստծո զավակներին, ձեզ համար հեշտ 
չի լինի մնալ Խոսքին հավատարիմ:

Աստծո Մնացորդը, անկախ հավատամքից կամ ազգությունից, կմիավորվի գալիք 
օրերին, երբ Սուրբ Խոսքի մասին ամեն դիտողություն կճնշվի: Աստված 
կհաղորդակցվի ձեզ հետ այս Առաքելության միջոցով, երբ սփոփանքի կարիք 



կունենաք, որպեսզի կարողանա հեղել ձեզ վրա անհրաժեշտ Շնորհները ձեր 
հավատը պահելու համար:

Արիություն, իմ սիրելի զավակնե՛ր, ամեն ինչ իմ Որդու Ձեռքերում է, Ով կփնտրի 
ամեն մի հոգու, ներառյալ ձեր միջի ամենակարծրացածներին: Իմ սերը ձեր բոլորիդ 
հանդեպ հարատև է, և ես ցանկանում եմ որ դուք օգտագործեք ամեն մի Ընծա՝ տրված
ձեզ Սուրբ Ավետարանների և այս Պատգամների միջոցով, հոգիների փրկության 
համար:

Աստված երբեք չի լքի Իր Մնացորդին, և ձեր աղոթախմբերի, ինչպես նաև այլ 
առաքելությունների միջոցով աշխարհի հետ իմ հաղորդակցությունների հետևանքով 
ստեղծված բոլոր մյուս աղոթախմբերի միջոցով կլինի, որ հոգիները կարող են փրկվել
և կփրկվեն:

Սփոփեք միմյանց հոգևոր փորձությունների ժամանակներում, և Աստված կուղղորդի 
ձեզ ճանապարհի ամեն մի քայլին: Ես՝ Փրկության Մայրը, կմնամ ձեր պաշտպանը և 
ես կպատասխանեմ ամեն մի խնդրանքի, որ դուք կխնդրեք ինձնից: Ես կմնամ ձեր 
կողքին մինչև այն Օրը, երբ իմ Որդին կվերադառնա՝ վերապահանջելու համար Իր 
Թագավորությունը երկրի վրա:

Շնորհակալ եմ հավատով, հույսով և վստահությամբ իմ և իմ Որդու կանչին 
աևձագանքելու համար: 

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմ հավատարիմ սրբազան սպասավորները, ովքեր 
կմնան հավատարիմ Իմ Խոսքին, կբարձրանան և 
կուղղորդեն ձեզ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ձայնը ճնշվել է խավարի ոգու կողմից մի այնպիսի ժամանակ, 
երբ մարդկությունն ամենաշատն ունի Իմ կարիքը:

Հոգևոր մարտը կատաղի է, և այն մղվում է Իմ Թագավորության կողմից չարի ուժերի 
դեմ: Սակայն շատերն են անտեղյակ այդ փաստին, որովհետև չարի ոգին դուրս է 
հեղում մի նոր կեղծ վարդապետություն, որը, արտաքինից կերևա հանրամատչելի, 
հիանալի, ողջունելի և կծափահարվի նրանց կողմից, ովքեր ասում են թե խոսում են 
Իմ Խոսքը, բայց որն Ինձնից չէ:

Չարը զգույշ է, խորամանակ և զարտուղի, և ուստի, երբ նրա գործակալները 
ներկայացնեն մի նոր մոտեցում Իմ Ուսուցումների հանդեպ, կարող եք վստահ լինել, 
որ այն զարդարված կլինի հոյակապ ձևով, որը կթվա, թե արդար է: Իմ թշնամիների 
զորությունը խեղդում է Իմ ժողովրդի հավատը, և նրանք չեն տեսնում թե ինչ է դրված 
իրենց առջև:

Խառնաշփոթությունն Ինձնից չի գալիս: Իմ Խոսքը պարզ է, Իմ Ուսուցումները՝ 
անսահման: Մարդկությունը փարվել է հումանիզմին և աթեիզմին որպես Ինձ 
փոխարինող: Ինձ անտեսել են, և Ւմ Խոսքին հանդուրժում են միայն որոշ մասերում, 



մինչ մյուս մասերը շրջել են՝ հարմարեցնելու համար մեղավորների կարիքներին, 
ովքեր ցանկանում են արդարացնել իրենց անօրենությունները: Նրանք կարող են 
հերձվածություն թույլ տալ իրենց միջև, բայց Ես ամենատես Եմ և Ես կդատեմ 
քրիստոնյաներին այն ձևով, որով նրանք ժխտում են Իմ Խոսքը և այն 
գործողություններով, որոնց նրանք փարվել են, որոնք Իմ դեմ են: 

Քրիստոնյաների հետ արագորեն հաշվեհարդար են տեսնում աշխարհում, և նրանք 
մեծ տառապանքներ կկրեն այն ատելության պատճառով, որ գոյություն ունի 
աշխարհում Իմ դեմ: Ես արհամարհված եմ նրանց կողմից, ովքեր ժամանակին 
ճանաչել են Ինձ, սակայն հիմա մերժում են Ինձ: Ինձ հազիվ են հանդուրժում նրանք, 
ովքեր գիտեն թե Ով Եմ Ես, ովքեր բաց են թողնում որոշ ուսուցումներ, որովհետև 
ճշմարտությունը անհարմարություն է ստեղծում նրանց համար:

Ինձնից շատերն էին հեռու քաշվում երկրի վրա Իմ Ժամանակ, և հատկապես այն 
հպարտ հոգիները, ովքեր առաջնորդում էին Իմ հոտին տաճարներում: Նրանք 
քարոզում էին Աստծո Խոսքը, բայց չէին ցանկանում լսել ճշմարտությունը Իմ՝ 
ճշմարիտ Մեսիայի Շուրթերից: 

Այսօր կան Ինձ անհավատարիմ ծառաներ, ովքեր չեն կարողանում հարել 
ճշմարտությանը: Նրանցից շատերն այլևս չեն ընդունում Իմ Սուրբ Խոսքը, որ մնում է 
բյուրեղյա մաքրության ինչպես ակունքի ջրերը: Նրանք ցեխոտել են ջուրը, որը դուրս 
է հորդում Սուրբ Հոգուց, և անմեղ հոգիները կխմեն այն: ճշմարտությունը կաղճատվի,
և շատերը ստիպված կլինեն կուլ տալ խավարի վարդապետությունը, որը կփայլի 
պայծառորեն, ինչպս մի կայծկլտուն աստղ: Այդ նոր կեղծ վարդապետությունը Ինձ 
հետ ոչ մի գործ չի ունենա, և միայն նրանք կգտնեն Հավտենական Կյանք, ովքեր 
հավատում են Սուրբ Աստվածաշնչին և մերժում են շեղվել Ինձնից:

Ես եկա բերելու համար ձեզ ճշմարտությունը, որպեսզի փրկեմ ձեզ, և դուք խաչեցիք 
Ինձ այդպես անելու համար: Սակայն Խաչի վրա Իմ Մահվամբ Ես պարտության 
մատնեցի մահին: Ամեն ինչ, որ Ես արեցի, ձեզ համար էր, և ամեն ինչ, որ գալիս է 
մահվան վրա Իմ Հաղթանակից, ձերն է: Մարմնի կյանքը դառնում է ձերը, երբ 
հավատում եք Ինձ, և ձեր հոգին կապրի ընդմիշտ: Մերժեք Ինձ նախքան Իմ Երկրորդ 
Գալուստը, և դուք պատրաստ չեք լինի ստանալ Ինձ: Եթե գրկեք ստեր, չնայած արդեն
գիտեք  Իմ Խոսքի ճշմարտությունը, կընկնեք հուսահատության մեջ: Եվ հիմա Ես 
պետք է խաչվեմ ևս մեկ անգամ, և այս անգամ քիչ ողբ կլինի Իմ Մարմնի՝ Իմ Եկեղեցու
համար, քանի որ դուք լքած կլինեք Ինձ մինչ այն ժամանակը, երբ Ես կգամ Մեծ Օրը: 
Ինձ մոռացած կլինեն, բայց ինքնակոչին կկռապաշտեն, կերկրպագեն և կողջունեն 
արքայաբար, մինչդեռ Ես ընկած կլինեմ աղբի մեջ, և Ինձ ոտնակոխ կանեն:

Միայն Սուրբ Հոգու Զորությամբ Իմ հետևորդները կկարողանան դիմանալ հոգիների 
համար այդ մարտին, և Ես տալիս եմ ձեզ ամեն Շնորհը՝ բացելու համար ձեր աչքերը 
ճշմարտության հանդեպ, և կանխելու ձեզ, որ չոչնչանաք խաբեությունից:

Իմ հավատարիմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կմնան հավատարիմ Իմ Խոսքին, 
կբարձրանան և կուղղորդեն ձեզ ճշմարտության ճանապարհին: Իմ այդ խիզախ 
սրբազան սպասավորները կստանան արտակարգ Շնորհներ, որպեսզի կարողություն
տան քրիստոնյաներին հստակորեն տեսնելու տարբերությունը ճշտի և սխալի միջև: 
Սրտապնդվեք, բոլո՛րդ, և իմացեք, որ այդ Շնորհները հիմա հեղվում են Իմ այդ 
սպասավորների վրա, քանի որ առանց նրանց առաջնորդության ձեզ համար դժվար 
կլինի հռչակել ճշմարտությունը:



Ես սիրում եմ բոլորիդ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Ես բերում եմ ձեզ դեպի Ինձ և կոչ եմ 
անում ձեզ ասել Իմ խաչակրաց աղոթքները՝ ստանալու համար այն օրհնությունները,
որոնք անհրաժեշտ են առջևում ձեզ սպասվող այդ ճամփորդության համար: Սուրբ 
Հոգին հանգչում է ձեզ վրա, և դուք կլցվեք ամեն հնարավոր Ընծայով՝ պահպանելու 
համար Իմ հանդեպ ձեր նվիրվածությունը:

Կանչեք Ինձ միշտ, որ օգնեմ ձեզ, արիություն տամ ձեզ, ուժ և կարողություն՝ սիրով և 
կարեկցանքով վարվելու ձեր թշնամիների հետ, որն անհրաժեշտ է, եթե պետք է 
դառնաք Իմ ճշմարիտ աշակերտը: Սիրել Իմ թշնամիներին չի նշանակում, սակայն, 
որ դուք ընդունեք հերձվածություն: Ես նաև խնդրում եմ, որ մերժեք ներքաշվել 
ցանկացած տեսակի ատելության մեջ Իմ Սուրբ Անվամբ:

Հռչակեք Իմ Խոսքը: Կարիք չկա պաշտպանել այն:

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս
Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության

Նախկինում երբեք, Իմ Խաչելությունից ի վեր, 
քրիստոնեությունն այսպիսի հալածանք չի կրել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Արցունքները հոսում են մեծ հոսքերով այս ժամանակ, մինչ 
Աստծո Սուրբ Խոսքը մասնատվում է:

Սերն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ցրվել է, և Իմ Եկեղեցու ոգին չորանում է, 
այնպես, որ շուտով այն կդառնա սոսկ անապատ: Այն զրկված կլինի կյանքից, և միայն
Իմ Եկեղեցու միջի ճշմարիտ հավատարիմները կպահեն Իմ Սիրտը հաստատուն 
կերպով խփելիս, մինչ մնացած ամեն ինչ, որ շրջապատում է նրան, կդառնա 
ջրազրկված՝ կյանքի ամեն ունցիան նրանցից դուրս քաշված:

Նախկինում երբեք, Իմ Խաչելությունից ի վեր, քրիստոնեությունն այսպիսի հալածանք
չի կրել Աստծո Խոսքի դեմ արհամարհանքի պատճառով: Ամեն ինչ, որ սուրբ է 
պահվում Իմ Հոր Երկնային Թագավորությունում, նվազեցվում է մարդու կողմից, ում 
սիրտն այլևս սեր չի զգում իր Արարչի՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո հանդեպ: Նրանք, 
ովքեր մնում են հավատարիմ Նրան և սիրում ու փայփայում են Նրան, կզգան Նրա 
Ցավն իրենց սրտերի ներսում ինչպես սուր, որը խոցում է և սոսկալի տառապանք 
պատճառում, բայց չի սպանում: Քանի որ նրանք, ովքեր ճշմարիտ սեր ունեն Աստծո 
հանդեպ, անկարող կլինեն բաժանվել Նրանից, որովհետև կապված են Նրան 
պոորտալարով, որը չի կարող կտրվել:

Աստված, Իր Գթասրտությամբ, կոչնչացնի Իր թշնամիներին, ովքեր փորձում են 
գողանալ նրանց սրտերը, որոնց անունները պարունակվում են Կյանքի Գրքի մեջ: Իմ 
Ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է:

Երբեք մի կորցրեք հույսը, ոչ էլ հուսահատվեք, երբ տեսնում եք Իմ 
հակառակորդի/նեմեսիսի գործը և արագությունը, որով նրա խորամանկ չար 
ուղիներն ընդունվում են ոչինչ չկասկածող հոգիների կողմից: Ես ամենից առաջ Մեծ 
Համբերության Աստված եմ, և Իմ Գթասրտությունը կհեղվի մարդկային ռասայի վրա 
առատորեն Իմ Սիրո Բոցերի միջից: Այդ Բոցերը կներարկեն հավատի նորացում Իմ 
հանդեպ նրանց կողմից, ովքեր հեռացել են Ինձնից, ճիշտ ինչպես նրանք կոչնչացնեն 



սատանային և ամեն դևի ու ընկած հրեշտակի, որ բնակություն են հաստատել այն 
հոգիներում, ովքեր պատկանում են Ինձ, սակայն հեռացել են Ինձնից:

Իմ Ժամանակը կգա, բայց ոչ նախքան աշխարհը կտեսնի Հայտնության Գրքում և 
ճշմարտության Գրքում կանխասացված նշանները: Մի վախեցեք Ինձնից: 
Նախապատրաստվեք Ինձ համար: Մերժեք Իմ թշնամիների կողմից արված կեղծ 
խոստումները: Միշտ մնացեք հավատարիմ Իմ Խոսքին: Իմ թշնամիները մաս չեն 
ունենա Իմ Թագավորության մեջ: Իմ սիրելի հավատարիմները, ներառյալ նրանք, 
ովքեր կկանչեն Ինձ Նախազգուշացման ժամանակ, երբեք չեն մեռնի: Քանի որ 
նրանցն է Նոր Թագավորությունը՝ Իմ Թագավորությունը՝ այն, որն Ինձ՝ Մեսիային՝ 
բոլոր ժամանակների Թագավորին է խոստացված, մի աշխարհ առանց վերջի:  

Սա կարող է լինել շփոթության, բաժանումի, տխրության և նրանց ձգտելու ժամանակ,
ովքեր Ինձ են ներկայացնում այս երկրի վրա՝ ճշմարտությունը հռչակելու համար: 
Բայց իմացեք սա: Ես Եմ ճշմարտությունը: ճշմարտությունը երբեք չի մեռնում: Իմ 
Թագավորությունը հավիտենական է, և դուք, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, պատկանում եք 
Ինձ: Եկեք: Մնացեք Ինձ մոտիկ: Ես կառաջնորդեմ ձեզ դեպի իրավամբ ձեզ 
պատկանող ժառանգությունը: Վստահեք Ինձ: Լսեք Ինձ այս Պատգամների՝ 
ճշմարտության Գրքի միջոցով: Այն Աստծո Ընծան է ձեզ, որպեսզի երբեք չմոռանաք 
Իմ Խոստումը՝ նորից գալու և դատելու կենդանիներին՝ նրանց, ովքեր կենդանի են այս
երկրի վրա, ինչպես նաև նրանց, ովքեր մահացել են Իմ Շնորհի մեջ:

Ես ամեն տեսակ նշաններ ցույց կտամ ողջ աշխարհով մեկ հիմա: Նրանք, ովքեր 
օրհնյալ են Սուրբ Հոգու Ընծայով, կիմանան, որ դրանք ուղարկվել են ձեզ Իմ սիրելի 
Հոր Հրամանով:

Գնացեք Խաղաղությամբ: Լսեք Ինձ միայն այս Պատգամների միջոցով այս ժամանակ:

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ քնքշորեն, և պահանջել եմ ձեզ որպես Իմը: Թող ոչ մի մարդ
չփորձի գողանալ որևէ հոգու Ինձնից, քանի որ նա կտառապի հավիտենական 
տառապանքներ իր գործողությունների համար:

Ձեր Հիսուս

http://theremnantarmy.info

https://erkrordgalusty.wordpress.com

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com

http://thebookoftruthonline.blogspot.am/p/about.html

http://thebookoftruthonline.blogspot.am/p/about.html
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	Հատոր 5 1 ապրիլի, 2014թ. – 6 մայիսի, 2015թ.
	Ես խոստացել եմ Իմ Հորը, որ հետամուտ կլինեմ ամեն մի հոգու, ում համար Ես զոհաբերեցի Իմ Կյանքը: Եվ Ես հետամուտ կլինեմ
	Երեքշաբթի, 3 հունիսի, 2014թ., ժ. 18:22
	Իմ սիրելի աղջ՛իկ, Իմ Նպատակն է դարձի բերել աշխարհում յուրաքանչյուր ազգի, և անել դա արագորեն: Իմ Սերը ձեր բոլորիդ հանդեպ այնքան մեծ է, որ Ես կմիջամտեմ այնպիսի ձևերով, որոնք անհայտ են մարդկությանը մինչ այժմ, նույնիսկ այն դեպքերում, ուր խառնաշփոթությունն է թագավորում նրանց սրտերում, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ:
	Իմ Խաղաղությունը կտրվի յուրաքանչյուր հոգու, ով տեսնում է Ճշմարտության Լույսը: Իմ Սերը կբերի նրանց հոգու մի այնպիսի հանդարտություն, որն այդպիսի հոգիները երբեք ճշմարտապես չեն իմացել: Ճշմարտության Հոգին կլինի Իմ Ընծան՝ աշխարհին և մարդկությանը, ովքեր չեն ընդունում Ինձ: Միայն այդ ժամանակ մարդը կարող է բաց լինել Աստվածային Միջամտության հանդեպ, որն Իմ սիրելի Հոր հրամանով է, որպեսզի Նա կարողանա գրկել Իր յուրաքանչյուր զավակի:
	Անպտուղ հոգիները շուտով ականատես կլինեն Աստծո Սիրուն, այն հոգիները, որոնք հաստատուն կերպով փակ են մնում Սուրբ Հոգու ազդեցության հանդեպ: Սուրբ Հոգու Բոցը սրի պես կկտրի նրանց սրտերի միջով, և նրանց վրա դուրս կհորդի մի բնատուր հասկացողություն, թե Աստծո Աչքում որքան փայփայված է յուրաքանչյուր հոգի:
	Ճշմարտության Հոգին կարթնացնի նրանց հոգիները, ովքեր մերժում են Ինձ, անպատվություն են հեղում Ինձ հավատացողների վրա և հավատում են սեփական անպարտելիությանը: Այն կդիպչի քաղցածների, հպարտների, ամբարտավանների, ինչպես նաև անգրագետների սրտերին, կարծրացած մեղավորներին, ովքեր ատելություն ունեն իրենց սրտերում, ինչպես նաև՝ ցածրերին: Ձեզնից ոչ մեկը չի բացառվի այդ մեծ Հրաշքից: Ես խոստացել եմ Իմ Հորը, որ հետամուտ կլինեմ յուրաքանչյուր հոգու, ում համար Ես զոհաբերեցի Իմ Կյանքը: Եվ Ես հետամուտ կլինեմ: Քանի որ ի՞նչ օգուտ էր Իմ մահը եթե այն նշանակեր, որ նույնիսկ մեկ մեղավոր չէր փրկվելու: Ես գալիս եմ շուտով նախապատարստելու ձեզ բոլորիդ Իմ Փրկության համար: Ուրախացեք, քանի որ Իմ Ժամանակը մոտ է:
	Գնացեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և մնացեք սիրո, հույսի և Իմ մեծ Գթասրտության ակնկալիքի մեջ: Ես կկատարեմ Իմ խոստումը ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ, և դուք կհնձեք Իմ Թագավորության պարգևները, եթե խոնարհաբար ընդունեք Սիրո Իմ մեծ դուրս հեղումը:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության.Փրկության Մոր տոնի օրը կլինի ինձ՝ Աստծո Մորը հատկացված վերջին /տոնը/ օրը
	Չորեքշաբթի, 4 հունիսի, 2014թ., ժ. 14:13
	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, փրկությունը կարող է տրվել միայն իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից, այն հոգիներին, ովքեր ընդունում են Նրա Գթասրտությունը:
	Փրկության Մեդալիոնը, այնուամենայնիվ, մի բացառիկ Ընծա է՝ տրված աշխարհին Երկնքից այն մեծ Սիրո պատճառով, որ իմ Որդին ունի Աստծո բոլոր զավակների համար: Ինձ տրված զորությունների միջոցով, Իմ հավիտենական Հոր հրամանով այդ Մեդալիոնը պատասխանատու կլինի միլիարդավոր հոգիների փրկության համար: Սա հնարավոր է դարձել , որովհետև երբ հոգին ընդունի այդ մեդալիոնը բաց սրտով, դա կհանգեցնի դարձի:
	Իմ Որդու՝ բոլորին միավորելու և Հավիտենական Կյանք բերելու Իր մեծ պլանի մեջ իմ դերը՝ որպես Համա-Ազատարար, հաստատվել է: Որպես Փրկության Մայր օձի գլուխը ջարդելու համար ինձ հանձնված բոլոր զորությունները նշանակում է, որ նրա /օձի/ զորությունն արագորեն կթուլանա: Ահա թե ինչու նա՝չարը, անարգում է այդ Մեդալիոնը, և նա կօգտագործի իր կողմից թունավորված յուրաքանչյուր հոգու, որ պղծություններ բղավեն և կռվեն դրա դեմ: Դուք պետք է միշտ անտեսեք չարի ոգուն և աղոթեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, այս հատուկ օրը, գալիք տարիներին՝ հատուկ Շնորհների համար: Ես այս օրը՝ 2014թ. հունիսի 4-ը, հռչակում եմ որպես Փրկության Մոր տոնի օր: Այդ օրը, երբ դուք ասեք այս աղոթքը, ես կմիջամտեմ Փրկության Ընծայի համար բոլոր հոգիների անունից, հատկապես նրանց համար, ովքեր հոգու մեծ հոգևոր խավարի մեջ են:
	Ձեր հավատը փորձության կենթարկվի ինչպես երբեք նախկինում
	Երեքշաբթի, 1 հուլիսի, 2014թ., ժ. 20:20
	Իմ սիրելի աղջի՛կ, սերը, որը ճառագում է Իմ աշակերտներից, ովքեր հետևում են Ինձ այս ժամանակ, համընդգրկուն է: Ձեր միջի բոցավառ Լույսն է, որ պահպանում է Իմ Սերը, որը զգացվում է ամենուր, որտեղ Ինձ պատվում են: Սուրբ Հոգին շարունակում է ներքև հեղվել երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու վրա, մինչ նա պայքարում է փորձությունների և դժվարությունների դեմ, որոնք ամեն օր կանգնում են նրա առջև:
	Խավարի ոգին, այնուամենայնիվ, շարունակում է ծանրորեն կախված մնալ ազգերի վրա, քանի որ չարի գործակալների կողմից ամեն ջանք արվում է երկրի երեսից վերացնելու համար Իմ ամեն մի հետք, Իմ Խոսքը և Իմ ճշմարիտ Եկեղեցին: Վստահ եղեք, անկախ նրանից, թե որքան ծանր է ձեր բեռը, Ես ձեզ հետ եմ, քայլելով ձեր կողքին և օգնելով ձեզ հաղթահարել դժվարությունները ձեր ճամփորդության ամեն մի քայլի: Ձեր հավատը փորձության կենթարկվի ինչպես երբեք նախկինում: Ձեր արիությունը կթողնի ձեզ ժամանակ առ ժամանակ, ձեր տոկունությունը կենթարկվի ծայրահեղ փորձության և ճշմարտության ձեր ընդունումը մարտահրավերի կենթարկվի: Ձեզ մատնացույց կանեն, կծաղրեն և կծիծաղեն ձեզ վրա, և այդ ամենը կլինի նրանց չար գործողությունների պատճառով, ում սատանան օգտագործում է՝ կռվելու համար Իմ՝ ձեր Հիսուս Քրիստոսի դեմ: Բայց ոչինչ չի ոչնչացնի Իմ Եկեղեցին՝ Իմ ճշմարիտ հետևորդներին:
	Նրանք, ովքեր շարունակում են հնազանդ մնալ Աստծո Խոսքին այնպես, ինչպես այն գոյություն է ունեցել այսքան ժամանակ, կշարունակեն ներկայացնել Ինձ երկրի վրա: Իմ Պաշտպանությունը կծածկի ձեզ մի անտեսանելի պատյանի պես, և ձեր հավատը երբեք չի մարի, երբ պայքարեք Աստծո Սրով:
	Մնացեք հավատարիմ Ինձ, և Իմ Լույսը կշարունակի փայլել մարդկային ռասայի վրա: Իմ Խոստումն է, որ Իմ Եկեղեցին կմնա հաստատուն, չնայած ավելի փոքր, քան հիմա է, մինչև որ Տիրոջ Մեծ Օրը բացվի:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Շուտով անօրինական կդառնա հայտարարելը, որ դուք հետևում եք Հիսուս Քրիստոսին
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	Սիրելի զավակնե՛ր, եթե մարդկությունը տեսներ իմ Որդու Վեհափառությունը, Ով նստում է Երկնային Գահին, Հավիտենական Հոր աջ կողմում, նրանք կկախեին իրենց գլուխներն ամոթով և զղջումով:
	Երկնքում հրեշտակներն ու սրբերը պաշտում են, պատվում և մեծ սիրով փափայում Իմ սիրելի Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին: Երկրի վրա շատ քիչ հարգանք է ցույց տրվում Նրա հանդեպ, Ով սոսկալի մահով տառապեց` փրկելու համար մարդկային ռասան մեղքից: Ինչպե՜ս է Երկինքը սգում պատմության մեջ այս ժամանակ, մինչ ամենուր ամեն ջանք գործ է դրվում վերացնել երկրի վրայից իմ Որդուն ներկայացնող ամեն նշան: Չբավարարվելով հանրայնորեն ամենասուրբ Խաչերի ցուցադրումն արգելելուց, շուտով անօրինական կդառնա հայտարարելը, որ հետևում եք Հիսուս Քրիստոսին:
	Շատ քիչ հանդուրժողականություն ցույց կտրվի այն քրիստոնյաների հանդեպ, ովքեր կմնան Խոսքին հավատարիմ և կհետևեն Աստծո ճանապարհին: Նույնիսկ այն սրբազան սպասավորները, ովքեր հայտարարում են թե ծառայում են Հիսուս Քրիստոսին, չափազանց թույլ կլինեն պաշտպանելու համար քրիստոնեությունը և թույլ կտան, որ իրենց ստիպեն` ընդունելու այդ կեղծ օրենքները: Շատ դեպքերում նրանց միջի դավաճանները կհեշտացնեն Խաչի վերացումը և քրիստոնեության ճշմարտությունը: Ժամանակի ընթացքում նրանք բոլորը կպաշտեն մի կեղծ վարդապետություն մյուս հավատքների հետ միասին, որն Աստծուց չի գա: Քանի որ նրանք կընտրեն սխալի ճանապարհը իրենց սեփական ազատ կամքով, դա նշանակում է, որ նրանք կմերժեն ընդունել Աստծո Գթասրտությունը և իրենց կդատապարտեն խավարին:
	Դուք երբեք չպետք է դավաճանեք իմ Որդուն որևէ պատճառով, քանի որ Նա ճշմարտության ճանապարհն է և միայն Նա կարող է բերել ձեզ Հավիտենական Փրկություն:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Հայր Աստված. Ես Եմ ճշմարտությունը: Բռնեք Իմ Ձեռքը և հետևեք Ինձ: Ողջ Կյանքը գալիս է Ինձնից
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդն ինքն է իր սեփական ճակատագրը վերահսկում, որովհետև նրան տրվել է ընտրության ազատություն, որպես Ընծա Իմ կողմից:
	Ոմանք ընտրում են ճիշտ ճանապարհը դեպի Իմ Երկնային Թագավորություն, որն Իմ միածին Որդու` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է: Մյուսներն ընտրում են ոչ խելամտորեն: Մարդու Ընծաների պատճառով, որոնք ներառում են մտավոր կարողությունը, գիտությունը և ազատ կամքը, շատերը դառնում են հպարտ: Մյուսները փնտրում են կեղծիքներ և մեծ նյութական ընծաներ, որնց հնարավորությունը տալիս է աշխարհը, մինչև որ, ի վերջո, նրանց համար կարևոր են դառնում միայն իրենց անմիջական ցանկությունները: Հարելով եսասիրական գործողությունների և արարքների, դառնալով սեփական անձով հափշտակված և փնտրելով անձնականի իրականացում ուրիշների հաշվին, նրանք դատապարտում են իրենց մեղքերի, որոնք ստրկացնում են նրանց:
	Մերժելով ընդունել հավիտենական Կյանքի Ընծան, որը Ես բերում եմ ձեզ բոլորիդ, որ կիսեք Իմ Թագավորության մեջ, դուք, սիրելի զավակնե՛ր, կբաժանվեք Ինձնից հավիտյան: Ես գալիս եմ միջամտելու այս ժամանակ, որովհետև աշխարհում սեփական անձի հանդեպ հափշտակվածությունը արմատախիլ է արել ձեր սրտերի միջից Իմ հանդեպ ամբողջ սերը: Ես գալիս եմ` բերելու համար ձեզ ճշմարտությունը, Իմ Թագավորության մասին գիտությունը և երկու ընտրությունների մասին հիշեցումը, որոնք կներկայացվեն ձեզ: Առաջին ընտրությունը Իմ  Գթասրտության Ձեռքն ընդունելն է և փառահեղ կյանքով ապրելը` կիսելով Իմ Թագավրության մեջ Աստվածային Կյանքը: Երկրորդ ընտրությունը` հավիտենական խավարն ընտրելն է և անդունդի ստրուկը դառնալը, ուր սատանան կմնա ընդմիշտ:
	Ձեզնից այնքան շատերն են մերժում Իմ Սերը, Իմ Սուրբ Խոսքի միջոցով ձեզ տրված գիտությունը և մարգարեների կողմից ձեզ տրված նախազգուշացումները: Չհավատաք, թե այսօր աշխարհը տարբեր է մինչ այժմ երկրի վրա եղած ժամանակից: Մարդկությունը չի փոխվել: Մեղքը դեռևս ձեր անեծքն է, և միայն թշնամու դեմ կռվելով կլինի, որը ձեզ բերում է թշվառություն և վիշտ, որ կկարողանաք ընդունել այն Կյանքը, որը Ես արարել եմ ձեզ համար:
	Լսեք հիմա, մինչ Ես հիշեցնում եմ ձեզ Իմ Խոստումը: Ես արարել եմ մի Հավիտենական Դրախտ, որը պատկանում է ձեզ: Այն կապահովի ձեզ մարմնի և հոգու Հավիտենական Կյանքով: Այն սպասում է ձեզ: Մի վատնեք ձեր ժառանգությունը: Դա կկոտրի Իմ Սիրտը, եթե այդպես անեք, և դուք կփոշմանեք այդ որոշման համար հավիտյան:
	Լսեք Իմ Կանչը հիմա, քանի որ Ես կուղարկեմ ամեն նշան, ամեն Հրաշք, և ամեն Շնորհ, որպեսզի արթնացնեմ ձեր տանջված սրտերը, մինչև որ ձեր ներսում կենդանացնեմ ճշմարտության գիտելիքը:
	Ես Եմ ճշմարտությունը: Բռնեք Իմ Ձեռքը և հետևեք Ինձ: Ողջ Կյանքը գալիս է Ինձնից:
	Ձեր Հավիտենական Հայր Աստված Ամենաբարձրյալ
	Մարդն արձագանքում է սիրուն` սիրով, ճիշտ ինչպես ատելությունը բերում է ատելություն
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, թույլ տուր Ինձ բերել մեծ Օրհնություններ աշխարհին այսօր, մինչ Ես շռայլում եմ Սիրո Հոգին, Սուրբ Հոգու Զորությամբ, ամեն ազգի վրա:
	Սիրո այդ Ընծան շատերին կպարուրի, ներառյալ նրանց, ովքեր չեն ընդունում Ինձ, և աշխարհն ականաես կլինի բարեգործության մեծ գործողությունների: Երբ լսեք այնպիսի հրաշքների մասին, երբ ազգերն օգնեն ուրիշ ազգերի, որոնք մեծ կարիքի մեջ են, ապա ճանաչեք դրանք որպես նշաններ Երկնքից:
	Իմ Սերը կհրապուրի շատերին, մինչ այն տարածվում է Իմ այս Հատուկ Միջամտության միջոցով հենց այս ժամանակ: Լսեք Ինձ, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, քանի որ Ես ցանկանում եմ, որ դուք իմանաք, որ երբ աղոթեք խաղաղության համար, Իմ խաղաղությունը Ես կտամ ձեզ: Երբ աղոթեք սիրո համար` ատելությունը հաղթահարելու նպատակով, Իմ Սերը Ես կտամ ձեզ: Երբ աղոթեք ձեր հավատն ավելացնելու համար, Ես ձեզ վրա կհեղեմ Իմ Սերը, և ձեր հավատը կաճի: Երբ ձեր հավատն աճի, դուք կտարածեք Իմ Խոսքը օրինակի միջոցով: Երբ առանց պայմանի սեր ցուցաբերեք ուրիշների հանդեպ, դուք կքայլեք Իմ Անվամբ: Ձեր գործողություններով` ուրիշները կհետևեն ձեր օրինակին:
	Մարդն արձագանքում է սիրուն` սիրով, ճիշտ ինչպես ատելությունը բերում է ատելություն: Ատելությունը հաղթահարելու համար դուք միշտ պետք է պատասխանեք սիրով, քանի որ սերը թուլացնում է չարի ոգին: Եթե բավարար չափով մարդիկ միմյանց հանդեպ սեր ցույց տան իրենց կյանքի ցանկացած բնագավառում, ապա ատելությունը չի կարող ծաղկել:
	Իմ Սերն աճում է ձեր մեջ: Վերցրեք այն ձեզ հետ և տարածեք, քանի որ այն կյանք կտա բոլորին, ներառյալ նրանց, ովքեր ամենաշատը դրա կարիքն ունեն:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Ես սերտորեն կաշխատեմ իմ սիրելի Որդու` Հիսուս Քրիստոսի հետ, մարդկությանը փրկելու Նրա վերջնական գործողության մեջ
	Կիրակի, 6 հուլիսի, 2014թ., ժ. 14:25
	Զավա՛կս, իմ ժամանակը, որպես Փրկության Մայր, երբ ես սերտորեն կաշխատեմ իմ սիրելի Որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ, մարդկությանը փրկելու Նրա վերջնական գործողության մեջ, հաստատվել է:
	Ես, ինչպես արել եմ և կանեմ, այս օրվանից սկսած, այն ամենն ինչ պահանջվում է ինձնից` արձագանքելու Նրան, մինչ Նա միջամտում է աշխարհի գործերին` Իր Գթասրտությունը բացահայտելու համար:
	Փրկություն տանող ճանապարհը դժվարին է, քանի որ երբեք հեշտ չէ կույրերի աչքերը բացել ճշմարտության հանդեպ: Չկա ավելի զայրացուցիչ բան, քան տեսնել այն խեղճ հոգիներին, ովքեր չեն կարողանում տեսնել, որովհետև մերժում են տեսնել: Մարդու համառությունը մի մեծ խոչընդոտ է, և դրա պատճառով աղոթքի և զոհողությունների մեծ գործողություններ են պահանջվում բոլոր նրանցից, ովքեր օրհնյալ են` իրենց սրտերում Աստծո Լույսն ունենալով: Ձեր ազատ կամքի առատաձեռնությունը կլինի, որ հնարավորություն կտա Սուրբ Հոգուն իջնել այն հոգիների վրա, ովքեր իմ Որդու Գթասրտության խիստ կարիքն ունեն, քանի որ դուք կբերեք իմ Որդուն այն ընծան, որն Ինքն է ցանկանում:
	Միայն ձեր հավատով ճշմարտությունը հռչակելը մեծ մարտահրավեր կլինի: Բայց մինչ շատերը հավատարիմ են իմ Որդուն, նրանք չունեն խորաթափանցության ընծան: Կույր հավտն Աստծո հանդեպ մեծ Ընծա է, և տրվում է նրանց, ովքեր քնքուշ են սրտով և զուրկ են եսասիրությունից: Ուստի, բարձրացեք, սիրելի զավակնե՛ր, և նախապատրաստվեք հոգիների համար մեծ պայքարին: Դա կլինի ամենամեծ առաջադրանքը նույնիսկ ձեր միջի ամենաուժեղների համար: Թույլ տվեք ինձ` ձեր Մորը, ուղղորդել ձեզ առջևում սպասվող ժամանակներում, քանի որ Ես ձեր Խորհրդատուն եմ, և Հիսուս Քրիստոսը տվել է ինձ մեծ Շնորհներ, որպեսզի ես կարողանամ վերցնել ձեզ ինձ հետ դեպի մեծ փառք տանող ճանապարհով:
	Գնացեք խաղաղությամբ` սիրելու և ծառայելու Աստծուն: Նրանց, ովքեր հետևում են Նրան փոքրիկ երեխաների պես, կտրվի ամեն տեսակի պաշտպանություն:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Մայր Փրկության. Դուք կկարողանաք տարածել Աստծո Խոսքը միայն այն դեպքում, երբ ձեր սրտերում ունենաք Աստծո Սերը
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	Իմ քաղցր զավակնե՛ր, միթե չգիտեք, որ ձեր բոլորիդ հանդեպ Իր Սիրո միջոցով էր, որ Աստված թույլ տվեց ինձ հռչակել Իր Ամենասուրբ Խոսքը իմ` Աստծո Մոր ամեն մի երևման ժամանակ, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում:
	Իմ սիրելի Որդու` Հիսուս Քրիստոսի ցանկությունն էր, որ ես հայտնի դարձնեմ ինձ, որպեսզի դարձը դեպի ճշմարտություն տեղի ունենա: Եվ ուստի, աշխարհով մեկ իմ բոլոր սուրբ սրբատեղիներում է, որ Աստված հայտնի կդարձնի ճշմարտությունը, մինչև Տիրոջ Մեծ Օրը կբացվի: Դուք պետք է բոլորդ միավորվեք` փառք տալու համար Աստծուն իմ բոլոր սրբատեղիներում, այնպես որ Նա, Իր Գթասրտությամբ, հեղի մեծ Շնորհներ նույնիսկ ամենաանարժան հոգիների վրա, քանի որ դրանք այն հոգիներն են, որոնց Աստված ամենաշատն է փնտրում:
	Իմ Որդին ցանկանում է, որ ինձ մոտ գան ոչ միայն Սուրբ Ավետարանների մասին կրթություն ունեցողները, այլև նրանք, ովքեր դատարկություն են զգում իրենց սրտերում, ուր անկախ նրանից, թե որքան են նրանք փնտրում ներքին խաղաղություն, չեն կարողանում գտնել այն: Շատերն են փնտրում երջանկություն, խաղաղություն և ուրախություն այս կյանքում և հազվադեպ են գտնում:Նրանք երբեք չեն կարող գտնել ճշմարիտ խաղաղություն, եթե չեն կարողնում սեր գտնել: Միայն ուրիշների հանդեպ սերը կարող է ձեզ մոտեցնել Աստծուն, որովհետև առանց սիրո երբեք Աստծուն Ներկա չեք գտնի:
	Ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, որ գաք ինձ մոտ` Փրկության Մոր մոտ, և խնդրեք ինձ աղոթել, որպեսզի Աստված լցնի ձեզ Իր Սիրով: Երբ ասեք այս աղոթքը, ես կխնդրեմ իմ Որդուն պատասխանել ձեր կանչին: Փնտրեք սեր և ցույց տվեք ձեր սրտերում եղած սերը ուրիշներին և կիսեք այն: Երբ դա անեք, իմ Որդին կլցնի ձեզ այնքան շատ սիրով, որ պատրաստ կլինեք կիսել այն ձեր մեջ: Սերն արմատախիլ կանի ատելությունը: Եթե ատելություն եք զգում մեկ այլ անձնավորության հանդեպ, պետք է խնդրեք իմ Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որ ազատի ձեզ այդ թունավորումից:
	Խաչակրաց աղոթք (159) Աղերս Աստծո Սերը ստանալու համար.
	Ով Մայր Փրկությա՛ն, ես խնդրում եմ քեզ բարեխոսել ինձ համար, մինչ աղերսում եմ ստանալ Աստծո Սերը: Լցրու իմ հոգին` մի դատարկ անոթ, Աստծո Սիրով, որպեսզի երբ այն լցվի դուրս թափվի, ցայտի այն հոգիների վրա, որոնց հանդեպ ես փորձում եմ կարեկցանք ցուցաբերել:
Աստծո Զորությամբ, ես խնդրում եմ ազատվել ցանկացած ատելությունից, որ հնարավոր  է տածեմ նրանց հանդեպ, ովքեր դավաճանում են քո Որդուն:
Խոնարհեցրու  ինձ հոգով և լից ինձ հոգու առատաձեռնությամբ, որպեսզի կարողանամ հետևել Քրիստոսի Ուսուցումներին և տարածել Նրա Սերն իմ կյանքի ամեն մասի մեջ: Ամեն:
	Սիրո մասին խոսում են այնպես, ասես այն հեշտ է զգալ, բայց շատերի համար այն մեծ խոնարհություն է պահանջում` ամեն ես-ից զուրկ: Առանց Աստծո առջև ինքներդ ձեզ ցածրացնելու, չեք կարող զգալ Նրա Սերը: Եվ առանց Աստծո Սիրո չեք կարող բարգավաճել: Միայն Աստծո Սերը ձեր հոգիներում ունենալով կարող եք տարածել Աստծո Խոսքը:
	Առանց Նրա Սիրո, Նրա Անվամբ ասած ձեր խոսքերը կլիեն անպտուղ և կյանքից զուրկ:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Իմ Խոսքը շատ պարզ է, հեշտ` հասկանալու համար, բայց ոչ այդքան հեշտ` ապրելու համար
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցուցումները բոլոր նրանց համար, ովքեր պատվում են Ինձ. աղոթել սրտանց այն խառնաշփոթության համար, որը շուտով դուրս կժայթքի աշխարհում: Շատ իրադարձություններ կծավալվեն, որոնք բոլորն էլ կապված են կրոնական ատելության և ագահության պատճառով առաջացած բաժանումների հետ: Բայց երբ Իմ հանդեպ արհամարհանքը, որն արդեն ակնհայտ է աշխարհում, գա Իմ Սեփական չորս պատերի միջից, ապա կիմանաք, որ ժամանակը մոտ է: Քանի որ երբ անիծում են Ինձ և հալածում նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, այդ ժամանակ նրանք ականատես կլինեն Իմ միջամտությանը, որը կլինի կայծակի որոտի պես:
	Շատերը կշփոթեն հալածանքի Իմ կամավոր ընդունումը, որը միշտ կլինի նրանց բաժինը, ովքեր հետևում են Ինձ, որպես չար բաների ընդունում և թույլատրում որ դրանք բարգավաճեն: Բայց դա ճիշտ չէ: Ողջ սերը գալիս է Ինձնից: Ողջ չարիքը գալիս է սատանայից: Երբ այդ երկուսը բախվեն, մեծ պառակտում կծավալվի: Չարը չի կարող բարգավաճել, երբ Ես բարձրանամ նրա դեմ: Նույնիսկ սատանան ինքը կարող է իր թույնը սփռել Աստծո կամքին համապատասխան:
	Չարը, որ աղտոտում է աշխարհը, կոչնչացվի: Չկասկածեք դրա մասին: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է ճանաչեք չարիքն այնպիսին, ինչպիսին կա, քանի որ սատանան միշտ այն կներկայացնի որպես լավ բան: Նրա սիրած մարտավարությունն է ներկայացնել Իմ Ուսուցումների աղճատված տեսակետ և մեծ խաբեություններ ներառել այնտեղ, որը կճանաչեն միայն նրանք, ում հոգիների ներսում բնակվում է Աստծո Հոգին: Այնքան շատերն են տարածում Իմ Վարդապետության տարբեր տարբերկաներ և ստեղծում իրենց սեփական մեկնաբանությունները, և դա շփոթության մեջ է գցում շատերին: Երբ նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե ճանաչում են Ինձ, խաչում են Ինձ, տանջելով նրանց, ովքեր ծառայում են Ինձ, ապա իմացեք, որ նրանք Ինձնից չեն, քանի որ ինչպե”ս կարող է դա լինել:
	Մնացեք խաղաղության մեջ, քանի որ, այն ամենն, ինչ պետք է իմանաք, պարունակվում է Իմ Սուրբ Խոսքի մեջ: Իմ Խոսքը շատ պարզ է, հեշտ` հասկանալու համար, բայց ոչ այդքան հեշտ` ապրելու համար: Ապրեք Իմ Խոսքով և սերը կլինի ձեր արտաբերած յուրաքանչյուր բառի, ձեր կատարած յուրաքանչյուր գործողության և ձեր կողմից արված յուրաքանչյուր ժեստի շարժիչ ուժը: Երբ ականատես չեք լինում սիրո նրանց բերաններից, ովքեր հայտարարում են թե սուրբ են, ապա Աստծո Խոսքը չէ, որ դուք լսում եք: Դրա փոխարեն դուք լսում եք մարդկային մի մեկնաբանություն, որը թերի է:
	Այն ամենը, որ չի բխում Իմ Աստվածայնությունից, Ինձնից չէ:
	Ձեր Հիսուս
	Իմանալ, թե Ես ինչ եմ սովորեցրել, օգուտ չի ունենա, եթե չսիրեք միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո զավակներին կարելի է նմանեցնել ծաղկի բողբոջների: Բողբոջները ծաղկում են և աճում, որովհետև սնուցվում են այն հողից, որի մեջ գտնվում են: Բայց, մինչև հողը բերրի չլինի, բողբոջները չեն կարող ծաղկել դառնալ հասուն ծաղկներ, որ զվարճացնում են տեսնողի աչքը:
	Եթե հողը հարուստ է, ծաղիկն առողջ կլինի: Եթե այն ներթափանցված է միջատներով, ապա ծաղիկը չի ծաղկի: Նույնիսկ առողջ հողը, երբ վարակվում է թույնով, չի կարող աճեցնել առողջ կենդանի բույս: Մինչև Աստծո զավակները չլսեն Աստծո Խոսքը, չմարսեն ճշմարտությունը և չենթարկվեն Աստծո Պատվիրաններին, նրանք դատարկ կլինեն և չեն ունենա հոգևոր խաղաղություն: Միայն այն դեպքում, երբ ձեզ թույլ տաք լսել, թե ինչ է խոստանում Աստծո Խոսքը, կարող եք ակնկալել, որ կաճեք կամ կգտնեք խաղաղություն:
	Շատ մարդիկ են իրենց կորած զգում կամ առանց հոգևոր կյանքի այն ստերի պատճառով, որ սատանան տարածում է աշխարհով մեկ հոգիներին խաբելու համար: Կյանքը կարող է ձեռք բերվել միայն Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Փրկիչ ընդունելով: Նույնիսկ դա, ինքնին, բավարար չէ: Դուք պետք է հիշեք նաև, թե Ես ինչ եմ ասել ձեզ: Իմանալ, թե Ես ինչ եմ ասել, օգուտ չի ունենա, եթե չսիրեք միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում:  Երբ ոտքի եք կանգնում և հպարտորեն հռչակում, թե Իմ աշակերտն եք, ապա եթե սեր ցույց չեք տալիս ուրիշների հանդեպ և չեք վարվում ուրիշների հետ այնպես, ինչպես կակընկալեիք, որ վարվեն ձեզ հետ, դուք կեղծավոր եք:
	Եթե ճանաչում եք Ինձ, կսիրեք ուրիշներին, անկախ նրանից, թե ինչ մեղքեր են գործել: Դուք երբեք չեք դատի ուրիշներին Իմ Անվամբ, քանի որ դա ձեր իրավունքը չէ:
	Ձեր Հիսուս
	Աշխարհը լքել է Ինձ, ինչպես կանխասացվել է, և հասցվել է ամենամեծ դավաճանությունը Իմ Մարմնին
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը լքել է Ինձ, ինչպես կանխասացվել է, և հասցվել է ամենամեծ դավաճանությունը Իմ Մարմնին:
	Իմ Խոսքը ծվեն-ծվեն է արվում, և շատերը նրանցից, ովքեր ասում են թե գիտակ են Իմ Ոսուցումներին, կույր կլինեն այն հալածանքի հանդեպ, որը կպարտադրվի Իմ Եկեղեցուն: ճիշտ այնպես, ինչպես Ինձ հայհոյեցին Իմ Խաչելության ընթացքում նրանք, ովքեր հպարտորեն պարծենում էին Իմ Ուղիների իրենց գերազանց իմաստությամբ, Ինձ կմերժեն Իմ Թագավորությունը պահանջելու համար երկրորդ անգամ Իմ այս գալու ժամանակ:
	Անշնորհակալ հոգիներ, զուրկ պարզությունից և խոնարհությունից, նրանք երբեք չեն ընդունի նրանց ձայները, ովքեր իրենց համարմամբ, անարժան են ճշմարտությունը խոսելու: Նրանք երբեք չեն ընդունի ճշմարտություը, քանի որ երբ նրանք ընդունեն կեղծիքներ Իմ Անվամբ, նրանց սրտերում տեղ չի լինի որ Աստծո Հոգին հեղեղի իրենց սրտերը: Մարդկությանն Իմ Գթասրտության համար նախաատրաստելու փոխարեն` այն Օրվա համար, որը Ես խոստացել եմ աշխարհին, նրանք կշրջեն իրենց մեջքը: Իրենց հպարտ և կարծրացած սրտերի պատճառով նրանք չեն ճանաչի Աստվածային Նշանները` ուղարկված որպեսզի պատրաստակամությամբ Ինձ համար բացեն իրենց սրտերը: Նրանք նաև կանեն ամեն ինչ, որ կանգնեցնեն Աստծո Խոսքը աշխարհում յուրաքանչյուր մեղավորի հասնելուց, և դրա համար Ես երբեք թույլ չեմ տա որ նրանք մոռանան դա:
	Նա, ով կորցնում է Ինձ մեկ հոգի, կորցնում է իր սեփական հոգին: Նա, ով փակում է Իմ Ուղին, ինքը դիմելու ոչ մի տեղ չի ունենա: Նա, ով երդվում է Աստծո Կամքի դեմ, կանիծվի: Ի”նչ եք դուք ճշմարտապես սովորել Ինձնից, եթե չեք կարողանում հիշել Իմ Խոստումի ճշմարտությունը նորից գալու մասին: Իմ Թագավորությունը կգա երկրի վրա ինչպես Երկնքում է, և նրանք, ովքեր չեն կարողացել ըմբռնել թե ինչ եմ Ես ասել, ավելի իմաստուն չեն լինի: Նրանք վատնած կլինեն այն Շնորհները, որոնք Ես ուղարկում եմ հիմա և պատնեշած իրենց խավարի մի այնպիսի բանտում, որ այդ Մեծ Օրը կկուրանան Իմ Լույսից:
	Իմ Ժամանակը շուտով է, և միայն այնքան ժամանակ կա, որպեսզի Ես կարողանամ նախապատրաստել ձեզ: Իմ Սերը մնում է նույնքան Մեծ, որքան այն Գթառատ է, բայց դուք նույնպես պետք է օգնեք ինքներդ ձեզ, քանի որ հեշտ չէ արժանի լինել Իմ Փրկության Խոստումին:
	Ձեր Հիսուս
	Մարդկային ինտելեկտն ի զորու չէ հասկանալ ամեն ինչ, որ Ինձնից է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամենամեծ ցավը, որ պետք է կրեն նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, հոգու խավարն է: Որքան ավելի շատ միանաք Ինձ հետ և Իմ մեջ, այնքան ավելի շատ Ես կտառապեմ ձեր ներսում: Քանի որ, երբ Ես բնակվում եմ ձեր հոգու ներսում, դուք ավելի շատ ստիպված կլինեք ցավ կրել դրա պատճառով:
	Երբ հոգին դառնում է Իմ մի մասը, ամբողջական միության մեջ, և երբ նա ենթարկում է իր կամքը Ինձ, Իմ Ներկայությունն ավելի ակնհայտ է դառնում այդ անձնավորության մեջ: Նա իր վրա կբերի ուրիշերի ատելությունը, կզգա Իմ սեփական վիշտը, քանի որ ստիված կլինի ականատես լինել աշխարհում մեղքի պատճառով /գոյություն ունեցող/ անարդարությունը, անարդարադատությունը և չարությունը: Նրա զգայարանները կդառնան սուր, որպես Ինձ հետ տառապանք կրելու արդյունք` հոգևոր հարցերի վերաբերյալ նրա հակացողությունը շատ բաներ կբացահայտի, որը նրա ներսում կարթնացնի ավելի խորը հասկացողություն այն մարտի մասին, որ գոյություն ունի Աստծո և սատանայի միջև:
	Նա կհասկանա, թե ինչ է ողողել իր հոգին, մարմինը և զգայարանները, բայց դա չի նշանակում, թե նրա համար հեշտ կլինի ընդունել: Մարդկային ինտելեկտն ի զորու չէ հասկանալ ամեն ինչ, որ Ինձնից է: Բայց եթե նա վստահի Ինձ և ընդունի որ ամեն բարիք գալիս է Ինձնից, ապա հնարավորություն կտա Ինձ աճել իր մեջ` բոլորի լավի համար:
	Ես կարող եմ հասնել մեծ բաների, երբ Ինձ թույլ տաք բնակվել ձեր հոգու ներսում: Այնքան շատ մարդկանց կարող է տրվել Իմ Գթասրտության Ընծան երբ դուք թույլ տաք, որ Իմ Սերը տարածվի այդ ձևով: Զոհաբերվող հոգու միջոցով է, որ Ես կարող եմ միջամտել` փրկելու համար ուրիշների հոգիները: Միշտ ընդունեք, որ երբ Ես ներկայացնում եմ Տառապանքի Ընծան, այն բերում է մեծ պարգևներ մարդկության համար որպես ամբողջություն: Իմ Գթասրտությունն Իմ Ընծան է` տրված ձեզ: Բարեհոգությամբ ընդունեք այն տարբեր ձևերը, որոնցով Ես աշխատում եմ, քանի որ Ինձ հետ լինելու ցավը կարճատև կլինի:
	Ընդունեք Ինձ ինչպես Ես Եմ, այլ ոչ այնպես ինչպես դուք եք կարծում, թե պետք է լինեմ:
	Ձեր Հիսուս
	Հայր Աստված. Երբ Իմ Կամքը հաստատվի, խաղաղությունը կթագավորի
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհն Իմն է, և Ես պատկանում եմ Իմ բոլոր զավակներին: Ես ձերն եմ:
	Իմ ժառանգը կկանգնի մի մեծ տեղաշարժի առջև, քանի որ Ես ուղարկում եմ Իմ հրեշտակներին` առաջ քաշելու Իմ հավատարիմներին, և ամեն չարիք կոչնչանա շուտով: Իմ թշնամիներին Ես կճզմեմ, մինչև որ ցավի և վշտի ամեն հետք, որ կրում է մարդկությունը, կսրբվի կմաքրվի: Այլևս  ոչ մի արցունք, ոչ մի վիշտ, ոչ մի ցավ, քանի որ ողջ Զորությունն Իմն է:
	Իմ Պլանն արդեն ծավալվում է, չնայած քչերը կգիտակցեն դա: Բայց Ես ասում եմ ձեզ սա: Սրբեք ձեր արցունքները: Մի վախեցեք Իմ Միջամտությունից, քանի որ Իմ Կամքն է, որ պետք է միավորվի Իմ զավակների կամքին, շուտով: Երբ Իմ Կամքը հաստատվի, խաղաղությունը կթագավորի, ոչ միայն ձեր սրտերի ներսում, այլև երկրի վրա, ինչպես Երկնքում է: Վստահեք Ինձ:
	Մի վախեցեք Իմ Ձեռքից, քանի որ միայն նրանք կտառապեն, ովքեր ամբողջապես մերժում են Ինձ: Ես չեմ ցանկանում վրեժխնդորւթյուն և Ես կներթափանցեմ նույնիսկ նրանց սրտերը, ովքեր անիծում են Ինձ: Իմ Գթասրտությունը նշանակում է, որ շատ քչերը կցանկանան առանձնանալ Ինձնից, երբ Ես Ինձ հայտնի դարձնեմ Իմ Որդու` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Թույլերը կդառնան ուժեղ: Վախկոտները կդառնան քաջ, և նրանք, ում սրտերում ատելություն կա, նրանց մեջ կներթափանցի Իմ Սերը:
	Ես սիրում և ցանկանում եմ Իմ բոլոր զավակներին, և այդ պատճառով Ես կվերականգնեմ Իմ Թագավորությունը հնարավորինս նվազագույն տառապանքով:
	Խնդրում եմ, վստահեք Ինձ, ամբողջապես: Քանի որ մոտ է օրը, երբ միայն Իմ Աստվածայնության Լույսը կթագավորի երկրի վրա և ողջ խաղաղությունը կլինի ձերը:
	Ձեր Հավիտենական Հայր Աստված Ամենաբարձրյալ
	Մարդու կողմից պատրաստված վարդապետությունը չի սնի ձեր հոգին
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	Իմ սիրելի աղջիկ, երբ աշխարհը խավարի ոգու տակ է, նրանց համար, ովքեր հավատում են Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին, չափազանց դժվար է դառնում մնալ հավատարիմ Իմ Խոսքին: Երբ Իմ Եկեղեցին սասանվի, այդ ժամանակ հավատարիմները հիասթափված կզգան այն ամենից, ինչ Ես ուսուցանել եմ, և կպայքարեն իրենց հավատքի մեջ:
	Իմ ցանկությունը չէ, որ դուք շեղեք ձեր ուշադրությունն Աստծո Խոսքից, և երբ դա անեք, Ինձ Ներկա չեք գտնի: Երբ Իմ Խոսքին հավատարիմ չեն մնում և թույլ են տալիս որ իրենց տանեն դեպի անվտանգության մի կեղծ զգացողություն, ուր մեղքը մի կողմ է հրվում որպես հետևանք չունեցող մի բան, ապա դժվար կլինի մնալ հավատարիմ Իմ Ուսուցումներին:
	Բարձրացեք, դուք բոլո՛րդ, և լսեք Իմ Ձայնը հիմա, մինչ Ես ասում եմ ձեզ սա: Ամեն ինչ, որ Ես ասել եմ ձեզ, թե Սուրբ է, կմասնատվի: Ձեզնից շատերի համար շփոթեցուցիչ կլինի, երբ Իմ կողմից Եկեղեցուն տրված այդքան շատ Ուսուցումներ շուտով կհեռացվեն որպես ոչ այս ժամանակների համար: Առջևում ձեզ սպասվող ժամանակները շատ անհանգստություն կբերեն, քանի որ ձեզ չի տրվի այն ուղղությունը, որի վրա կառուցվել է Իմ Եկեղեցին: Շինությունը կփլվի, Իմ սրբազան սպասավորների հավատը կթուլանա ձեր հասկացողության կարողությունից այն կողմ, և ողջ ճշմարտությունը կհերքվի: Մարդու կողմից ստեղծված վարդապետությունը չի սնի ձեր հոգին: Միայն Ես` Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ սնել ձեզ Հավատքով, որը ձեզ հարմար կդարձնի Ինձ հետևելու համար: Ինչ էլ որ ձեզ ասեն, դուք պետք է մնաք հավատարիմ Ինձ, քանի որ Ես միշտ կմնամ ձեզ նվիրված:
	Երբ դուք առանձնանաք Ինձնից, Ես կանգնած կլինեմ ձեզ մոտիկ մշտապես, փորձելով ձեզ ետ բերել դեպի Ինձ: Եվ մինչ դուք կմոլորվեք և կհարմարեցնեք ձեր կյանքը` ընդունելու համար կեղծիքներ, Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Եվ երբ դուք ամբողջապես կորած կլինեք, Ես կգտնեմ ձեզ և ետ կբերեմ ձեզ Իմ Տիրույթ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, չնայած դուք կլքեք Ինձ:
	Ձեր Հիսուս
	Հայր Աստված. Քաջ եղեք, Իմ փոքրիկնե՛ր, քանի որ Իմ Մեծ Թագավորությունը շուտով կլինի ձերը
	Երկուշաբթի, 21 հուլիսի, 2014թ., ժ. 14:23
	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ Ես ստեղծեցի աշխարհը, դա ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ Իմ Գոյությունը կիսելու համար էր: Իմ Սերն այդ ժամանակ բաժանվեց, և այդ ժամանակ էր, որ աշխարհը դարձավ մեկ Ինձ հետ: Իմ հրեշտակներն ուրախացան Իմ նոր հիմնած Թագավորությունում, և Իմ Սերը տարածվեց Իմ Տիրույթից այն կողմ, որովհետև Ես ցանկացա, որ դա այդես լինի:
	Մինչ Իմ Սերը հանդիմանվեց, Ես գիտեի, որ Իմ Վիշտը կավելանա, երբ նորոգեմ երկիրը մեղքին վերջ տալու համար: Իմ Ժամանակը մոտ է, երբ բոլորը կապրեն Իմ Կամքին համաձայն: Իմ Սուրբ Կամքը ներկա կլինի Իմ զավակների սրտերի մեջ: Բոլորը ուրախ կլինեն նորից: Մինչև այդ Մեծ Օրը, մարդը շատ ցավ կկրի, որովհետև մեղքը ստեղծել է այդպիսի բաժանում Ինձնից:
	Քանի դեռ մեղքը գոյություն ունի, մարդը կտառապի իր առջև դուրս եկող փորձություններից, որոնք դրվում են նրա կողմից, ով ատում է Ինձ: Նա` չարը, կներկայանա այնպես, որպես թե սիրում է ձեզ, հոգում է ձեր մասին, և կշարունակի ազդել ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա, մինչև որ Ես ուղարկեմ Իմ Որդուն` որ հավաքի ձեզ Իր Սուրբ Բազուկների մեջ: Քաջ եղեք, Իմ փոքրիկնե՛ր, քանի որ Իմ Մեծ Թագավորությունը շուտով կլինի ձերը, և դուք ձեր ընտանիքների հետ միասին կապրեք Իմ Սուրբ Կամքի մեջ: Երբ Իմ Աստվածային Կամքը կատարվի ձեր մեջ, աշխարհը, որ կազմված է երկնքից և երկրից, կդառնա մեկ: Երբ մենք մեկ դառնանք, այլևս ցավ կամ վիշտ չի լինի, որովհետև մեղքն ամբողջապես արմատախիլ արված կլինի:
	Ձեր Հավիտենական Հայր Աստված Ամենաբարձրյալ
	Մայր Փրկության. Հիսուս Քրիստոսն այնպես սիրված չէ մարդկության կողմից, ինչպես մի ժամանակ էր
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, իմ Որդին` Հիսուս Քրիստոսը, այնպես սիրված չէ մարդկության կողմից, ինչպես մի ժամանակ էր: Նրա Գոյության հանդեպ անտարբերությունը հեռավորություն է ստեղծել այն ամենի հնդեպ թե Ով է Նա, այն ամենի,թե ինչ է Նա ներկայացնում և ինչ է խոստացել: Դա ինձ շատ ցավ և վիշտ է բերել:
	Մինչ հավատուրացությունն աճում է և տարածվում, Նա` Հիսուս Քրիստոսը, կմերժվի ամեն ազգի կողմից, մինչև որ նրանք, ովքեր սիրում են նրան և հետևում Նրա Ուսուցումներին, անկարող կլինեն հայտարարել Նրա հանդեպ իրենց հավատարմության մասին, առանց ծաղրի և զրպարտանքի ենթարկվելու: Նրանք, ովքեր հավատարիմ են Նրան, չեն կարողանա հռչակել ճշմարտությունը, մինչև ժամանակ չանցկացնեն աղոթքի մեջ`աղերսելով Նրան, որ օգնի իրենց հաղթահարել այն դիմադրությունը, որի առջև ստիպված կլինեն կանգնել ամեն օր:
	Հիսուս Քրիստոսին հավատարիմ մնալու համար դուք պետք է սիրեք Նրան անվերապահորեն: Սիրել Նրան ճշմարտապես` մեծ օրհնություն է, ինչպես նաև Ընծա` Աստծո կողմից: Ես խնդրում եմ նրանց, ում սերն իմ Որդու հանդեպ թուլացել է, որ ստանան այս աղոթքը:
	Խաչակրաց աղոթք (160) օգնիր ինձ ավելի շատ սիրել Քեզ. Ով իմ Հիսու՛ս, Փրկիչ աշխարհի, օգնիր ինձ ավելի շատ սիրել Քեզ: Օգնիր ինձ աճել Քո հանդեպ ունեցած իմ սիրո մեջ: Լցրու սիրտս Քո Սիրով և Կարեկցանքով, որպեսզի կարողանամ ստանալ Շնորհները` սիրելու Քեզ այնպես, ինչպես Դու ես ինձ սիրում:
Լցրու ապերախտ հոգիս խորը և հաստատուն սիրով Քո և այն ամենի հանդեպ, որ Դու ես ներկայացնում: Քո Շնորհների Զորությամբ օգնիր ինձ սիրել ընկերոջս այնպես, ինչպես Դու ես սիրում Աստծո յուրաքանչյուր զավակի, և կարեկցանք ցույց տալ նրանց հանդեպ, ովքեր Քո Սիրո կարիքն ունեն և առանց հավատի են:
Միավորիր ինձ Քեզ հետ միության մեջ, որպեսզի ես կարողանամ վարել քրիստոնյա կյանք, որը դու սովորեցրեցիր մեզ Քո օրինակով, երկրի վրա Քո գտնվելու Ժամանակ: Ամեն:
	Սիրեք իմ Որդուն, զավակնե՛րս, և Նա կտարածի Իր Սերը, այնպես, որ Աստծո յուրաքանչյուր զավակ ձգվի դեպի Նրա Մեծ Գթասրտությունը:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Երբ վստահում եք Ինձ, այն պետք է լինի ազատ որևէ պայմանից
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, վստահությունը չափազանց սխալ հասկացված տերմին է, երբ վերաբերում է ձեզ հետ Իմ ունեցած փոխհարաբերությանը: Հեշտ չէ վստահելը, քանի որ մարդը մեղավոր մեկն է և կարող է ցանկացած ժամանակ դավաճանել վստահությանը նույնիսկ նրանց, ում ինքը սիրում է:
	Ինձ վստահելը մեծ ջանք է պահանջում հոգիների կողմից: Երբ վստահում եք Ինձ, այն պետք է ազատ լինի ցանկացած պայմանից կամ ձեր սեփական պայմաններից: Երբ ասում եք թե սիրում եք Ինձ, այդտեղ շատ էտապներ են ներգրավված: Առաջին էտապը հավատի էտապն է և սերն այն ամենի, ինչ Ես սովորեցրել եմ, և այն պատճառով, թե Ով Եմ Ես: Երկրորդը ոգեշնչված է Իմ Ուսուցումների հանդեպ սիրով և Իմ հանդեպ մի խորը կարեկցանքով: Երրորդ էտապը գալիս է, երբ դուք Ինձ հետ ամբողջական միության մեջ եք, երբ զգում եք Իմ Սերը, Իմ Ցավը, Իմ Վիշտը և հասկանում, առանց իմանալու թե ինչու, թե ինչ է նշանակում լինել Աստծո ճշմարիտ զավակ: Դա նշանակում է ճանաչել, որ Ես Եմ Սկիզբը և Վերջը, և որ ամեն ինչ գալիս է Ինձնից:
	Երբ սիրում եք Ինձ բաց սրտով, ինչպես երեխա, դուք կսիրեք Ինձ առանց պայմանի: Դուք կիմանաք, որ Ես կգամ ձեզ օգնության երբ ամեն ինչ անհույս է թվում, դուք կիմանաք, որ Իմ Սերը մարդու հանդեպ անդադար է, զերծ քինախնդրությունից, զերծ խտրականությունից, և որ ոչ մի մեղավորի Ես չեմ մերժի, անկախ նրանից, թե ինչ է նա արել: Այդ ժամանակ ձեզ մոտ ոչ մի կասկած մնացած չի լինի Իմ Աստվածայնության վերաբերյալ, և դուք կհանձնվեք Ինձ ամբողջապես: Դուք ամեն ինչ կթողնեք Ինձ, չնայած, առանց հարցի, կտառապեք մարդկանց ձեռքից, երբ սիրեք Ինձ այդ ձևով:
	Որովհետև Իմ Լույսը կփայլի ձեր հոգու ներսում, նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, կանեն կարողացած ամեն ինչ, որ նվաստացնեն ձեզ, ծաղրեն ձեզ, խարազանեն ձեզ, և դժվարացնեն կյանքը, քանի որ, չսխալվեք, քրիստոնյաներին միշտ անտեսել են և կշարունակեն հալածել, ճիշտ` ինչպես Ինձ, մինչև Վերջին Օրը:
	Վստահեք Ինձ, և Ես կթեթևացնեմ ձեր բեռը, և մինչ կենթարկվեք բանավոր հարձակումների նրանց կողմից, ովքեր ատում են ձեզ Իմ պատճառով, դուք կլինեք խաղաղության մեջ: Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքը երբ էլ որ զգաք, որ առանձնացել եք Ինձնից, և Ես կգամ ձեզ օգնության: Ես կլցնեմ ձեզ մի Խաղաղությամբ, որ չի կարող գտնվել և երբևէ չի գտնվի ոչ մի տեղ այս աշխարհում:
	Խաչակրաց աղոթք ( 161) վստահության և խաղաղության համար. Հիսու՛ս, ես վստահում եմ Քեզ: Օգնիր ինձ, որ Քեզ ավելի շատ սիրեմ: Լցրու ինձ վստահությամբ, որ հանձնվեմ ամբողջական և վերջնական միության մեջ Քեզ հետ: Օգնիր ինձ ավելացնել իմ վստահությունը Քո հանդեպ դժվար ժամանակներում: Լցրու ինձ Քո Խաղաղությամբ: Ես գալիս եմ Քեզ մոտ, սիրելի Հիսու՛ս, որպես մի երեխա, ազատ աշխարհիկ բոլոր կապերից, ազատ ամեն պայմանականությունից, և տալիս եմ Քեզ իմ կամքը` վարվելու նրա հետ ինչպես Դու ես հարմար գտնում իմ և ուրիշ հոգիների համար: Ամեն:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Նա, ով հարգանք չի ցույց տալիս մարդկային կյանքի հանդեպ, չի ընդունում Աստծուն
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	Իմ սիրելի Աստծո զավակնե՛ր, դուք երբեք չպետք է մոռանաք, թե որքան յուրահատուկ եք դուք Աստծո Աչքում, քանի որ Նա սիրում է ձեզ անվերապահորեն: Ձեր հասկացողությունից վեր է, թե ինչպես է Նա ձեզ սիրում: Նա ժպտում է, երբ դուք ժպտում եք: Նա ծիծաղում է, երբ դուք ծիծաղոմ եք: Նա լաց է լինում, երբ դուք կքված եք ցավի և վշտի ծանրությունից, և զայրանում է, երբ ուրիշների կողմից ենթարկվում եք հալածանքի:
	Պատմության մեջ այս ժամանակ, երբ ատելությունը ներթափանցել է ազգերի մեջ ամենուրեք և երբ անմեղ մարդկանց ենթարկում են տառապանքի, ճնշում և սպանում, Նրա Ձեռքը կհասնի և կպատժի չարերին: Երբ մարդկությունը չի ենթարկվում Աստծուն` Աստծո Օրենքների հանդեպ հարգանք չցուցաբերելով, և հատկապես, հարգանք` մեկ այլ մարդկային էակի կյանքի հանդեպ, Նրա Պատիժը կողողի աշխարհը: Նա, ով հարգանք չի ցույց տալիս մարդկային կյանքի հանդեպ, չի ընդունում Աստծուն կամ Նրա Աստվածայնությունը:
	Աստված Արարիչն է և Հեղինակը կյանքի. Նա է տալիս կյանք և միայն Նա Իշխանություն ունի վերցնել այն: Ո՜հ, որքան վիշտ կա Նրա Երկնային Թագավորությունում այս ժամանակ, այն ագրեսիայի պատճառվ, որը նյութվում է չարի կողմից Նրա Արարչության դեմ:
	Դուք պետք է խնդրեք Աստծուց, որ թեթևացնի այն տառապանքը, որն աշխարհում պատճառում են այն մարդիկ, որոնց սրտերը սառն են, զայրացած և ատելությամբ լի: Նրանք, ոքեր սարսափ են ազդում ուրիշների վրա, ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Խնդրում եմ ասեք այս աղոթքը` պաշտպանելու համար թույլերին և անմեղներին և թեթևացնելու համար այն սարսափները, որոնք մարդը ստիպված է կրել այս ժամանակ:
	Խաչակրաց աղոթք (162) թույլերին և անմեղներին պաշտպանելու համար. Ո՛վ Աստված, Հայր Ամենակարող, խնդրում եմ, պաշտպանիր թույլերին և անմեղներին, ովքեր տառապում են նրանց ձեռքից, որ ատելություն ունեն իրենց սրտերում: Թեթևացրու տառապանքը, որ կրում են Քո խեղճ անօգնական զավակները: Տուր նրանց այն բոլոր Շնորհները, որոնց կարիքն ունեն պաշտպանվելու համար Քո թշնամիներից: Լցրու նրանց արիությամբ, հույսով և ողորմածությամբ, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց սրտերում ներել իրենց տառապանք պատճառողներին: Ես խնդրում եմ Քեզ, սիրելի Տե՛ր, իմ Հավիտենական Հա՛յր, ներել նրանց, ովքեր չեն ենթարկվում Կյանքի Օրենքին, և օգնել նրանց, որ տեսնեն թե որքան շատ են իրենց գործողությունները վիրավորում Քեզ, որպեսզի կարողանան ուղղել իրենց ճամփաները և սփոփանք գտնել Քո Բազուկների մեջ: Ամեն:
	Զավակնե՛րս, աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց պաշտպանության համար, ովքեր տառապում են Աստծո` Հավիտենական Հոր հանդեպ ունեցած հավատարմության պատճառով, և նրանց համար, ովքեր դաժան և անիմաստ պատերազմների զոհեր են:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Երբ վստահությունը կոտրվում է,դա այն պատճառով է, որ մեղավորը թույլ է տվել, որ հպարտությունը թելադրի իր մտածմունքներին
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես եկա որպես Թագավոր, բայց հիմա, այսօր, Ես կանչում եմ ձեզ որպես մի մուրացիկ, քանի որ Ես չունեմ ոչ մի ունցիա հպարտություն, որովհետև դա անհնար է:
	Ես կանչում եմ Աստծո զավակներին կարոտով, որպեսզի կարողանամ արթնացնել նրանց կարծրացած սրտերի մեջ սիրո մի առկայծում, Իմ Հավիտենական Հորից ծնված մի սեր, որը սակայն մնում է քնած և մոռացված: Ես`Հիսուս Քրիստոսը, նույնպես մոռացված եմ, չնայած աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որ Իմ մասին լսած չլինի: Նրանք գիտեն Ինձ, բայց մոռանում են, թե Ով Եմ Ես: Ոմանք գիտեն Իմ Անունը, բայց այն ոչինչ չի նշանակում իրենց համար: Ոմանք սիրում են Ինձ, բայց չափազանց զբաղված են Ինձ հետ խոսելու համար, միայն գլխի մի շարժում երբեմն իբրև ի ճանաչումն Ինձ: Ուրիշները լսել եմ Իմ մասին, բայց նրանց աչքում Ես սոսկ մի սրբապատկեր եմ, անցած դարաշրջանի մի բան, հավանաբար մարգարե, ով հավանական է ճշմարիտ է եղել կամ ոչ: Ուրիշ հոգիների համար, ովքեր քիչ են հասկանում հոգևորից, Ես Գոյություն չունեմ, Ես երևակայության մի մասնիկ եմ, ջերմեռանդ նվիրյալների մտքում ստեղծված մի արարած, ովքեր կառչում են ծղոտից, հուսալով, թե մի նոր աշխարհ գոյություն կունենա այս մեկից հետո: Թույլ վեք Ինձ վստահեցնել ձեզ. Աստված Աստված է: Մարդկությունն արարվել է Իմ Հավիտենական Հոր կողմից, որովհետև այն հավիտենական տիեզերքի Նրա Պլանի մասն էր: Ամեն ինչ Եղել է, Կա և Կլինի Նրա Հրամանով և Կամքով Ով Կա և Կլինի: Աստծո Արարչության աշխարհում բոլորը խոնարհվում են Իմ Հոր առջև, ներառյալ Նրա թշնամիները:
	Քանի որ մարդը ավելի ստրկաբար նվիրված է դառնում այն ամենին, ինչը տեսնում է, շոշափում և զգում իր ֆիզիկական էությամբ, նրա հոգևոր վիճակն անբերրի կդառնա: Երբ հավատում եք, թե ամեն ինչ սկսվում և ավարտվում է այս աշխարհի հետ, ասում եք որ Ես Գոյություն չունեմ: Դուք ժխտում եք Ինձ` մարդու Որդուն` ուղարկված, որպեսզի ազատագրի ձեզ դևի խաբեությունից: Ես Իմ Հորից եմ: Ես Նրա Մեծ Աստվածային Պլանի մասն եմ: Մենք բոլորս մեկ ենք, բայց դուք, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ապրել եք կյանքից զրկված մի անապատում և անգիտության մեջ, թե ինչ է նշանակում Իմ Աստվածայնությունը: Իմ Թագավորությունը կատարյալ է և արարվել է Իմ Հոր կողմից: Մարդկային ռասան կատարյալ էր, մինչև որ այն ոչնչացվեց Իմ Հոր Աչքին ամենամեծ մեղքի` հպարտության մեղքի միջոցով: Զգուշացեք հպարտության մեղքից, քանի որ դա ծագեց Լյուցիֆերի` սեփական անձի հանդեպ սիրուց: Լյուցիֆերը` Իմ Հոր Հիերարխիայում ամենաբարձրը, հավատացած էր, թե քանի որ ինքը ազատ կամք ունի, ապա կարող է անել ամեն ինչ որ ցանկանում է, բայց չէր կարողանում հասկանալ սա. Նրան տրվել էր ոչ միայն ազատ կամքի ընծան, այլ և Իմ հոր վստահությունը: Իմ Հայրը ամբողջական վստահություն էր ցույց տալիս Իր ողջ Արարչության հանդեպ: Ցավոք, դա  չփոխադարձվեց:
	Երբ վստահությունը կոտրվում է, դա այն պատճառով է, որ մեղավորը թույլ է տվել, որ հպարտությունը թելադրի իր մտածմունքներին, մտքին և գործողություններին: Հենց որ հպարտությունը տեղ է գրավում ձեր հոգում, դուք անմիջապես ստեղծում եք հեռավորություն ձեր և Նրա միջև, Ով արարեց ձեզ ոչ այլ ինչից, քան մի բուռ կավից: Նա ձև տվեց ձեզ և Ընծաներ տվեց: Հպարտությունն ամենամեծ վտանգն է մարդկության հանդեպ, որովհետև այն համոզում է ձեզ, թե դուք ավելի շատ գիտելիք ունեք, քան Աստված: Եթե հավատում եք դրան, ապա արժանի չեք ո՛չ Նրա Անվամբ խոսելու, ո՛չ էլ ընդհանրապես խոսելու: Եվ երբ խոսեք, կստեղծեք մի միջավայր, ուր բոլոր մեղքերը կընդունվեն որպես լավ բան: Երբ դա տեղի ունենա, դուք ոչ միայն կխաբեք ուրիշներին, այլև միայն ինքներդ ձեզ կհիմարացնեք:
	Ձեր Ուսուցիչ Ձեր սիրող Հիսուս
	Մի կատարյալ աշխարհ կփոխարինի այն ամենին, որ աղտոտված է և քայքայված
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Խաղաղությունը շուտով կլինի քոնը և բոլոր նրանցը, ովքեր ծառայում են Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին, այս կյանքում, տրված աշխարհին Իմ սիրելի Հոր Զորությամբ:
	Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ, ովքեր փորձում են մնալ Իմ Խոսքին հավատարիմ, հատկապես բոլոր նրանց, ովքեր քաղցած են դրան: Եթե դուք կարծում եք, թե մյուս բոլոր կրոնների մարդիկ, ներառյալ նրանք, ովքեր չեն հավատում Իմ Հավիտենական Հորը կամ նրանք, ովքեր չեն ընդունում Ինձ` Հիսուս Քրիստոսին` աշխարհի Փրկչին, կորած են, դա սխալ կլիներ: Յուրաքանչյուր հոգի, որ փորձում է փնտրել հոգևոր կատարելություն և անգրագետ է ճշմարտությանը, սիրված է Իմ Հոր կողմից, Ով ԱմենաՍիրող է, Ամենակարող և Կատարյալ ամենի մեջ, ինչ անում է:
	Մարդկային ռասան անկատար է մեղքի պատճառով, և սակայն յուրաքանչյուր մարդ ստեղծվել է Նրա Պատկերով, Ով իրեն կյանք է տվել: Որպես այդպիսին, ամեն մարդ, կին և երեխա նորից կդառնա կատարյալ թե՛ հոգով, և թե՛ մարմնով, երբ մեղքի խարազանն արմատախիլ արվի: Երբ Աստծո թշնամիները ոչնչացվեն և երբ մարմնի և հոգու անկատարությունն այլևս խոչընդոտներ չստեղծի մարդու և Աստծո միջև, ամեն ինչ կլինի Մեկի մեջ Իմ Հոր հետ: Նոր Թագավորությունը` բաղկացած Երկնքից և Երկրից, կդառնա մեկ: Մարդը կդառնա Մեկ Աստծո մեջ Իմ` Նրա Միածին Որդու միջոցով, և Նրա Պլանն աշխարհի համար կավարտվի:
	Դուք երբեք չեք կարող կատարյալ զգալ, որովհետև քանի դեռ մեղքը գոյություն ունի, այն բաժանում է պատճառում Աստծուց: Բայց կգա ժամանակը, երբ ողջ վիշտը, որ ոչնչացնում է աշխարհը, կսրբվի: Սերը և ուրախությունը կողողեն այն, և մի կատարյալ աշխարհ կփոխարինի այն ամենին, որ աղտոտված է և քայքայված:
	Միայն այդ ժամանակ Աստծո ողջ Արարչությունը նորից կդառնա ամբողջական:
	Ձեր Հիսուս
	Ինձ ծաղրեցին, զրպարտեցին և մեղադրեցին անբարոյական, ստախոս և հերձված լինելու մեջ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես նայում եմ Աստծո զավակներին, Իմ Սիրտը ուռչում է մի Սիրով, որն այնքան քնքուշ է, որքան նորածին երեխայի հանդեպ սերը, այն ճիշտ այդպես է նաև 100 տարեկան մարդու հանդեպ: Տարբերություն չկա: Դուք յուրաքանչյուրդ Աստծո մի զավակ եք` զգուշությամբ հյուսված ձեր մոր արգանդում Իմ Հոր Սուրբ Կամքին համպատասխան: Հասկանու”մ եք, ամեն ինչ, որ ստեղծվել էր սկզբից մինչև վերջ, եղել է և միշտ կլինի Աստծո Սուրբ Կամքին համապատասխան: Ուստի, նշանակություն չունի, թե ով ես դու, ինչ նեղություններից ես տառապում, ինչ անարգանք ես ստիպված կրում հասարակության կողմից քո ռասայի, հավատամքի, սեռի կամ գույնի պատճառով, իմացիր, որ դու թանկ ես Աստծո Աչքում: Մեղքը միակ բանն է, որ բաժանում է քեզ Նրանից:
	Ձեր միջից հալածվածներն են, որ առաջ են բերում Իմ Սերն ու Տառապանքը: Ձեր Տառապանքն Իմն է: Ես փնտրում եմ միայնակներին և զրկվածներին, ովքեր սոսկալի խտրականության են ենթարկվում, ձեր հասարակություններից դուրս նետվածներին, և առաջին հերթին նրանց եմ բերում Ինձ մոտ: Նրանց վրա է, որ առաջին հերթին Ես հեղում եմ Իմ Մեծ Գթասրտությունը: Եթե մերժված ես ուրիշների կողմից և քեզ հետ վարվում են դաժան քամահրանքով այս կյանքում, ապա իմացիր, որ Ես Եմը քեզ հետ է: Քեզ տրվել է Գողգոթայի Խաչը, և դու օրհնյալ ես, ի հակադրություն նրա, թե ինչ ես մտածում: Քո բաժինն Իմ բաժինն է: Ես ենթարկվեցի խտրականության երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ: Ինձ ծաղրեցին, զրպարտեցին և մեղադրեցին անբարոյական, ստախոս և հերձված լինելու մեջ:
	Մի վախեցեք, քանի որ երբ ձեզ մեղադրում են, անարդարացիորեն, այդպիսի ոճիրների մեջ, դուք Իմն եք, ամբողջովին Իմը: Իսկ Ես ձերն Եմ:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Ես երբեք չեմ փոխվում: Ես երբեք չեմ հարմարվում նոր ուղիների, քանի որ Ես Եմ ինչպես միշտ Եղել Եմ և Կլինեմ: Ես Հավիտենական եմ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, յուրաքանչյուր տեսանող կամ մարգարե, ով գալիս է Ինձնից, շուտով կկանգնի մեծ փորձությունների դիմաց, ինչպիսիք երբեք ստիպված չեն եղել կրել: Շատերը, ովքեր ընդունում են նրանց վավերականությունը և հավատարիմ են եղել նրանց, իրենց մեեջքը կշրջեն նրանց հանդեպ, և նրանք մի կողմ կնետվեն, մինչ խավարի ոգին պարուրում է ազգ ազգի ետևից, ուր սերն ու բարեգործությունը կանհետանան: Մարդը` մարդու դեմ, երկիրը` երկրի դեմ, մարդը` Աստծո դեմ:
	Տատանումների այդ էտապները շատերի համար մտահոգիչ կլինեն, և ձեր սփոփանքի ու զորության միակ աղբյուրը կգա Ինձնից, բայց միայն եթե փնտրեք Ինձ: Ես ձեր Ապառաժն Եմ, այն Ապառաժը, որն անթափանցելի է, այն Ապառաժը, որին դուք կփարվեք, երբ ոչ մի կայուն բան իր տեղում չի լինի այն տներում, որոնք ծածկ են տալիս Իմ Հոգուն: Շենքերը, որոնք կառուցվել են Ինձ պատվելու համար, օրորվելով ցած կտապալվեն: Դրանց մի մասը կդառնան ուրիշ կառույցներ, որոնք կօգտագործվեն այլ նպատակների համար, բայց ոչ Ինձ պատվելու համար:
	Ես այն Ապառաժն եմ, որի վրա Եկեղեցին կառուցվեց և Ես կմնամ տեղում հավիտյան: Շատերն են եկել Ինձ փնտրելով, և Ես նրանց կյանք եմ տվել: Ուրիշները եկել են, բայց չեն կարողացել գտնել Ինձ, որովհետև նրանց համառ սրտերը սիրո և ոգու առատաձեռնության պակաս ունեին: Եվ հիմա, քանի որ ամեն ինչ, որ Ես ասացի ձեզ, մարտահրավերի կենթարկվի, և հիմքը, որի վրա Իմ Եկեղեցին էր կառուցվել, կցնցվի ձեր հասկացողությունից վեր, Ես դարձյալ կմնամ տեղում: Ամուր ինչպես Ապառաժ Եմ Ես, և դուք կգաք Ինձ մոտ` փնտրելով մխիթարություն, զորություն և խիզախություն: Ես կարձագանքեմ ձեզնից յուրաքանչյուրին` դուրս հեղելով այն մեծ Շնորհները, որոնք պահված են եղել ձեզ համար, այն ժամանակների համար, որ առջևում են: Ես Եմ Եկեղեցին: Ես Եմ Ներկա Եկեղեցում: Շենքը կառուցված է քարից, բայց Ես Եմ Ապառաժը, որի վրա կառուցվել է Իմ Եկեղեցու հիմքը: Ես երբեք չեմ փոխվում: Ես երբեք չեմ հարմարվում նոր ուղիների, քանի որ Ես Եմ ինչպես միշտ Եղել Եմ և Կլինեմ: Ես Հավիտենական Եմ:
	Իմ Եկեղեցին կմնա կանգնած, քանի որ Ես Եմ Եկեղեցին, մինչև ժամանակների վերջը:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրվածԻնձ հավատարիմ մնալու
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոր Ուխտի կատարումն իրականացնելու Իմ այս վերջնական ճամփորդության մեջ Ինձ հետևելը կարելի է նմանեցնել սարը բարձրացող մագլցողների խմբի: Իմացեք, որ դա բարձր սար է, կարծր ռելիեֆով և լի խոչընդոտներով, որոնք կներկայացնեն խնդիրներ նույնիսկ ամենափորձված սարագնացին, քանի որ այն կներկայացնի զարմանալի և անսպասելի ոլորաններ և շրջադարձներ ամեն մակարդակում և ամեն անկյունում: Նրանց համար, ովքեր վստահում են Իմ ասածին և հետևում են Ինձ բաց և կամավոր սրտով, այս ճամփորդությունն ավելի հեշտ կլինի, քան մյուսների: Այնուամենայնիվ, շատերը, ովքեր վստահ են, այս ուղևորության սկզբում կքայլեն շատ արագ և մեծ քայլեր կանեն` փորձելով մագլցել դեպի գագաթը: Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր կընկնեն ամենավատ ձևով, և նրանց մինչև հատակն իջնելը կլինի ամենացավոտը:
	Ուիշները, ովքեր փորձված մագլցողներ չեն, բայց հետևում են հստակ ցուցումներին, որ տրվում են իրենց Նրա կողմից, Ով առաջնորդում է նրանց, շատ դեպքերում առաջինը կհասնեն գագաթին: Ամեն գնով գագաթին հասնելու նրանց վստահությունը, համբերությունը և ոգևորությունը կապահովեն նրանց մեծ էներգիայով, որը կպահի նրանց դեպի գագաթ իրենց բարձրանալու ժամանակ: Նրանք, ովքեր կանոնավոր կերպով չեն կանգնի և չեն խմի` իրենց ծարավը հագեցնելու համար, կջրազրկվեն, իսկ ովքեր կմոռանան իրենց հետ սնունդ վերցնել, նրանց համար անհնարին կլինի վերականգնել ուժերը:
	Այդ ուղևորության ամեն մի քայլը ներկայացնում է նոր մարտահրավերներ, վտանգավոր ոլորաններ և գրեթե անհնարին ժայռաբեկորներ` մագլցելու համար: Պետք է մտքով և մարմնով շատ ուժեղ մարդ լինել մինչև գագաթը մագլցելու համար: Նրանց ուշադրությունը կշեղվի այն մարդկանց կողմից, ովքեր կորցրել են հավատը` սարն ի վեր բարձրանալու սեփական կարողության հանդեպ, ովքեր անընդհատ կփորձեն նրանց ետ պահել իրենց առաջադրանքից:
	Կլինեն նաև այնպիսիք, որ կնախանձեն նրանց, ովքեր մեծ քայլերով առաջ են գնում, և կփորձեն ծուղակը գցել մագլցողներին` նրանց առջև թակարդներ և այլ խոչընդոտներ դնելով, որպեսզի դանդաղեցնեն նրանց ընթացքը: Այդ մոլորված և նախանձ հոգիները կանեն իրենց կարողացած ամեն ինչ` կանգնեցնելու համար վճռական տրամադրված և նվիրված մագլցողին գագաթը հասնելուց: Նրանք կհորինեն ստեր փորձելու համար համոզել բարձրացողներին, որ կանգնեն, հեռանան այն մեծ վտանգների վախից, որոնք առջևում են: Նրանք կասեն, որ սարագնացների առաջնորդը հարմար չէ նրանց գագաթը հասցնելու համար, և այդ պատճառով նրանք մեծ վտանգի մեջ կլինեն, եթե այնքան հիմար լինեն, որ շարունակեն այն ճանապարհը, որն իրենց ասելով վտանգավոր և զառվեր է:
	Եվ ուստի, այն կշարունակվի` Իմ այդ Ուղևորությունը, մինչև այն Օրը, երբ Ես Կգամ նորից: Շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված Ինձ հավատարիմ մնալու: Ոմանք կանչված են և հետևում են Ինձ: Հետո նրանք դավաճանում են Ինձ: Իմ հանդեպ նրանց ատելությունն ամենավատն է, քանի որ նրանք Ինձ հոգիներ են բերել դեպի Փրկություն այդ ուղևորության մեջ: Բայց երբ նրանք ընկնեն սատանայի գայթակղության տակ, ով սոսկալի ստեր է ցանում նրանց հոգիների  մեջ, հենց նրանք Ինձնից հոգիներ կհեռացնեն:
	Միայն նրանք կկարողանան հասնել սարի գագաթին, ովքեր խոնարհ են հոգով, քնքուշ` սրտով` ազատ նախանձից, հպարտությունից և եսասիրությունից: Երբ այդ օրը գա, նրանք, ովքեր հեռացան Ինձնից և դավաճանեցին Ինձ, գնալու տեղ չեն ունենա, քանի որ ճանապարհը, որ տանում էր լանջն ի վեր, այլևս չի լինի:
	Ձեր Հիսուս
	Շատ մարդիկ են իրենց քրիստոնյա հռչակում, բայց նրանք Ինձ չեն սիրում
	Երեքշաբթի. 5 օգոստոսի, 2014թ., ժ. 14:16
	Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա, երբ տարածվել է ճշմարտությունը, թե ինչ է գալու, դարձը հետևել է Ինձ ամենուր, որտեղ ասվում են մարդկության համար Իմ Աղոթքները: Իմ Մնացորդը կաճի և կբազմապատկվի, նույնպես`Իմ թշնամիները: Ուր էլ Իմ Բանակը գնա, այս Աշխատանքի թշնամիները կհետևեն նրան, անդադար. Կռվելով, խփելով և թույն թափելով: Դուք կճանաչեք նրանց այն չարությունից, որը դուրս է թափվում նրանց բերաններից: Դուք կճանաչեք Իմ յուրայիններին այն բանից, թե ինչպես են նրանք վատաբանվում Իմ Անվամբ:
	Դուք երբեք չպետք է կորցնեք քաջությունը ատելության դիմաց: Դուք պետք է հասկանաք, թե ով է աշխատանքի մեջ այդ դեպքերում և չընդունեք նրան, քանի որ այդ դեպքում դուք պարզապես կհզորացնեք նրան: Չարի ազդեցությունն Աստծո զավակների վրա ի ցույց է դրվում և երևում այն պառակտումներից, որոնք առանձնացնում են ազգերին, սպանություններից, հալածանքից և փորձերից` ջնջելու քրիստոնեությունը:
	Շատ մարդիկ են իրենց քրիստոնյա հռչակում, բայց նրանք Ինձ չեն սիրում: Նրանք վիրավորում են Ինձ և մեծ ամոթ պատճառում Ինձ: Նրանք կոպտորեն դատում են ուրիշներին և մեղավորություն կամ զղջում չեն զգում երբ չարախոսում են ուրիշների մասին` միայն ատելություն տարածելու այրող ցանկությամբ: Վախկոտներ են բոլոր նրանք, ովքեր թաքնվում են կրոնական բարեպաշտության քողի տակ և համարձակվում հայտարարել թե արդյո՞ք մեկ ուրիշը հարմար է Ինձ սպասավորություն անելու համար: Նրանք համարձակվում են ուրիշներին թելադրել, թե իրենց գիտությամբ ինչ է նշանակում լինել քրիստոնյա, երբ իրենք այնքան լի են Իմ հանդեպ ատելությամբ: Երբեք չպետք է խոսքի բռնվեք մի մարդու հետ, ով լի է ատելությամբ իր սրտում, երբ ասում է թե խոսում է Իմ Անվամբ: Անտեսեք նրան: Աղոթեք նրա համար: Քանի որ եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, ապա կարեկցանք ցույց կտաք բոլորի հանդեպ: Դուք չեք դատի ուրիշին, չեք զրպարտի նրան, ստեր չեք տարածի նրա մասին, իսկ հետո համարձակվեք ասել թե Ինձնից եք: Հեռու Ինձնից: Շուտով դուք կգաք Իմ առջև և ձեզ կհարցնեն, որ հաշվետվություն տաք ձեր գործողությունների համար:
	Քրիստոնեությունը կյանքի ուժն է, որը պահում է աշխարհը: Ես Եմ Լույսը, որը բաժանեց գիշերն ու ցերեկը, և առանց Ինձ դուք կգոտեմարտեք խավարի մեջ: Եկեք Ինձ հետ, մինչ Ես կանչեցի ձեզ, կամ էլ ընդհանրապես մի եկեք:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Իմ Որդին ոչ մեկին չի ուղարկել, որ ձեզ հեռացնի այս Պատգամներից
	Չորեքշաբթի, 6 օգոստոսի, 2014թ., ժ. 13:00
	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ուշադիր եղեք նրանց հանդեպ, ովքեր հալածում են ձեզ իմ Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Անվամբ, քանի որ նրանք զգույշ են` թաքնվելով խաբուսիկ սրբության ետևում: Չարը երբք չի ներկայանա այնպես, ինչպիսին կա, որովհետև նա չափազանց խորամանկ է: Դրա փոխարեն նա կմոտենա ձեզ սիրո ֆասադով այն հոգիների միջոցով, որոնց վրա ազդում է, և շատերը կընկնեն այդ խաբեության մեջ: Նրա օգտագործած բառերը կթվան հանգստացնող և հրապուրիչ, բայց ձեր հոգում դրանք մի անհանգիստ զգացողություն կթողնեն:  
	Երբ Պատգամներ են տրվում աշխարհին իմ հավիտենական Հոր հրամանով, նրանք երբեք ձեզ պահանջներ չեն ներկայացնի: Նրանք երբեք որևէ մարդու իշխանություն չեն տա ձեզ վրա, որպեսզի ձեզ խրախուսեն հավատարմություն երդվել որևէ ապրող մարդու: Ողջ փառքը պետք է լինի Աստծունը: Ոչ մի մարդ չի կարող ձեզ փրկություն խոստանալ, քանի որ այն կարող է գալ միայն Աստծուց: Դուք կարող եք նախապատրաստել ձեր հոգիները ինչպես իմ Որդին` Հիսուս Քրիստոսն է ձեզ սովորեցրել, և ստանալ Խորհուրդները: Դուք կարող եք ընդունել Շնորհների Ընծաները իմ` Անարատ Կույս Մարիամի միջոցով, բայց դուք կարիք չունեք որևէ մեկի թույլտվությանը, որպեսզի արժանի դառնաք ծառայելու իմ Որդուն Երկնքից վավերացված այս կամ որևէ այլ առաքելության մեջ:
	Զգուշացեք իմ Որդու թշնամիներից, քանի որ նրանք ամենուր են, անելով իրենց կարողացած ամեն ինչ` կուրացնելու համար մարդկությանը նորից գալու իմ Որդու Խոստումի հանդեպ: Նա կվերադառնա շուտով, և ճշմարտությունը հայտնի կդառնա, և ամեն ինչ որ Նա խոստացել է` կբացահայտվի: Մինչև Տիրոջ Մեծ Օրը դուք պետք է միայն կենտրոնանաք իմ Որդու վրա և ամբողջապես վստահեք Նրան: Իմ Որդին ոչ մեկին չի ուղարկել, որ ձեզ հեռացնի այս Պատգամներից, որոնք վերջինն են իրենց տեսակի մեջ, և ով էլ որ այլ կերպ հռչակի` Նրանից չի գալիս:
	Վստահեք, վստահեք, վստահեք իմ Որդու Գթասրտությանը: Լսեք, թե ինչ է Նա ուսուցանել ձեզ, այդ ամենը պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում: Նրա Խոսքը պարզ է: Այն բարդացված չէ: Պարզապես հետևեք Նրա Ուսուցումներին, որոնք տարածվում են գրեթե 2000 տարի, և այդ դեպքում դուք խաղաղություն կգտնեք:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Իմ Խոսքը, կասեն նրանք, այնքան շատ վիրավորանք է պատճառում, որ Այն կհամարվի քաղաքականորեն ոչ ճիշտ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե Իմ Համբերությունը չլիներ, Իմ Պատիժը հիմա կհասցվեր անարդարների վրա, ովքեր խարազանում են Իմ Եկեղեցին երկրի վրա:
	Քրիստոնեության դեմ ատելությունը հասցվում է ձեզ վրա երեք ձևով: Առաջինը` գլոբալ հավատուրացությունն է, որն առաջնորդվում է Իմ նեմեսիսի կողմից, ով խաբում է աշխարհին, որ մերժեն այն ամենն, ինչ Ինձնից է, և նետեն Ինձ փտելու համար թողնված մի ամայի տեղ: Երկրորդը գալիս է ռացիոնալիզմի և Իմ Խոսքի մեջ մարդկային միջամտության պատճառով, որ տարածվում է Իմ Խոսքի գիտունների կողմից, ովքեր լցված չեն ճշմարտության ոգով, այլ փոխարենը լի են համոզվածությամբ թե իրենք իրավացի են, որը գալիս է հպարտությունից: Իրենց կարծիքով իրենք այնքան լավ են մեկնաբանում Իմ Ուսուցումները, որ կավելացնեն նոր հավելվածներ և կհարմարեցնեն Իմ ուսուցանածները, որ համապատասխանեցնեն իրենց եսասիրական կարիքներին: Իսկ հետո, կան նաև այնպիսինները, որոնց սրտերը պատրաստված են քարից` սառը, անզգա և լի խորը լարված ատելությամբ Իմ հանդեպ և բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր գործադրում են քրիստոնեությունը բոլորի աչքի առաջ:
	Դևի ազդեցությունն ի ցույց է դրվում այնքան շատ ձևերով, որ մարդը միայնակ ի վիճակի չէ դեմ կանգնել այն պահանջներին, որ իր վրա պարտադրվում են այդ երեք խմբերի կողմից, ովքեր կփորձեն ետ պահել նրան Աստծո ճշմարիտ Խոսքը հռչակելուց: Իմ Խոսքը, կասեն նրանք, այնքան շատ վիրավորանք է պատճառում, որ այն կհամարվի քաղաքականորեն ոչ ճիշտ, և ուստի, դա կհամարեն որպես հիմնական պատճառ` արմատապես փոխելու համար քրիստոնեության դեմքը: Միայն պարզ մարդիկ կլինեն Ինձ հավատարիմ, նրանք, ում սերն Իմ հանդեպ կարելի է նմանեցնել փոքրիկ երեխաների սիրուն, որովհետև մնացածները չափազանց զբաղված կլինեն`Իմ Խսքի մեկնաբանության փոփոխություններն անելու մեջ: Եվ այդ ամբողջ ժամանակ, քահանաները, ում Ես կանչել եմ ճշմարտությունը վկայելու համար, կնախապատրաստվեն պահպանել ճշմարտությունը:
	Ճշմարտությունը թաքցնելը կբերի մի սոսկալի խավար: Այն /ճշմարտությունը/ փոխելը ծաղր է Իմ Խաչելության հանդեպ: ճշմարտությանը փոխարինող ներկայացնել` նշանակում է Ինձ ամբողջապես մերժել: Եվ ամենամեծ չարիք նյութողները կլինեն նրանք, ովքեր պարծենում են Իմ մասին ունեցած իրենց գիտելիքներով, նրանց սրբությունը կքողարկի կեղծիքներ, իսկ նրանց խոսքերն ու գործողությունները երբեք ձեզ չեն բերի դեպի Ինձ, քանի որ Սուրբ Հոգին ներկա չի լինի նրանց հոգիների մեջ: Երբ Սուրբ Հոգին ներկա չէ, նրանք`Իմ Խոսքի այդ դավաճանները, կձգեն ուրիշների մեջ եղած խավարը, ովքեր ջերմեռանդորեն կփարվեն նրանց ստերին: Այդ ողջ կեծիքը կկրի չարի նշանը` հպարտության մեղքը, դեպի անապատ տանող դռան ճանապարհը: Հենց որ այդ դուռը բացվի, մնացած բոլոր չարությունները կհոսեն, և բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր տեղի կտան հերձվածությանը, կդառնան անպտուղ:
	Առանց ճշմրտության դուք կապրեք մի աշխրհում, ուր ինչ էլ որ լսեք, ձեզ խաղաղություն չի բերի: Առանց Իմ Ներկայության Լույսի արևը չի փայլի. Այն կդառնա աղոտ և անկենդան, մինչև որ դառնա մշուշոտ, մինչև որ, մահկանացու մարդու ձեռքով, չի կարողանա լույս տալ, այնպես որ նրանք, ովքեր աչքեր ունեն և մերժում են տեսնել, այլևս չեն տեսնի, մինչդեռ նրանք, ովքեր տեսան և ընդունեցին Աստծո Հոգին, կտեսնեն:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Հումանիզմը կդառնա քրիստոնության փոխարինողը, ուր ոչ մի խոսք Աստծո մասին չի ասվի
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	Զավա՛կս, մինչ քրիստոնյաներն աշխարհով մեկ ենթարկվում են հալածանքի և ծաղր ու ծանակի, իմացիր, որ նրանք նաև կբաժանվեն իրենց մեջ. Ամեն մեկն` իր ուղղությամբ, ամեն մեկն իր սեփական ցանկությամբ և ամեն մեկն իր սեփական մեկնաբանությամբ այն մասին, թե իրականում ինչ է նշանակում ծառայել իմ սիրելի Որդուն: 
	Չնայած մարդիկ վախեցած են չար մարդկանցից ելնող տեռորից, որով քրիստոնյաներն ստիպված են ապրել իրենց ամենօրյա կյանքում, նրանք պետք է իմանան, որ դա պարզապես խարազանման ձևերից մեկն է, որին ստիպված են դիմանալ նրանք, ովքեր հռչակում են Հիսուսի Անունը: Կառավարությունների, մարդու իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունների և իրենց հռչակմամբ` մարդկության բարօրություն տարածող այլ ուժերի կողմից ամեն փորձ արվում է` խարխլելու համար քրիստոնեությունը: Հումանիզմը կդառնա քրիստոնեության փոխարինողը, ուր ոչ մի խոսք Աստծո մասին չի ասվի:
	Հումանիզմը` չարի կողմից օգտագործվող ռացիոնալիզմը, որ մարդկանց խրախուսելու համար է, որպեսզի գիտությունն օգտագործեն իմ Հավիտենական Հոր Աստվածայնությունը խարխլելու համար, կկլանի աշխարհը: Արտաքինից նրա հարթ տոները կհամոզեն Աստծո հանդեպ իր սրտում սեր չունեցող մարդուն, թե այն ավելի ցանկալի է, քան ճշմարտությունը: Համոզել մարդուն, թե հումանիզմը գերակա է Աստծո Խոսքի հանդեպ, իմ Որդու թշնամիների վերջնական գերագույն նպատակն է: Հումանիզմը մի խորամանկ ծածկոց է իմ Որդու Եկեղեցու ներսի դավաճանների համար, ովքեր ցանկանում են երևալ որպես սիրող, հոգատար և ուշադիր ուրիշների կարիքների հանդեպ: Նրանք կքարոզեն հումանիզմ և դրա բոլոր դատարկ խոստումները քրիստոնեական եկեղեցիների ամբիոններից, մինչև, իրականում, ոչ մի բան չի ասվի ձեր հոգիների փրկության կարևորության մասին: Մեղքը կանտեսվի որպես աշխարհում կոնֆլիկտից խուսափելու միջոց, բայց չի ճանաչվի որպես իրականում գոյություն ունեցող մի բան:
	Իջել է բոլոր ժամանակների ամենամեծ խաբեությունը, և շուտով ձեզ բոլորիդ համար դժվար կլինի մնալ հավատարիմ ճշմարտությանը: ճշմարտությունը բերում է հասկացողություն և իրականացում, թե ինչ է պետք ձեր հոգում ճշմարիտ խաղաղության և սիրո հասնելու համար: Այն նշանակում է, որ դուք կճանաչեք ԱՍՏԾՈ Սերը, ինչպես նաև` Արդարադատությունը: Այն նշանակում է նաև, որ դուք կգիտակցեք Աստծո Գթասրտությունը:
	Երբ մեղքի մասին ամեն հիշատակություն կվերացվի և երբ իմ Որդու Եկեղեցին այլևս չի խոսի ձեր հոգու փրկության կարևորության մասին, ապա կիմանաք, որ ժամանակները հասել են, և որ իմ Որդու Ժամանակը մոտ է:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Մի անհանգստացրեք ձեր սրտերը, մի վիճեք Ինձ համար, ոչ էլ փորձեք իմաստությամբ գերազանցել Ինձ, քանի որ դա ոչ մի նպատակի չի ծառայի
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ փոթորիկները ոռնում են, և խաղաղությունը դուրս է ժայթքում, իմացեք, որ մոտենում է ժամանակը, որ Իմ Միջամտությունը հարվածի: Մարդը կտեսնի անհանգստություն ուր էլ որ նայի, և ոմանք կասեն թե ժամանակը շուտով է: Մինչև չտեսնեք պատերազմներ որ կծագեն աշխարհի տարբեր մասերում, և երբ նոր վարդապետությունները կկուտակվեն ու կտարածվեն հոգևորապես քաղցածների մեջ, ովքեր առաջինը կբռնեն դրանք մեղուների պես, որ գնում են դեպի մեղրը, միայն այդ ժամանակ կարող եք վստահ լինել այն մեծ փոփոխությունների մասին, որոնք կհանգեցնեն Երկրորդ Գալուստին:
	Ամպերը կհավաքվեն փոթորիկներից առաաջ, իսկ փոթորիկները կոռնան նախքան երկնքից կլսվի որոտի վերջնական ճայթյունը: Նշանները դառնում են ավելի ու ավելի պարզ նրանց համար, ովքեր աչքեր ունեն տեսնելու համար, բայց մնացածները պարզապես կհավատան, թե քիչ արդարադատություն կա աշխարհում, հեղաշրջումները` ինչպես նախկինում, ինչպես  միշտ եղել են: Բայց իմացեք, որ կանխասացված մարգարեությունները տեղի կունենան, և որ շատերն ականատես կլինեն դրանց նախքան Մեծ Օրը:
	Մի անհանգստացրեք ձեր սրտերը, մի վիճեք Ինձ համար, ոչ էլ փորձեք իմաստությամբ գերազանցել Ինձ, քանի որ դա ոչ մի նպատակի չի ծառայի, միայն վախ կառաջացնի, որը կկուտակվի ձեր սրտերում: Ինձ անհանգստացնում է աշխարհում բաժանումներ տեսնելը: Ինձ ցավ է պատճառում տեսնել այն չարությունը, որը տանում է դեպի անմեղներին սպանելը և թույլերին տառապանք պատճառելը: Ինձ ցավ է պատճառում տեսնել այնքան շատերին խավարի մեջ, ովքեր վշտի արցունքներ են թափում, քանի որ չեն հավաատում ապագայի: Նրանք հավատ չունեն Իմ Խոստումի հանդեպ` Իմ Թագավորությունը վերապահանջելու և մարդկությանը փառք բերելու մասին: Ո՜հ, որքան է դա Ինձ վշտացնում, և որքան եմ Ես ցանկանում բերել այդ հոգիներին Իմ Սիրո սփոփանքը և այն խաղաղությունը, որը Ես եմ ցանկանում բերել նրանց հոգիների խորքում:
	Երբ անհանգստությունը, որը վնասոմ է աշխարհին, աճի ինտենսիվ կերպով, դուք պետք է վայր դնեք ձեր բոլոր զենքերը և ամեն պաշտպանիչ արարք, որ դնում եք Իմ առջև ձեզ պաշտպանելու համար, իսկ հետո կանչեք Ինձ այս աղոթքի մեջ.
	Մայր Փրկության. Լա Սալետի և Ֆաթիմայի մարգարեությունների իրականացման ժամանակը շատ մոտ է
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Լա Սալետի և Ֆաթիմայի մարգարեությունների իրականացման ժամանակը շատ մոտ է: Դուք չպետք է վախենաք այդ ժամանակներից, այլ փարվեք դրանց, քանի որ պետք է իմանաք, որ իմ Հոր Ուխտը վերջնականապես կավարտվի այնպես, ինչպես որ նախատեսված էր: Հակաքրիստոսը, ի վերջո, կնստի երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցում, և ոչ մի բան չի խանգարի, որ դա տեղի ունենա: Շատերը կմերժեն մարգարեությունները, որոնք ես բացահայտեցի աշխարհին, և կմերժեն ի ցավ իրենց: Նրանք, ովքեր մերժում են ընդունել աշխարհին տրվող նախազգուշացումները և հետևում են Աստծո թշնամիներին, իրենց հոգիները կդնեն վտանգի մեջ, և այդ սխալ ուղղորդված հոգիների համար է, որ ես ձեզ խնդրում եմ ջերմեռանդորեն աղոթել:
	Մարդկային ռասայի և Աստծո բոլոր զավակների փրկության համար մարտը մղվում է ներկայումս, և մեծ վնաս է հասցվում բոլոր նրանց, ովքեր հաստատուն կանգնած են այն ամենի ճշմարտության հանդեպ, որ իմ Որդին հայտնել է աշխարհին: Երբեք չեք կարող վերցնել Նրա Սուրբ Խոսքի կամ Սուրբ Աստվածաշնչի մի մասը և հետո անտեսել դա հանուն ինչ-որ բանի, որը ձեզ ավելի հարմարավետության զգացողություն կտա: Երբեք հեշտ չէ ընդունել ճշմարտությունը, քանի որ այն կարող է վախ առաջացնել նույնիսկ ամենաքաջ և խիզախ քրիստոնյաների սրտերում: ճշմարտությունը միշտ մերժվում է, և երբ փշերը դրվեցին իմ Որդու Սուրբ Գլխին, ժամանակի քահանաներն ու ծերերը աղոթում էին տաճարում`` փառք տալով Աստծուն, մինչ նրանց կողմնակիցներն անիծում էին Նրան, երբ Նա մեռնում էր Խաչի վրա: Այդպես էր այն ժամանակ, և այդպես կլինի, երբ աշխարհը կհարվածի Աստծո Խոսքին և կշրջի այն ներսից դուրս և վերևից ներքև: Ես կոչ եմ անում ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, ընդունել ճշմարտությունը, քանի որ այն կլինի միջոցը, որով դուք ավելի հեշտությամբ կքայլեք դեպի նոր դարաշրջանի թագավորությունը: Առանց ճանաչելու, թե հիմա ձեզ ինչ է ասվում, շատ հոգիներ կընկնեն սխալի մեջ և կփարվեն գազանին: Նրանք կհանձնեն ամեն մի անձնական իրավունք և ազատություն, երբ կռապաշտեն իմ Որդու թշնամիներին, մինչև որ, ի վերջո, չարին կհանձնեն իրենց հոգիները:
	Վախը ճշմարտության հանդեպ կարող է տանել դեպի դժգոհություն, որովհետև այն չափազանց դժվար է կուլ տալ: Դժգոհությունը տանում է դեպի զայրույթ, իսկ զայրույթը` դեպի ատելություն: Ատելությունն այս Առաքելության դեմ, և դրանից առաջ եղած ամեն մի առաքելության դեմ կաճի, և նրանց, ովքեր սիրում են ինձ` Աստծո Մորը, կխրախուսեն, որ մերժեն այն: Ինչպե՜ս եմ ես տխրում, երբ իմ անունն օգտագործվում է Հիսուս Քրիստոսի` մարդկության մեկ և միակ Փրկչի Խոսքը վիրավորելու համար: Շփոթություն կստեղծվի իմ Մարեմական խմբերում այնպես, որ կսկսեն կասկածել այն նախազգուշացումներին, որոնք ինձ հանձնարարվել էին` ներկայացնելու համար աշխարհին Լա Սալետում և Ֆաթիմայում: Մարդիկ հեռու կքաշվեն իմ ասածներից և կհավատան, թե տրված մարգարեությունները հեռավոր ապագայի ժամանակների համար են:
	Մինչ ողջ խառնաշփոթությունն ավելանում է, իսկ իմ Հոր Գրքում պարունակվող վարդապետությունը վերաշարադրվում է և ներկայացվում աշխարհին որպես վավերական, միայն ճշմարիտ զանազանություն ունեցողները կհասկանան ճշմարտությունը: Դուք պետք է սրտանց աղոթեք իմ Որդու Եկեղեցու` երկրի վրա Նրա Մարմնի գոյատևման համար, որ այն չարհամարհեն և դուրս չնետեն շներին: Երբ այդ օրը տեղի ունենա, Աստծո Արդարադատությունը կմիջամտի, և մարդկությունն ի վերջո կհասկանա, թե ինչի է նման խավարի մեջ ընկղմվելը: Այն օրը, երբ Աստծո Լույսը հանգչի, այն ժամանակն է, երբ բոլոր բաները կկատարվեն կանխասացված ձևով:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Միշտ զգուշացեք բաժանումներից, որոնց ականատես եք լինում աշխարհում
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, սատանայի կատաղությունը երբեք այնքան շատ չի եղել, մինչ նա ամեն տեսակի տառապանք է պարտադրում աշխարհի ամեն անկյունում Աստծո զավակների վրա: Որքան մեծ է պառակտումը, այնքան մեծ է նրա ներկայությունը և ազդեցությունը: Բայց նա միայն ինքն իրենով անզոր է, և միայն այն մարդկանց միջամտության միջոցով է նա կարողանում առաջ բերել այդպիսի դիվային հալծանքներ, ովքեր բաց են նրա հանդեպ: Որքան ավելի շատ հոգիներ է նա գերում, այնքան ավելի ուժգին է հալածանքը և այնքան ավելի շատ է նա տանջում: Երբ մարդիկ, ովքեր հավատարիմ են Ինձ, թույլ են տալիս նրան, որ իրենց սրտերում խառնաշփոթություն ստեղծի, թույնը, որը դուրս է ժայթքում, ամենավատ տեսակի է: Այդ ժամանակ է, որ նրանք շրջվում են միմյանց դեմ, կռվում և բաժանվում, մինչև որ ոչնչացնում են իրար:
	Միշտ զգուշացեք բաժանումներից, որոնց ականատես եք լինում աշխարհում, անկախ նրանից դրանք քաղաքականության մեջ են, կրոնական են, թե Իմ հետևորդների մեջ, քանի որ այն միշտ արմատացած կլինի գազանի ապաստարանի մեջ, ում իշխանությունը մարդկության վրա հասել է վերջին: Այնուամենայնիվ նա չի կանգնի Իմ` Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ողջ հավատարմությունը ոչնչացնելու իր պլանի մեջ:
	Միայն այն դեպքում, երբ ընդունեք Իմ Խոսքն այնպես, ինչպես Ես այն տալիս եմ ձեզ հիմա, դուք կգտնեք շնորհը` խնդրելու Ինձ, որպեսզի ուղղություն ցույց տամ ձեզ այս զարտուղի ականադաշտում: Ձեզնից ոչ մեկը բավարար չափով ուժեղ չէ իր հավատի մեջ` չարի ազդեցության դեմ կռվելու համար: Առանց ամենօրյա աղոթքի, ուր դուք Իմ օգնությունն եք խնդրում, չեք կարողանա մնալ մոտիկ Իմ Կողքին: Բայց երբ Ես հեղեմ այդպիսի շնորհներ ձեզ վրա, դուք կդառնաք խիզախ և կունենաք զորությունը հավատարիմ մնալու Ինձ: Միայն այդ դեպքում ճշմարտությունը նեցուկ կլինի ձեզ:
	Ձեր Հիսուս
	Նրանք, ովքեր միջամտում են Աստծո Կամքին հոգիներ փրկելու Նրա Պլանի մեջ, կհանդիպեն Իմ Հոր Զայրույթին
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ հայտնի դարձնել, որ նրանք, ովքեր միջամտում են Աստծո Կամքին հոգիներ փրկելու Նրա Պլանի մեջ, կհանդիպեն Իմ Հոր Զայրույթին:
	Երբ Իմ Հավիտենական Հոր Աստվածային Կամքով մարդուն տրվւմ է մի մեծ ընծա, իսկ հետո մարդն այն ետ է շպրտում, Իմ Հայրը սգում է: Բայց երբ մարդը փորձում է կանգնեցնել, վնասել կամ միջամտել Իմ Հոր Ուխտը կատարելու Իմ Պլանին` աշխարհին փրկություն բերելու համար, նա մեծապես կտառապի դրա համար: Երբ մարդը հավատում է իր սեփական զորությանը թե այն Աստծո զորությունից վեր է, նա կմնա անզոր: Եվ երբ մարդը փարվում է Ինձ` ճիշտ ինչպես Հուդան փարվեց, ասում է Ինձ թե սիրում է Ինձ, համբուրում է Իմ այտը, իսկ հետո դավաճանում Ինձ, նա ավելի լավը չէ նրանից, ով հանձնեց Ինձ Իմ դահիճներին:
	Ես մարդկությանը բերում եմ մեծ շնորհներ այս ժամանակներում: Ես մարդու համար բերում եմ մեծ Ընծաներ այս առաքելության միջոցով, իսկ ի”նչ է նա անում: Նա թքում է Իմ Դեմքին, այնքան որ նա լի է նախանձով, չարություն և ատելություն ունի նա իր հոգում: Նրանք, ովքեր անում են դա, կհամակվեն մի խորը վշտով, ծնված միայնությունից, որի նմանը երբեք նախկինում չեն զգացել: Նրանք կտառապեն Աստծուց բաժանված լինելու ցավով այս կյանքում երկրի վրա, և երբ դա տեղի ունենա, նրանք կիմանան, որ դա Իմ` Հիսուս Քրիստոսի` իրենց միակ Փրկչի հանդեպ դավաճանության պատճառով է առաջացել: Այնուամենայնիվ, նրանք ամբողջությամբ կհասկանան Իմ Մեծ Գթասրտությունը, որովհետև նրանց տալով այդ տառապանքը երկրի վրա, Ես նրանց հնարավորություն եմ տալիս ապաշխարելու և նորից ամբողջական դառնալու: Երբ նրանք ընդունեն Իմ Կամքը, արժանապատվությամբ, Ես նրանց կյանք կբերեմ Իմ Նոր Թագավորության մեջ:
	Արթնացեք, դուք բոլո՛րդ, և հասկացեք, որ Իմ միակ ցանկությունը ձեզ Իմ Սիրող Բազուկների մեջ վերցնելն է: Ես ձեր թշնամին չեմ, Ես սիրում եմ ձեզ և տենչում ձեզ մի կարոտով, որ անկարող եք հասկանալ: Ես ուղարկում եմ մարգարեներ ոչ թե ձեզ վախեցնելու համար, այլ ճշմարտությունը բացահայտելու համար, որպեսզի Հավիտենական Փրկություն կարողանամ բերել ձեզ բոլորիդ և հատկապես նրանց, ովքեր ամենաանարժաններն են:
	Եկե՛ք, լսեք Իմ Կանչը, Իմ Պլանը կկատարվի, անկախ նրանից թե որքան շատ եք հակառակվում դրան: Շուտով հայտնի կդարձվի ամբողջ ճշմարտությունը այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի դուք ետ պահանջեք Աստծուց տրված ձեր իրավունքը ձեր ժառանգության հանդեպ: Երբ Ես գամ այդ նորությամբ, դուք պետք է ողջունեք դա կամ կորցնեք ձեր հոգին:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Մայր Փրկության. Դուք չեք կարող հանդիպել իմ Որդուն ֆիզիկապես, բայց կճանաչեք Նրան ամեն ձևով
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, շատերն են փնտրում իմ Որդուն` Հիսուս Քրիտոսին, իրենց կյանքում, ինչ որ ժամանակ: Երբ հոգին հայտնագործում է իմ Որդուն, դա մի ճամփորդություն է տարբեր ուղիների և տարբեր էտապների, որ պետք է քայլել: Երբ դառնում եք մոտիկ իմ Որդուն, դա կլինի մի պայքար, և ուստի դուք պետք է ակնկալեք դա: Մինչ դուք ավելի եք մոտենում Նրան, ավելի շատ եք դառնում Նրան նման, և Նրա բնավորության գծերը հարազատ են դառնում ձեզ: Դուք չեք կարող հանդիպել իմ Որդուն ֆիզիկապես, բայց կճանաչեք Նրան ամեն ձևով: Նրա Սերը դուք կզգաք: Նրա Ցավը կդառնա ձերը: Նրա մեղմությունը կկիսվի ձեզ հետ, և այն ուրախությունը, որը Նա զգում է մարդկության հանդեպ Իր ունեցած անշահախնդիր Սիրո պատճառով, կդառնա ձերը: Նրա Համբերությունը կներարկվի ձեր հոգու մեջ, և Նրա Խոսքը կփորագրվի ձեր ներսում մի հասկացողությամբ, որը տրված կլինի ձեզ Սուրբ Հոգու կողմից:
	Երբ ճշմարտապես սիրեք իմ Որդուն, կդառնաք Նրա պես խոնարհ և Նրան ծառայելու մի այրող ցանկությամբ` անկախ նրանից, թե դա ինչ կարժենա: Որոշ հոգիներ հասնում են հոգևոր կատարելության ուղուն երկար ժամանակ անց, բայց նրանք չեն ավարտի այդ ուղևորությունը մինչև ամբողջությամբ իրենց վստահությունը չհանձնեն Աստծուն: Եթե հոգին երերում է ճանապարհի ընթացքում, նրան կտրվեն շնորհները`հավաքվելու և շարունակելու ճանապարհը: Բայց եթե հոգին մրցակցում է իմ Որդու հետ և իրեն արժանի է համարում մարտահրավեր նետել Մարմին դարձած Խոսքին, ապա նա կառանձնանա Աստծուց:
	Անձը, որ գտնում է Հիսուսին այս կյանքում երկրի վրա և հավատարմորեն ծառայում է Նրան, խաղաղություն կունենա: Ուրիշ շատ քիչ բան այս երկրի վրա նորից կբավարարի նրան: Եթե հոգին, որ մտերիմ է դարձել իմ Որդուն, հետո առանձնանա Նրանից, նա սոսկալի ցավ կզգա: Իմ Որդուն ճանաչած և Նրա Սրտում ապրած լինելուց հետո, Նրանից բաժանման ցավը ամենավատ ցավն է, որը մարդ զգում է:
	Երբ գայթակղվում եք մարտահրավեր նետել Քրիստոսի Ուսուցումներին կամ երբ ձեզ ստիպում են մերժել Նրան որևէ ձևով, իմացեք, որ այս աշխարհին պատկանող ոչ մի բան երբեք չի բերի ձեզ այն խաղաղությունը, սերը և ուրախությունը, որը գալիս է Նրանից:
	Ձեր սիրող մայր Մայր Փրկության
	Անհանգստացեք ձեր սեփական հոգու համար առաջին հերթին, իսկ հետո աղոթեք ուրիշների համար
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող բաժանում չլինի Իմ հետևորդների մեջ հոգիներ փրկելու այս առաքելության մեջ, քանի որ դա է նրա ցանկությունը, ով ատում է Ինձ: Երբ Իմ սիրելի քրիստոնյա հետևորդները բաժանվում են և կռվում միմյանց դեմ Իմ Անվամբ, դա Ինձ մեծ տխրություն է բերում: Հետո Իմ վիշտն ավելանում է, երբ նրանք, ովքեր հռչակում են Իմ Խոսքը, մերժում են այն` ուրիշներին վնաս պատճառելով, դաժան միջոցներով, որպեսզի չարություն հասցնեն:
	Աստծո բոլոր զավակները հավասար են Իմ Աչքում: Իմացեք, որ ձեր միջի լավերը իմուն/անընկալուն չեն սատանայի գայթակղության հանդեպ, մինչդեռ նրանք, ովքեր հուսահատ են և ատելություն ունեն իրենց սրտերում իմուն չեն Իմ Ընծաների հանդեպ: Ձեզնից յուրաքանչյուրը մի մեղավոր է: Երբեք մի եկեք Իմ առջև և մի ասեք Ինձ, թե որևէ հոգի արժանի չէ Ինձ: Մի հրաժարվեք մեկ այլ անձնավորությունից Իմ առջև և նրան չար մի հռչակեք, քանի որ ովքե՞ր եք դուք, եթե ոչ պարզապես մեղավորներ Իմ Աչքում:
	Աշխարհը լի է սիրով: Բայց այն նաև լի է ատելությամբ և անտարբերությամբ Իմ` Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մեղքի գոյության պատճառով: Միայն այն ժամանակ աշխարհը կդառնա ամբողջական, երբ մեղքն արմաատախիլ արվի: Հետևաբար, դուք պետք է առաջին հերթին անհանգստանաք ձեր սեփական հոգու համար, իսկ հետո աղոթեք ուրիշների համար: Երբ անեք դա, Ես Իմ Գթասրտությունը կհեղեմ ձեզ բոլորիդ վրա: Երբ մարդը բարձրացնում է ինքն իրեն Իմ առջև և վատ է խոսում ուրիշի մասին, նա կգա Իմ Դատաստանի Աթոռի առջև վերջինը, մինչդեռ նա, ով ինքն իրեն խոնարհեցնում է Իմ առջև, կգա առաջինը:
	Դուք ե՞րբ ճշմարտապես կընդունեք Իմ Ուսուցումները: Ինչու՞ եք ասում, թե Ինձնից եք, երբ ատելություն եք ցույց տալիս ուրիշների հանդեպ: Դուք երբեք արժանի չեք դառնա Իմ Թագավորությանը մինչև դեն չնետեք սեփական իրավացիության ձեր թիկնոցը և ձեր հպարտության սպառազինությունը:
	Ձեր Հիսուս
	Աշխարհը մեծ փոփոխության նախաշեմին է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Աստծո զավակներն աշխարհում ականատես են լինում հակամարտության և արդարադատության անվան տակ կատարվող սոսկալի ոճրագործությունների, ապա իմացեք սա: Քանի որ չարիքը բերում է չարիք: Արա ուրիշների հանդեպ, և նույնը կարվի քո հանդեպ: Իմ Արդարադատությունը անկապտելի է, և չնայած Իմ Գթասրտությունը լիառատ է, Իմ Պատժից, երբ այն իջնի անշնորհակալ և չար մարդկանց վրա, պետք է վախենալ:
	Ես վնաս չեմ գործադրում որևէ մարդու վրա, քանի որ դա այն չէ, ինչ գալիս է Ինձնից: Բայց երբ Աստծո զավակների վրա չարություն է գործադրվում և երբ չարությունը տարածվում է, Ես դուրս կհեղեմ Իմ Արդարադատությունը, և թող ոչ մի մարդ չկասկածի, որ այդ ժամանակները ձեզ վրա են: Չարությունը սերվում է մեղքից: Հոգիները, ովքեր ենթարկվում են մեղքին, պետք է միշտ փորձեն արագորեն ազատագրվել Իմ Աչքում: Այլապես մեղքը թարախակալվում է, և եթե կասկածում եք այն սեղմօղակին, որ սատանան ունի հոգիների վրա, ովքեր լի են ատելությամբ և բռնությամբ, ապա պետք է իմանաք, որ ծայրահեղ կերպով դժվար է ազատագրել այդպիսի հոգիներին նրա վերահսկողությունից:
	Հենց որ սատանան թունավորում է որևէ հոգու, նա մշտապես կտանջի այդ մարդուն մինչև որ նրա միտքը, արարքները և գործողությունները միասնության մեջ դառնան չարի հետ: Թունավորված հոգին, ի վերջո, դառնում է այսահարված շատ արագորեն, բայց տարիներ կարող են պահանջվել օձի ճանկից նրան ազատելու համար: Ուստի, երբ Իմ Պատիժը զգացվի, այն կլինի չարին արմատախիլ անելու և ոճրագործներին պատժելու համար, ովքեր գողանում են ուրիշների կյանքը: Ես կպատժեմ նրանց, ովքեր վերցնում են մարմնի կյանքը և հոգու կյանքը: Ոչ մի չարագործ անտեսանելի չի լինի, քանի որ Իմ Աչքերն ամեենատես են:
	Այնքան շատ գիտեք դուք Իմ Սիրո մասին: Դուք կասկած չունեք, թե որքան մեծ է Իմ Գթասրտությունը: Բայց մահկանացու մարդը տեղյակ չէ Աստծո Զայրույթին, որովհետև դա մի բան է, որի մասին ձեզ չեն ասել: Աստծո Զայրույթն իրական է: Մի՞թե հավատում եք, թե Նա թույլ կտար սատանային ոչնչացնել Իր զավակներին, իսկ հետո ետ նստել և դիտել: Մի՞թե հավատում էիք, թե Նա չէր պատժի այն հոգիներին, ովքեր տեղի են տալիս սատանայի ամեն քմահաճույքին և ցանկությանը: Չնայած բարի հոգիները կարող են մեռնել, նրանք կյանք կունենան: Չնայած չար հոգիները կարող են ապրել, նրանք կյանք չեն ունենա:
	Աշխարհը մեծ փոփոխության նախաշեմին է, և ամեն ինչ, որ Աստված կանխասացել է, տեղի կունենա: Ամեն ինչ, որ Նա ասել է, թե տեղի կունենա, տեղի կունենա: Եվ չնայած Ես տվեցի ձեզ մարգարեներ` ձեզ նախազգուշացնելու համար, դուք դարձյալ չլսեցիք: Դուք մի կողմ հրեցիք բազմաթիվ մասնավոր հայտնությունները` տրված աշխարհին, որպեսզի մարդկությունը նախապատրաստված լիներ: Դուք շարունակում եք չլսել:
	Դուք պետք է աղոթեք, որ աշխարհում ավերածության նժարը թեթևացվի, որովհետև եթե տեսնեիք, թե ինչ է սպասվում ապագայում, կընկնեիք Իմ Ոտքերի մոտ` Գթասրտություն խնդրելով: Նրանք, ովքեր չկարողացան կենդանի պահել Աստծո Խոսքը երկրի վրա Իմ Եկեղեցիների մեջ, պատասխանատու կլինեն բազմամիլիոն հոգիների կորստյան համար, ովքեր այլապես կփրկվեին:
	Ամոթ ձեզ, ովքեր Ինձ անվանում են իրենց յուրայինը այն դեպքում, երբ մի կողմից հռչակում եք ճշմարտության մասը, իսկ մյուս կողմից անիծում եք Ինձ: Ցավը և վիշտը, որ Ես կրում եմ մեղքի պատճառով, և իր Արարչից մարդու բաժանումը ավարտին է մոտենում, քանի որ Իմ Ժամանակը հիմա է: Հոգիների համար վերջնական պատերազմում իմացեք, որ մինչ չարը ավելանում է, Աստծո պատիժը կլինի տասն ագամ ավելի նրանից, որը չար մարդը պարտադրում է իր եղբայրների և քույրերի վրա:
	Նրանք երբեք չեն հաղթի Իմ Եկեղեցուն
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոգին շատ մեծ չափով ներկա է երկրի վրա Իմ Եկեղեցում այս ժամանակ, մինչ Իմ թշնամիները կատաղությամբ բարձրանում են նրա դեմ: Նրանք կարող են խարազանել Իմ Մարմինը, որն Իմ Եկեղեցին է, նրանք կարող են անպատվություն հեղել Աստծո ճշմարիտ Խոսքի վրա, նրանք կարող են ծաղրել Տիրոջ Ուղիները, բայց նրանք երբեք չեն հաղթի Իմ Եկեղեցուն: Իմ Եկեղեցին բաղկացած է նրանցից, ովքեր հռչակում են Աստծո ճշմարիտ Խոսքը և ապահովում Խորհուրդները Աստծո ժողովրդին այնպես, ինչպես դրանք դրվել են Իմ առաքյալների կողմից: Միայն նրանք կարող են ասել թե իրենք Իմ Եկեղեցուց են, ովքեր մնում են հավատարիմ Իմ Ոսուցումներին, Իմ Խոսքին, Իմ Մարմնին և Պատարագի Սուրբ Զոհաբերությանն այնպես, ինչպես թելադրվել է Իմ կողմից: Իմ Եկեղեցին, մինչ այն կանգնած է հիմա, կճզմվի, նրա շենքերը կքանդվեն և կվերցվեն, Իմ սրբազան սպասավորները փողոց կնետվեն, ուր ստիպված կլինեն մուրալ, իսկ Սուրբ Պատարագի Զոհաբերության կիրառումը կոչնչացվի: Սակայն Իմ Եկեղեցին կմնա հաստատուն, չնայած այն կդառնա մի շատ փոքր մնացորդը այն ամենի, ինչ մի ժամանկ եղել էր:
	Աստծո Սուրբ Հոգին ուղղություն կտա Իմ Եկեղեցուն այն խառնաշփոթության միջով, որին նա ստիպված կլինի դիմակայել, և ուստի ճշմարտությունը կգոյատևի: Իմ ամեն մի թշնամի կփորձի ոչնչացնել Իմ ճշմարիտ Եկեղեցին: Հետո նրանք կփոխարինեն այն մի կեղծ եկեղեցով: Նրանք կստեղծեն նոր գրքեր, նոր խորհուրդներ և շատ ուրիշ հայհոյություններ Իմ Սուրբ Անվամբ: Բայց Իմ Եկեղեցին, որն Իմ Մարմինն է, և Իմ ճշմարիտ հետևորդները, կմնան որպես մեկ Ինձ հետ Սուրբ Միության մեջ: Հետո, երբ թվա թե այն ոչնչացվել է, այրվել հիմնահատակ, Իմ Եկեղեցու մոխիրները կշարունակեն առկայծել մինչև այն օրը, երբ Ես կգամ նորից: Այդ օրը, երբ Իմ Եկեղեցին` նորացված և պայծառ մեծ փառքով, բարձրանա, և երբ ողջ աշխարհը հռչակի այն որպես միակ ճշմարիտ Եկեղեցին` Նոր Երուսաղեմը, ամեն բարի մարդ կխմի նրա գավաթից: Ամեն ինչ, որ սկզբից եղել էր, կլինի վերջում: Աստծո կողմից արարված ամբողջ կյանքը կնորացվի ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ դրախտը ստեղծվեց մարդկային ռասայի համար:
	Իմ Հոգին կենդանի է, և այն երբեք չի կարող մեռնել, քանի որ Ես Եմ Հավիտենական Կյանքը` այն ամենի տվողը, ինչի կարիքը մարդն ունի ապրելու համար մի կյանքով, ուր մահը տեղ չունի: Միշտ վստահեք Աստծո Զորությանը, երբ ամեն ինչ, որին ականատես կլինեք աշխարհում, անիրավ կթվա, դաժան, անարդար, և երբեմն էլ սարսափեցնող: Իմ Զորությունը կպարուրի աշխարհը, և Իմ Սերը կմիավորի բոլոր նրանց, ովքեր սեր ունեն իրենց սրտերում: Ես կոչնչացնեմ ողջ չարիքը, և երբ Իմ Համբերությունը սպառվի, Ես դեն կնետեմ Իմ բոլոր թշնամիներին: Ես Եմ այստեղ: Ես չեմ հեռացել: Ես ուղղորդություն եմ տալիս ձեզ հիմա այս փշոտ ճանապարհով դեպի Իմ Փառահեղ Թագավորություն: Հենց այդ օրը գա, երբ Ես հայտարարեմ Իմ Երկրորդ Գալուստը, բոլոր արցունքները կսրբվեն: Բոլոր վշտերը կտրուկ կվերջանան, և դրա տեղում կլինի այն սերը, խաղաղությունը և ուրախությունը, որը միայն Ես` Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ բերել ձեզ:
	Դուք կամ ծառայում եք Աստծուն, կամ տեղի եք տալիս մարդու քմահաՃույքին
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ` Հիսուս Քրիստսին` Մարդու Որդուն դավաՃանությունը տարածված է նրանց մեջ, ովքեր ասում են, թե իրենք ծառայում են Ինձ: Նույնիսկ նրանք, ովքեր ասում են, թե իրենք Իմ հավատարիմ սպասավորներն են, լքել են Ինձ, և նրանց հավատքը իր նախկին վիՃակի սոսկ մի առկայծումն է: Այն, ինչ սկսվեց Իմ հանդեպ սիրով և կարեկցանքով, իջել հասել է նախկինում եղածի մի փոքր մասնիկի, և դա առաջացել է շատ պատՃառներով:
	Այնքան շատ քամահրանք կա Իմ Եկեղեցու հանդեպ նրա ներսում գտնվող ընկած հոգիների պատՃառով, ովքեր տարվել են դեպի ծանր մեղք: Իմ շատ անմեղ սրբազան սպասավորներ տառապում են մյուսների մեղքերի պատՃառով, և դա նրանց մեծ ամոթ է բերում: Այնուհետև, երբ Աստծո Օրենքները մի կողմ հրվեցին, և դրանց մասին հազիվ են խոսում, շատերը մոռացան, որ Աստծո Պատվիրանները պետք է պահվեն ամեն գնով: Եթե Իմ սրբազան սպասավորները դադարել են Ճշմարտությունը քարոզելուց և անտեսել մեղքի գոյության մասին խոսելու կարևորությունը, ապա Աստծո զավակներն ինչպե”ս կարող են ավելի իմաստուն լինել: Իմ սրբազան սասավորները բարոյական պարտավորություն ունեն վեր պահելու Աստծո Խոսքը և նախազգուշացնելու Աստծո զավակներին մեղքի վտանգի մասին: Բայց դա նրանք որոշել են չանել: Շատերն են վախենում քարոզել Ճշմարտությունը այն մարդկանց կողմից հալածված լինելու վախից, ովքեր նրանց կմեղադրեն ուրիշների մեղքերի համար:
	Երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ Ես երբեք չէի տատանվում քարոզել այն պատժի մասին, որի դեմ մարդը կկանգնի, եթե չփնտրի Աստծո ներողամտությունը: Աստծո պատժի հանդեպ վախը չպետք է լինի մեղքից խուսափելու պատՃառը, այլ միայն նրա համար, որպեսզի դուք, մեղավորներդ, կարողանաք փրկվել: Մեղքը մի բան է, որի հետ դուք ստիպված եք ապրել, բայց դուք երբեք չպետք է ընդունեք այն: Դուք պետք է պայքարեք դրա դեմ, քանի որ Ես ցանկանում եմ փրկել ձեր հոգիները: Ինչու՞ չպետք է Ես ցանկանամ փրկել ձեր հոգիները, անկախ նրանից, թե դա ինչ կարժենա: Մի՞թե Ես չտառապեցի ձեզ համար և չմեռա դաժան մահով Խաչի վրա, որպեսզի դուք կարողանաք ազատագրվել Աստծո Աչքում: Ուրեմն ինչու՞ Իմ սրբազան սպասավորները չեն քարոզում հավիտենական կյանք փնտրելու բացարձակ անհրաժեշտության մասին: Եթե չփնտրեք Հավիտենական Կյանք, ապա չեք գտնի այն:
	Բոլոր նրանց պարտականությունն է, ովքեր սպասավորում են Ինձ, օգնել փրկելու մարդուն հավիտենական դատապարտությունից: Ճշմարտությունն այնքան երկար է թաքցվել, որ շատ հոգիներ են կորել Ինձ համար իրենց ինքնագոհության հետևանքով: Իմացեք, որ վերջին օրը Ես կուղարկեմ Իմ հրեշտակներին, և որ մարդիկ կբաժանվեն երկու կեսի. Նրանց, ովքեր գործել են վայրագություններ, և նրանց, ովքեր Ինձնից են:Ես խնդրում եմ ձեզ, Իմ սրբազան սպասավորներ, ասել Ճշմարտությունը, քանի որ եթե չասեք, ապա Ինձ համար կկորցնեք շատ հոգիներ, և դրա համար Ես երբեք չեմ ների ձեզ:
	Դուք կամ ծառայում եք Աստծուն, կամ տեղի եք տալիս մարդու քմահաՃույքին:
	Ձեր Հիսուս
	Ոչինչ չի կարող գալ ոչնչից
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, զգուշացիր նրանցից, ովքեր ժխտում են Իմ Հոր Աստվածայնությունը: Նա և միայն Նա ստեղծեց աշխարհը, ամեն ինչ եկավ Նրանից: Ոչինչ ի կարող գալ ոչնչից: Ամեն ինչ, որ կա և կլինի, գալիս է Իմ Հավիտեանական Հորից:
	Խոսքը չի կարող խախտվել, և եթե և երբ, այն խախտվի, մի ընդունեք որևէ բան, որը հակասում է Ճշմարտությանը: Դուք ապրում եք մի այնպիսի ժամանակում, երբ Աստծո գոյությունը և Նրա ստեղծած ամեն ինչի մասին վկայությունը կժխտվի: Ամեն ինչ, որ սիրելի է Նրան, կոչնչացվի: Նրա Արարչությունը բզկտվում է նրանց կողմից, ովքեր ժխտում են Նրան: Կյանքը, որ գալիս է Նրանից, ոչնչացվում է, իսկ Ճշմարտությունը, որը Նա տվել է Իր զավակներին Հին և Նոր Կտակարանները պարունակող Իր Սուրբ Գրքի միջոցով, հիմա հարցականի տակ է դրվում: Շուտով, այն ամենի մեծ մասը, ինչ Խոսքն է ասում, կհամարվի ոչ Ճշմարիտ:
	Որքա՜ն քիչ եք դուք սիրում Նրան, Ով ձեր Հավիտենական Հայրն է, և որքա՜ն քիչ եք արժեվորում դուք ձեր սեփական Ճակատագիրը, քանի որ Ճանապարհը, որ ընտրել եք, զգուշությամբ ընտրվել է ձեր սեփական ամբարտավանությանը և ինքնագոհությանը հարմարեցնելու համար: Մարդը,ով կլանված է իր սեփական ինտելեկտով, գիտությամբ և սնափառությամբ, կշարունակի փորձել ուղի գտնել դեպի Աստված, բայց իր սեփական նախաձեռնությամբ/ձևով: Դա կմոլորեցնի նրան, և նա կվերջացնի ստով ապրելով: Երբ թափառում եք այս կյանքում ձեր գոյության իմաստը փնտրելով, երբեք չեք գտնի այն, մինչև չընդունեք Արարչության Ճշմարտությունը:
	Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրը, ստեղծեց ձեզ: Մինչև չընդունեք սա, կշարունակեք կռապաշտել կեղծ աստվածների, և ձեր հեթանոսությունը ձեզ ծնկի կբերի ձեր հուսահատության մեջ: Եկել է ժամանակը, երբ կընդունեք ամեն ինչ, որ ապացուցում է, թե Իմ Հայրը գոյություն չունի:
	Ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը: Ընդունեք այն: Թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ ձեր ձեռքը բռնած դեպի Իմ Հայրը, որպեսզի կարողանամ բերել ձեզ Հավիտենական Փրկություն: Ճշմարտությունից զատ ամեն ինչ ձեզ կտանի դժոխքի Ճանապարհով:
	Ձեր Հիսուս
	Ես կգամ մի այնպիսի ժամանակ, երբ դուք ամենաքիչն եք ակնկալում
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ դուք բոլորդ, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, վստահեք այն ամենին, որ Ես ուսուցանել եմ ձեզ, և ամենին, որ Ես ասում եմ ձեզ հիմա, քանի որ Իմ բոլոր Պլաններն Իմ Հավիտենական Հոր Կամքին համապատասխան են: Դուք երբեք չպետք է վախենաք ապագայից, քանի որ ամեն ինչ Նրա Սուրբ Ձեռքերում է:
	Վստահեք, և դուք խաղաղություն կգտնեք: Իմ պլանը վերջապես կիրականացվի, և ամեն տառապանք պարտության կմատնվի, իսկ ամեն չար բան` կոչնչացվի: Ժամանակն է ընդունել Ճշմարտությունը, չնայած այն կարող է վախեցնող լինել: Երբ ձեր ողջ վստահությունը դնեք Ինձ վրա, Ես կթեթևացնեմ ձեր բեռը, և Իմ Շնորհները կլցնեն ձեզ Իմ Սիրով, որը ձեզ մեծ սփոփանք կբերի այս ցավոտ ժամանակներում:
	Ես կգամ մի այնպիսի ժամանակ, երբ դուք ամենաքիչն եք ակնկալում, իսկ մինչ այդ դուք պետք է աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց համար, ովքեր չեն Ճանաչում Ինձ, ինչպես նաև նրանց համար, ովքեր Ճանաչում են, բայց մերժում են ընդունել, թե Ով Եմ Ես:
	Ես շարունակում եմ հեղել ձեզ վրա Սուրբ Հգու /Paraclete/ Ընծան, վստահանալու, որ չեք մոլորվի Ինձնից: Ամեն Ընծա կհեղվի նրանց վրա, ովքեր սիրում են Ինձ խոնարհ և զղջացող սսրտով: Սակայն Իմ Սերը չի հասնի այն հոգիներին, ովքեր ընտրում են պատվել Ինձ իրենց սեփական թյուր պայմաններով: Ոչ էլ այն կդիպչի այն համառ հոգիներին, ովքեր հավատացած են թե իրենք Ճանաչում են ինձ, բայց ում հպարտությունը կուրացնում է իրենց Ճշմարտության հանդեպ, որ տրվել է իրենց սկզբից ի վեր:
	Ճշմարտությունը գալիս է Աստծուց: Ճշմարտությունը կշարունակի ապրել մինչև ժամանակի վերջը: Ճշմարտությունը շուտով կբացահայտվի ամբողջությամբ, և այդ ժամանակ այն կկտրի կանցնի նրանց սրտերի միջով, ովքեր մերժեցին միջամտության Իմ Ձեռքը: Հետո Իմ բանակը կբարձրանա միասին Աստծո Փառքի մեջ, մինչև վերջին օրը հռչակելու համար Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Նրանք կբերեն իրենց հետ հեթանոսների սրտերը, ովքեր կհասկանան, որ միայն մեկ Աստված կա: Հեթանոսները չէ, որ չեն ընդունի Ինձ: Փոխարենը, այն քրիստոնյաների հոգիները չեն ընդունի Ինձ, որոնց տրվել է Ճշմարտությունը, բայց որոնք ընկել են ծանր սխալի մեջ: Այդ քրիստոնյա հոգիների համար է, որ Ես տառապում եմ ամենից շատ, և նրանց համար է, որ ձեզ խնդրում եմ աղոթել օրվա յուրաքանչյուր ժամի:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Էֆթանազիան գարշելի գործողություն է Իմ Աչքում
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, էֆթանազիան մահացու մեղք է, և չի կարող ներվել: Նա, ով օգնում է, օժանդակում կամ որոշում վերցնել իր կյանքը, անկախ պատՃառից, սոսկալի մեղք է գործում Աստծո Աչքում:
	Ամենամեծ մեղքերից մեկն է կյանքը վերցնել, իսկ հետո հայտարարել, թե որևէ անձի միտումնավոր ձևով պլանավորված մահը լավ բան է: Աստծո դեմ զգուշությամբ պլանավորված շատ գործողություններից մեկը, որոնք միտումնավոր ձևով ներկայացվում են աշխարհին այս ժամանակ, խրախուսելու համար մարդկանց որ մեղանչեն Աստծո դեմ, էֆթանազիայի մեղքն է: Չսխալվեք, էֆթանազիան գարշելի գործողություն է Իմ Աչքում, և այն ծանր հետևանքներ է ունենում նրանց համար, ովքեր մասնակցում են այդ գործողությանը:
	Մահացու մեղք է որևէ հոգու սպանելը, և դա վերաբերում է հոգիներին սաղմնավորման պահից մինչև նրանց, որոնք երկրի վրա իրենց վերջին ամիսներն են ապրում: Ոչինչ չի կարող արդարացնել մարդկային կյանք խլելը, երբ այն կատարվում է ամբողջապես գիտակցելով, որ մահը տեղի կունենա տրված ժամանակին: Մահը, որ պատՃառվում է մեկ այլ ապրող հոգու, ժխտում է Աստծո գոյությունը: Երբ այդ գործողության մեջ մեղավորներն ընդունում են Աստծո գոյությունը, ապա այդպիսի գործողություն կատարելով նրանք խախտում են հինգերորդ Պատվիրանը:
	Պլան կա, այս ժամանակ, խրախուսելու համար միլիոնավորների` կրՃատելու մարդու կյանքը, թե՛ մարմնի և թե՛ հոգու կյանքը: Երբ կամավոր մասնակից եք դառնւմ մի գործողության մեջ, որը պղծում է մարդկային կյանքի սրբությունը, դուք կյանք` Հավիտենական Կյանք, չեք ունենա, և փրկությունը չի կարող լինել և չի լինի ձերը:
	Ձեր Հիսուս
	Երբ անկարգությունը մտնի Եկեղեցի, այն կառաջացնի անհամաձայնություն: Իմացեք, որ դա Աստծուց չի գալիս
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Հայտնության Գիրքը բացվել է, և յուրաքանչյուր շերտ բացահայտվում է աշխարհին: Երկրի վրա ամեն եկեղեցի, որ պատվում է Աստծուն, պայքարում է ներսից` իր հավատն Աստծո հանդեպ պահպանելու համար: Յուրաքանչյուր եկեղեցի հարձակման է ենթարկվել և ամոթահար եղել նրանցից /պատՃառով/ , ովքեր սոսկալի մեղքեր են գործում, ներսից, իսկ հետո արդարացնում իրենց գործողությունները` հռչակելով, թե դրանք Աստծո Կամքն են: Ոչ մի եկեղեցի, որ պաշտպանում է Աստծո Կամքը, չի մնացել առանց դիպչելու, ուր բռնել է չարությունը, և ուր Ճշմարտությունը կփոխարինվի ամեն տեսակ արդարացումով` մերժելու համար Աստծուն Իր ողջ Փառքի մեջ:
	Երբ անկարգությունը մտնի Եկեղեցի, այն կառաջացնի անհամաձայնություն: Իմացեք, որ դա Աստծուց չի գալիս: Երբ ներմուծվեն Ճշմարտության տարբեր մեկնություններ, ապա դեպի Իմ Երկնավոր Հայրը տանող Ճանապարհին կցանվենն մոլախոտեր, որոնք արագորեն կբազմապատկվեն: Երբ դա տեղի ունենա, արդյունքում կլինի ՃահՃոտ մի Ճանապարհ, որն անանցանելի կլինի: Իմ Երկնային Թագավորություն տանող Ճանապարհը հայտնի է դարձվել մարդուն: Դա մի պարզ Ճանապարհ է, և մաքուր է ամեն արգելքից, երբ քայլեք այն վստահությամբ ձեր սրտում: Իմ թշնամիները միշտ կփորձեն փակել ձեր Ճանապարհը, և եթե լսեք նրանց խայթոցներին, վիՃեք նրանց ստերի դեմ և թույլ տաք, որ կասկածները պղտորեն ձեր դատողությունը, ապա այդ ուղևորությունը ձեզ համար տանջալից կլինի:
	Աստծո Խոսքը մնում է հիմա այնպես, ինչպես միշտ եղել է, և Տասը Պատվիրանները պարզ են, դրանք երբեք չեն փոխվի: Դեպի Աստված տանող Ճանապարհն այն է, որ ամուր բռնեք այն ամենն, ինչ Նա սովորեցրել է: Աստված փոխզիջումի չի գնում, ո՛չ էլ արդարացնում է մարդու կողմից Ճշմարտությունը փոխելու ցանկացած փորձ: Եթե հավատում եք Աստծուն, կհետևեք Նրա Պատվիրաններին, կընդունեք Խոսքն այնպես, ինչպես այն պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում, և կմնաք դեպի Նրա Թագավորություն տանող միակ Ճշմարիտ Ճանապարհի վրա: Օրհնյալ է այն մարդը, ով արդար է, քանի որ նա կստանա Դրախտի Բանալիները Աստծուն հնազանդվելու միջոցով:
	Ով էլ որ ձեզ փորձի համոզել ընդունելու որևէ այլ բան Ճշմարտությունից բացի, նրան պետք չէ վստահել: Վստահեք միայն Աստծուն և երբեք մի գայթակղվեք շեղվել Նրա Խոսքից, քանի որ եթե տեղի տաք այդ Ճնշմանը, Ինձ համար կորած կլինեք:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Հայր Աստված. Թող ձեր միջից ոչ մի մարդ անտեղյակ չլինի Իմ Արդարադատությանը
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, սիրիր Ինձ և իմացիր, որ Ես սիրում և փայփայում եմ Իմ բոլոր զավակներին: Իմացիր նաև, սակայն, որ Իմ Արդարադատությունից պետք է վախենալ: Թող ձեր միջից ոչ մի մարդ անտեղյակ չլինի Իմ Արդարադատությանը, քանի որ այն կսանձազերծվի ինչպես մի սոսկալի փոթորիկ և կսրբի կհեռացնի նրանց հոգիները, ովքեր մերժում են Իմ Գթասրտությունը:
	Իմ զայրույթը շատերին է անհայտ, բայց իմացեք սա: Եթե մարդը, ով Ճանաչում է Ինձ, հայհոյում է Սուրբ Հոգու դեմ, Ես երբեք չեմ ների նրան: Ոչ մի բան չի կարող փոխել և չի փոխի այդ փաստը, քանի որ այդպիսի մարդն ընտրել է իր Ճակատագիրը, և ոչ մի հաշտություն չի կարող լինել: Իմացեք, որ այն մարդը, ով կանգնում է Իմ առջև և արդարացնում կյանք խլելը, որ նրա կյանքը կվերցվի Իմ կողմից: Եթե մարդն իր հոգին վաՃառում է սատանային, Ես չեմ կարող այն ետ վերցնել, քանի որ նա դառնում է մեկ չարի հետ: Երբ մարդը, ով խոսում է Իմ Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Անվամբ, ոչնչացնում է նրանց հոգիները, ովքեր Իմն են, նա մի կողմ կնետվի Իմ կողմից հավիտենությունը: Վախեցեք հիմա, Իմ Բարկությունից, քանի որ Ես կպատժեմ ցանկացած հոգու, ով մինչև վերջ կանտեսի Իմ Կամքը:
	Դուք չպետք է վախենաք Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստից, քանի որ դա մի Ընծա է: Դուք չպետք է վախենաք նաև որևէ տառապանքից, որը կկրեք նախքան այդ օրը, քանի որ դա կլինի կարՃատև: Վախեցեք միայն նրանց հոգիների համար, ովքեր գիտեն, որ Ես գոյություն ունեմ, բայց Իմ փոխարեն ընտրում են Իմ թշնամուն:
	Ես կմիջամտեմ շատ ձևերով` փրկելու համար նրանց, ովքեր ընդհանրապես չեն Ճանաչում Ինձ: Ես կմերկացնեմ նրանց հոգիները, ովքեր անտեսում են Իմ դրած ամեն Օրենք, և նրանք կկրեն դժոխքի և քավարանի ցավը այս երկրի վրա: Դրանով նրանք կմաքրագործվեն և երախտապարտ կլինեն Ինձ, որ հիմա իրենց ցույց եմ տալիս այդ Գթասրտությունը: Շատ ավելի լավ է, որ նրանք կրեն դա հիմա, քան թե տառապեն հավիտենությունը չարի հետ միության մեջ: Դուք երբեք չպետք է հարցականի տակ դնեք Իմ Ուղիները, որովհետև Ես ամեն ինչ անում եմ միայն Իմ զավակների բարօրության համար, որ նրանք կարողանան լինեն Ինձ հետ Հավիտենական Փառքի կյանքի համար:
	Իմ պատիժը, որ նետվելու է մարդու վրա, ցավ է պատՃառում Ինձ: Այն կոտրում է Իմ Սիրտը, բայց այն անհրաժեշտ է: Այդ ամբողջ ցավը կմոռացվի, և լույսը կոչնչացնի խավարը: Խավարն այլևս չի նետի իր սոսկալի անեծքն Իմ զավակների վրա: Ես ասում եմ սա ձեզ, քանի որ ձեզ տանում են դեպի մի սոսկալի խավար դևի խաբեության միջոցով: Եթ Ես չտեղեկացնեմ ձեզ հետևանքների մասին, դուք ապագա չեք ունենա Իմ Դրախտում:
	Որքան արագորեն է մոռացվել Իմ Պատվիրանների մասին ամեն հիշողություն: Որքան արագ է մարդն ընկնում շնորհից, երբ չի կարողանում պահել Իմ Խոսքը:
	Ձեր սիրող Հայր Աստված Ամենաբարձրյալ
	Նրանք, ովքեր չեն հավատում թե Աստված կպատժի չարերին, չեն Ճանաչում Նրան
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը եկել է, որ Իմ Հավիտենական Հայրը սրբի երկրի երեսից այն արատը, որը խավար է նետում մարդկանց հոգիների վրա: Նա կպատժի չարերին և իր սուրբ Բազուկների մեջ կվերցնի նրանց, ովքեր վեր են պահում Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Նրա հրեշտակները առաջ կսլանան մեծ փոթորիկով և հզոր մանգաղներով արմատից կկտրեն այն ախտը, որ Ճարակում է մարդկանց հոգիները, այնպես որ աշխահը կարողանա նորից մաքուր դառնալ:
	Վախեցեք Աստծո Զայրույթից, քանի որ երբ Նա դառնա այդպիսի ուժգնության, մարդը կդողա վախից: Նրանք, ովքեր հավատում են, թե Աստված չի պատժում չարերին, չեն Ճանաչում Նրան: Նրանք, ում բարձր և հպարտ ձայները, որ լցնում են երկիրը կեղծիքներով, և նրանք, ովքեր համարում են թե իրենք մեծ շնորհների են արժանի Իմ Հոր Աչքում, բայց անիծում են Իմ ժողովրդի միջի խոնարհներին, կպոկվեն հողից և կկանգնեն մեծ ջրհեղեղից ի վեր մարդկության վրա հեղված ամենամեծ երկնային պատժի առջև:
	Աստծո հրեշտակները կիջնեն և, իրենց աջ ձեռքերում մանգաղներով, կբաժանեն հարդը ցորենից: Նրանք, ովքեր անիծում են Աստծուն, կլռեցվեն, նրանք, ովքեր պղծում են մարդու Որդուն, կլռեցվեն, նրանք, ովքեր պղծում են Նրա Մարմինը, կթափառեն շփոթության մեջ, կորած և մոլորված, նախքան կընկղմվեն ամայության մեջ:
	Աստծո Սերը չի փոխադարձվել, և նրա Գթասրտությունն արդեն մերժվել է: Անշնորհակալ հոգիները, որոնց աչքերը հաստատուն ձևով ուղղված են սեփական հաՃույքների վրա և մտադրված են կատարել գործողություններ, որ ուղղակի հակամարտ են Տիրոջ Կամքին, կզգան Աստծո պատժի ցավը: Ինչպես կայծակի փայլարձակում, դուրս կհեղվի, մեծ փոթորկի պես, երկրի շերտերի մի մեծ տեղաշարժ, որը կզգացվի աշխարհի յուրաքանչյուր մասում:
	Նրանք, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, վախ չեն ունենա, քանի որ կլինեն կամավոր վկաները այն խոստումների, որոնք դրված են Սուրբ Գրվածքում գալիք Մեծ Տառապանքի մասին: Նրանք, ովքեր կտրել են Աստծուն իրենց կյանքից այնպես, ասես թե մի վերջույթ են կտրել իրենց մարմնից, չեն իմանա Աստծուն անիծելու հետևանքների մասին մինչև որ չափազանց ուշ կլինի:
	Դուք, ովքեր դավաՃանել եք Ինձ, կտառապեք ամենից շատ: Դուք, ովքեր քարեր եք նետել մյուսների վրա, սխալ հավատացմամբ, թե Ինձ եք ներկայացնում, չեք իմանա թե դեպի ում շրջվեք: Քանի որ ուր էլ փորձեք թաքնվել, մերկ կգտնվեք` առանց որևէ բան ունենալու, որ ծածկեք ձեր ամոթը: Ես ասում եմ ձեզ սա, քանի որ Իմ Հոր համբերությունը հատնել է, և մարտի դաշտ կմտնեն երկու բանակ` նրանք, ովքեր Իմ կողմից են, և նրանք, ովքեր Իմ դեմ են:
	Աղոթեք Աստծո Գթասրտության համար: Իսկ նրանց, ովքեր խարազանում են Իմ Մարմինը, իմացեք սա: Դուք կարող եք հավատալ, թե Ինձ կարող եք սրբել հեռացնել Իմ Տնից, բայց դա ձեր կողմից մեծ սխալ կլինի:
	Հեռու Ինձնից, քանի որ դուք Ինձ չեք պատկանում: Ձեր չարությունը կլինի ձեր անկումը, և չարին ձեր հավատարմության միջոցով դուք ինքներդ ձեզ կտրել հեռացրել եք Իմ Փառահեղ Թագավորությունից:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Ճշմարտության Գիրքը պարունակվում է Հանրային Հայտնության մեջ
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	Իմ սիրելի զավա՛կ, այսօր յուրահատուկ օր է, քանի որ Երկինքը տոնում է որպես Աստծո պատգամատարի քեզ տրված իմ առաջին պատգամի տարեդարձը: Ես գալիս եմ այսօր բերելու ձեզ նորությունը, որ այս առաքելության պատՃառով շատ միլիոնավոր մարդիկ դարձի կգան:
	Ես` որպես Տիրոջ ընտրյալ խոնարհ ծառա, աշխարհին տվեցի Մեսիային: Իր բոլոր զավակներին փրկելու Աստծո Պլանի մեջ ինձ մի յուրահատուկ դեր տրվեց, իսկ այսօր, Փրկության Մոր իմ դերում, ես կանչում եմ Նրա բոլոր զավակներին:
	Դուք երբեք չպետք է մերժեք Ճշմարտությունը ձեզ բերելու Աստծո փորձերը: Նա` իմ Հավիտենական Հայրը, սիրում է ամեն մեկին, և այս առաքելությունը կանխասացված էր: Նա բերում է աշխարհին Դանիելին, իսկ հետո Իր ընտրյալ աշակերտ Հովհաննես ավետարանչին տրված մարգարեություններում պարունակվող գաղտնիքները: Ճշմարտության Գիրքը պարունակվում է Հանրային Հայտնության մեջ, և կարևոր է, որ դուք չմերժեք այս Սուրբ Գիրքը:
	Շատ մարդիկ են արդեն դարձի եկել այս պատգամների միջոցով, և այս առաքելության պատՃառով կլինի որ մարդկության մեծ մասը կտարվի դեպի Աստծո Գթասրտությունը: Մի մերժեք Նրա Առատաձեռնությունը, քանի որ Նրա ամենամեծ ցանկությունը մարդկային ռասան մի նոր գալիք աշխարհի մեջ բերելն է:
	Երբ իմ Որդին հարություն առավ մեռյալներից, դա մի պատգամ էր աշխարհի համար: Իմ Որդու պես, նրանք, ովքեր հավատարիմ են մնում Նրան, հարություն կառնեն մարմնով և հոգով վերջին օրը: Ով էլ որ խնդրի Նրա Գթասրտությունը, չի մերժվի: Ցավոք, նրանք, ովքեր իրենց համառության և ատելության պատՃառով մարտնչում են Աստծո դեմ, կարող են միջամտել Իր բոլոր զավակներին միավորելու Աստծո ցանկությանը:
	Շնորհակալ եղեք Աստծո Գթաասրտության համար: Շնորհակալ եղեք խաչակրաց աղոթքների համար, քանի որ նրանք իրենց հետ բերում են մեծ Օրհնություններ: Ես խնդրում եմ, որ դուք թույլ տաք ինձ` ձեր սիրող Մորը, լցնել ձեր սրտերն ուրախությամբ: Դուք պետք է թույլ տաք, որ երջանկությունը, որը կարող է գալ միայն որպես Ընծա Աստծուց, հեղեղի ձեր հոգիները այն գիտությամբ, թե ինչ է գալու: Իմ Որդին կգա շուտով` վերապահանջելու համար Թագավորությունը, որն Իրեն է պատկանում: Նոր Թագավորությունը, երբ դուրս գա մխացող մոխիրներից, մեծ ուրախություն կբերի ձեզնից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ: Քանի որ այդ ժամանակ դուք ժամանած կլինեք տուն`Թագավորի` Մեսիայի ողջունող Բազուկների մեջ, ով մեծ զոհաբերություն կատարեց ձեր փրկության համար:
	Խնդրում եմ ընդունեք այդ մեծ Ընծան: Թույլ մի տվեք, որ այն հոգիները, որոնց սրտերը թարախակալված են ատելությամբ, ձեզ հեռու քաշեն Ճշմարտությունից: Առանց Ճշմարտության չի կարող կյանք լինել:
	Գնացեք, իմ սիրելի զավակնե՛ր, և խնդրեք ինձ պաշտպանել ձեզ միշտ, քանի որ իմ առաքելությունը ձեզ դեպի իմ թանկագին Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Գահը տանող Ճանապարհով ձեզ տանելն է:
	Ձեր Մայր Մայր Փրկության
	Ես կփրկեմ 5 միլիարդ հոգիների այս Առաքելության պատՃառով
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ,այն, ինչ Ես ցանկացել եմ միշտ անել, Աստծո զավակների հոգիները փրկելն է: Իմ Հավիտենական Հոր ցանկությունը միշտ այն է եղել, որ Իր զավակները սիրեն Իրեն այնպես, ինչպես Ինքն է նրանց սիրում:
	Նույնիսկ երբ Նրա առաջնեկը մերժեց Նրա Սերը, Իմ սիրելի Հայրը բերեց Իր Տասը Պատվիրանները, մարդուն հնարավորություն տալով, որ ապրի Իր Օրենքներով: Մարդու ցանկությունը միշտ պետք է լինի իր Տիրոջը ծառայելը, և դա անելու համար նա պետք է ցույց տա սեր իր եղբայրների և քույրերի հանդեպ: Աստծո Օրենքները դիտարկելով, մարդը կմնա Նրան հավատարիմ և կդառնա ավելի մոտիկ Նրան: Բայց, Տասը Պատվիրանները մերժելով, մարդը մեծ հեռավորություն է դնում իր և Աստծո միջև:
	Մարդուն իր փրկությունը բերելու Իմ վերջանկան Առաքելությունը շատ Ընծաներ է տվել: Ես ցանկանում եմ հիմա, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն այսօրվանից, և ամեն օր սրանից հետո, ասի խաչակրաց աղոթք 33-ը, և որ պահեք Կենդանի Աստծո Կնիքի պատՃենը ձեզնից մոտիկ: Շատերը, ովքեր չեն իմանա այս Առաքելության մասին, նույնպես կկարողանան ստանալ Կնիքի Պաշտպանությունը, երբ աղոթեք նրանց համար մինչ ասում եք այս աղոթքը:
	Աստծո բոլոր զավակները, ովքեր ունեն Կենդանի Աստծո Կնիքը, իմուն կլինեն այն նեղությունների հանդեպ, որ կգան, մինչ Մեծ Տառապանքը ծավալվում է: Ես խնդրում եմ, որ դուք անեք դա այսօր, քանի որ Ես ձեզ մեծ պաշտպանություն եմ խոստանում քրիստոնեական հավատի հալածանքի դեմ և այն անհանգստությունների դեմ, որոնց ականատես կլինեք երկրի չորս անկյուններում: Ես խնդրում եմ, որ դուք թույլ չտաք որ վախը անհանգստացնի ձեր սրտերը: Չնայած Ես Իմ Գթասրտությունից ելնելով ցանկանում եմ փրկել ողջ աշխարհը, Ես հիմա հռչակում եմ, որ կփրկեմ հինգ միլիարդ հոգիների այս Առաքելության պատ Ճառով: Ես սա հռչակում եմ որպես աշխարհի պատմության մեջ երբևէ եղած ամենամեծ Գթասրտություններից մեկը, որ Ես շնորհել եմ Աստծո զավակներին:
	Իմացեք նաև, որ Ես կկրՃատեմ տառապանքը, որը կպարտադրվի մարդկությանը գազանի կողմից: Այդպիսին է Իմ Գթասրտությունը: Բայց սկզբում Աստծո Պատիժը կտեսնվի, քանի որ այն կանխասացվել է, և դա մարդու վերջանկան մաքրագործման անհրաժեշտ մասն է:
	Վստահեք Ինձ: Վեր բարձրացրեք ձեր սրտերը և երբեք մի վախեցեք այն չարիքից ու չարությունից, որին շուտով ականատես կլինեք: Թույլ տվեք ուրախությունը լցնի ձեր հոգիները եթե հավատում եք Ինձ: Ես կփրկեմ բոլոր նրանց, ում համար դուք խնդրում եք Իմ Գթասրտությունը Իմ խաչակրաց աղոթքներն ասելով: Միակ մեղքը, որ չի կարող ներվել, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյության հավիտենական մեղքն է:
	Այսօր այն օրն է, որ Ես հանդիսավորապես խոստանում են բերել մարդկությանը Իմ Թագավորության սերը, խաղաղությունը և ուրախությունը հինգ միլիարդ հոգիների փրկության միջոցով:
	Ես սիրում և փայփայում եմ ձեզ բոլորիդ: Չկա ոչ մի բան որ Ես չանեմ ձեզ համար, եթե դա Աստծո Կամքն է: Դուք պետք է միայն խնդրեք:
	Ձեր Հիսուս
	Ձեր կյանքը երկրի վրա Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո ստուգումն է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկանց համար բնական է միայն վախենալ անիմանալիից, և դրա համար է, որ նրանք վախենում են մահից: Մահը մարդկանց մտքում եղած ամենավախենալի բաներից մեկն է, քանի որ շատերը կույր են Հավիտենական Կյանքի Իմ Խոստումի հանդեպ: Եթե նրանք տեսնեին Իմ փառահեղ Թագավորությունը, ապա մահը զորություն չէր ունենա նրանց վրա:
	Ես ողջունում եմ բոլոր հոգիներին Իմ Թագավորություն: Ես միայն սրբերի և ընտրյալների համար չեմ տեղ պահում, չնայած Իմ Թագավորության մեջ մի հատուկ տեղ կա նրանց համար: Ես ողջունում եմ բոլոր մեղավորներին, ներառյալ նրանց, ովքեր սոսկալի մեղքեր են գործել, քանի որ Ես առաջին հերթին ամենից շատ Մեծ Սիրո Աստված եմ: Ես կողջունեմ ով էլ որ կանչի Ինձ հաշտությամբ և զղջումով: Երբ դա տեղի ունենա, մահվան պահից առաջ, Ես կողջունեմ ամեն հոգու և կգրկեմ նրանց:
	Մարդու հոգու և Իմ Թագավորության միջև եղած միակ պատնեշը հպարտության մեղքն է: Հպարտ մարդը, եթե նույնիսկ ամաչի իր մեղքից, միշտ կփորձի արդարացնել այն ինչ-որ ձևով: Ես ասում եմ նրան հիմա: Երկու սխալը Ճիշտ չեն դարձնում չար գործողությունը: Հպարտ մարդը չափից դուրս շատ ժամանակ կվատնի մտածելով՝ արդյո՞ք ինքը կարիք ունի Իմ կողմից ազատագրվելու: Բայց մահը կարող է գալ մի ակնթարթում և երբ ամենաքիչն է սպասվում: Նա, ով ազատ է հպարտությունից, կընկնի Իմ առջև և կխնդրի Ինձ ներել իրեն, և վեր կբարձրացվի:
	Մի վախեցեք մահից, քանի որ այն մի դուռ է, որը տանում է դեպի Իմ Թագավորություն: Ես միայն խնդրում եմ, որ նախապատրաստվեք այդ օրվա համար ապրելով կյանքն այնպես, ինչպես Ես ձեզ ուսուցանել եմ: Ես չեմ խնդրում, որ դուք դադարեցնեք ամեն օրվա պարտականությունները: Դուք պարտավորություն ունեք ուրիշների հանդեպ, երբեք չպետք է զգաք, թե պարտավոր եք մեկուսացնել ձեզ ձեր սիրելիներից, երբ հետևում եք Ինձ: Ես ցանկանում եմ, որ դուք սիրեք ձեր ընտանիքը և ընկերներին և տաք նրանց այն ժամանակը, որի կարիքն ունեն, վստահանալու որ սերը բացահայտորեն արտահայտվում է միմյանց հանդեպ: Սիրեք ամեն մեկին այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Դուք դա անում եք ուրիշ մարդկանց հետ ձեր վարվելու ձևով, այն ժամանակի միջոցով, որն անց եք կացնում ներդաշնակորեն ապրելով ուրիշների հետ, թե ինչ եք ասում նրանց մասին ուրիշներին, և ինչպես եք օգնում նրանց, ովքեր չեն կարող իրենք իրենց օգնել: Երկրի վրա ձեր կյանքը Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո ստուգումն է: Ձեր սերն Իմ հանդեպ դուք ցույց եք տալիս այն սիրով, որ ցույց եք տալիս ուրիշների հանդեպ, ներառյալ նրանց, ովքեր անիծում են ձեզ:
	Կարևոր է, միշտ, ամեն օր խոսել Ինձ հետ, նույնիսկ եթե դա տևի մի քանի րոպե: Այդ ժամանակի ընթացքում է, որ Ես Օրհնում եմ ձեզ: Խնդրում եմ, երբեք թույլ չտաք, որ գալիք նոր աշխարհի վախը ձեզ խրախուսի լքել նրանց, ովքեր մոտիկ են ձեզ: Դուք պետք է կենտրոնանաք Ինձ վրա, և երբ դա անեք, խաղաղություն կգտնեք: Հետո դուք պետք է խաղաղության այդ Ընծան տանեք ձեր սիրելիներին: Բայց իմացեք, որ դուք կտառապեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր սիրո պատՃառով և կզգաք ատելություն ուրիշների կողմից: Այդ ատելությունից վեր բարձրանալու համար դուք պետք է պատասխանեք միայն սիրով: Միշտ:
	Ես բերում եմ ձեզ ազատություն մահվան կապանքներից, և այն ձեզ վրա իշխանություն չի ունենա: Իմ Հարության պատՃառով դուք նորից ամբողջական կդառնաք, կատարյալ մարմնով և հոգով, Իմ նոր Թագավորության մեջ: Ի՞նչ կա վախենալու, եթե Ես բերում եմ ձեզ Հավիտենական Կյանքի այս Ընծան:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Ինձ դատապարտեցին որպես չար մարդ և կեղծ մարգարե, և ուստի, խարազանեցին Ինձ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես բացահայտում եմ ձեզ այսօր վերջին ժամանակների ամենամեծ առեղծվածներից մեկը:
	Իրադարձությունների հաջորդականությունը դեպի վերջին օրը նման է Իմ Խաչելությանը, որը կվերակատարվի ամեն էտապով, Ճիշտ մինչև այն օրը, երբ Ես կգամ նորից՝ փրկելու աշխարհը:
	Երբ Ես Գեթսեմանիի պարտեզում էի, մեկուսացված էի, միայնակ և վշտաբեկ, որովհետև շատ քչերն էին հավատում թե Ես խոսում եմ Ճշմարտությունը: Իմ Հոր հանդեպ Իմ Սերը պահում էր Ինձ, բայց մարդկության հանդեպ Իմ Սերը նշանակում էր, որ տառապանքը, որը Ես կրում էի, ներառյալ մտավոր և ֆիզիկական տանջանքը սատանայի ձեռքից, ընդունվում էր Իմ կողմից, սակայն հսկայական ջանքերով:
	Ինչպե՜ս տառապեցի Ես այդ պարտեզում: Ինչպե՜ս էի Ես Իմ Հորից խնդրում թեթևացում: Որքա՜ն վշտաբեկ էի Ես, երբ չարն Ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչպես աշխարհը կավարտվի: Նա ծաղրում էր Ինձ, ծիծաղում էի Ինձ վրա, թքում էր Ինձ վրա և անպատվում, երբ Ինձ ցույց էր տալիս Իմ թշնամիների հոգիները, ովքեր մի օր աշխարհին ասելու էին թե իրենք ծառայել են Իմ Եկեղեցուն: Դա նման էր, որ Ինձ ցույց տային թե ինչպես են Իմ սիրելի առաքյալները մերժում Ինձ, իսկ հետո իրենց հավատարմությունը երդվում սատանային: Նա Ինձ ցույց տվեց հավատարիմների հոգիները, որոնց ձայները կդատապարտվեն որպես արմատական մոլեռանդներ, և ովքեր կմեղադրվեն սոսկալի ոՃիրների մեջ: Ես տեսա նրանց, ովքեր ասում էին, թե իրենք Ինձ են ներկայացնում, մարգարեներին և տեսանողներին հալածելիս, ինչպես նաև նրանց, ովքեր փնտրելու էին նրանց ոչնչացումը: Ես ստիպված էի դիմանալ մեծ խավարի, երբ տեսա աշխարհը, ուր ժամանակին բնակվել էի, դարձած ոչ միայն կույր այն բանի հանդեպ, թե Ով Եմ Ես, այլև աշխարհ, ում ոչինչ չեն ասել Իմ մասին:
	Ինձ գետնին նետեցին, Իմ Դեմքը՝ սեղմված հողին, ոտքերով հարվածեցին, մտրակեցին, և Իմ հագուստը պատառոտվեց սատանայի կողմից: Նա տանջեց Ինձ Իմ մարդկային կարողություններից այն կողմ և ֆիզիկական մարմնի կարողություններից վեր: Չնայած դրան, Ինձ տրվեց զորությունը շարունակելու դիմանալ Իմ անխուսափելի Խաչելությանը, որը սարսափեցնում էր Ինձ: Այնուամենայնիվ, մարդու հանդեպ Իմ Սերը գերակայեց Իմ մարդկային վախին:
	Իմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կմերժեն ուրանալ Ինձ, նույնպես կտառապեն նմանատիպ մեկուսացումից: Նրանց կշնորհազրկեն և մի կողմ կնետեն: Իմ Եկեղեցին չի դատապարտի նրանց մեկուսացումը իր ներսում եղած վախի պատՃառով:
	Երբ Ինձ խարազանում էին, նրանք, ովքեր Իմ Մարմնի վրա կատարում էին ամենադաժան և ստոր գործողությունները, ուրախանում էին: Ինձ համարում էին չար մարդ և կեղծ մարգարե, և ուստի, խարազանում էին Ինձ: Նրանք պարծենում էին իրենց սրբությամբ, իրենց իրավացիությամբ և սուրբ Գրվածքների իրենց գիտելիքներով, մինչ անարգում էին Իմ Մարմինը: Նրանք չկարողացան ընդունել մարգարեությունը, որ իրենց Մեսիան գալու էր իրենց փրկելու: Նրանք, ովքեր հռչակում են Իմ Երկրորդ Գալուստը, կկրեն նույն վերաբերմունքը:
	Երբ Ինձ մերկացրեցին, նրանք ցանկանում էին Ինձ է՛լ ավելի ստորացնել, և ուստի Ինձ հագցրեցին մի կարմիր կտոր, որ հազիվ էի Ինձ ծածկում, Իմ Մարմինն ավելի պղծելու համար: Բայց երբ նրանք Իմ Գլխի մեջ մխրՃեցին փշերը ասեղների պես, հռչակեցին թե մարդու Որդին ինքնակոչ է, և հետևաբար, Նա արժանի չէ ընդունելության: Նրանք պատռեցին հանեցին Իմ Աչքը բնից, բայց ցավը ոչինչ էր համեմատած նրանց հայտարարության հետ, և այն բանի, որ Ինձ չընդունեցին որպես Աստծո զավակների Փրկիչ:
	Այդ բոլոր բաները շուտով պետք է կրկին կատարվեն, երբ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կանտեսվեմ որպես Իմ Եկեղեցու Գլուխ, և Իմ Թագը կվերցվի Ինձնից: Մի կեղծ առաջնորդ՝ հակաքրիստոսը, կդրվի Իմ Գլխի փոխարեն, և ի տարբերություն Զոհաբերության Գառան, նա կկրի մի փայլուն ոսկե թագ: Այդ ֆասադի ներքևում կլինի մի հոտած միջուկ, և ստերի, կեղծիքների, հայհոյությունների ու հերձվածության հետ, որոնք դուրս կթափվեն նրա բերանից, նա ամեն ինչ կներկայացնի այնպես, ասես, թե դա մեղրամոմից հոսող մեղր է: Չենթարկվեք պատրանքին, գազանը կունենա գեղեցիկ արտաքին, նրա ձայնը՝ հանգստացնող, պահվածքը՝ հոյակապ: Նա կլինի գեղեցիկ և հաճելի, բայց նրա բերանից դուրս կհորդի թույն, որը կթունավորի ձեր հոգին:
	Երբ Ես կրում էի Իմ Խաչը, Ես չէի կարողանում դա անել Ինքնուրույն: Այն այնքան ծանր էր, որ Ես կարողանում էի ամեն անգամ միայն մեկ քայլ առաջ գնալ և շատ դանդաղորեն քայլել: Իմ Մարմինը պատառոտված էր շատ մասերի, և արյան կորուստի պատճառով Ես շատ անգամ ուշագնաց եղա, այնքան որ թույլ էի Ես: Ես կույր էի մի աչքից, և Իմ Գլխի վրայի փշերը նշանակում էին , որ Իմ Վերքերից հոսող արյունը պետք է շարունակաբար սրբեին նրանք, ովքեր քայլում էին Իմ կողքով: Այլապես Ես երբեք ի վիճակի չէի լինի մեկ այլ քայլ առաջ գնալ:
	Նույնը ճիշտ կլինի Իմ մնացորղ Եկեղեցու՝ Իմ Մարմնի վերջին հենարանի համար: Նրանք առաջ կգնան ճիշտ ինչպես Ես գնացի՝ մի ծանր Խաչով, բայց չնայած ցավին, վիրավորանքին, տառապանքին և արյունահեղությանը, նրանք կդիմանան մինչև վերջը: Քանի որ Իմ թանկագին Արյունը կհեղվի նրանց հոգիների վրա Իմ Սեփական Վշտի՝ Իմ Սեփական Խաչելության հետ միասնաբար: Եվ այն օրը, երբ այլևս չի կատարվի Պատարագի ամենօրյա զոհաբերությունը, Իմ Ներկայությունը կդառնա հանգած: Երբ գա օրը, որ Իմ Մարմինը՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, վերջանկանապես կողոպտվի, խաչվի և պղծվի, ամեն ինչ ընդմիշտ կփոխվի:
	Իմ Մարմինը՝Իմ Եկեղեցին է, որ պահում է կյանքը, քանի դեռ այն /Եկեղեցին/ կենդանի է աշխարհում: Բայց երբ այն ոչնչացվի, կյանքը՝ ինչպես որ դուք եք այն ճանաչում, կավարտվի: Երբ Իմ Եկեղեցուն դավաճանեն, զոհաբերեն և անտեսեն Իմ Խաչելության նման, դա կնշի ժամանակի վերջը:
	Մարդկության հանդեպ միակ վտանգը հենց մարդն ինքն է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, նա, ով հարատևի աղոթքի մեջ, ավելի կմոտենա Ինձ:
	Աշխարհում և երկրի վրա Իմ Եկեղեցում այսքան շատ շփոթության մեջ մարդկության հանդեպ մարտահրավերն այն է, որ տարբերակի, /թե որն է/ ճիշտն ու սխալը Աստծո Աչքում: Բայց շատ քրիստոնյաներ կհեռացվեն Ինձնից քարոզչության մի նոր գլոբալ ձևով, որը կկենտրոնանա բացառապես քաղաքականության վրա: Փոխանակ ձեզ խրախուսելու, որ մնաք Ինձ հավատարիմ և վստահող այն ամենի մեջ, որ Ես Եմ, ձեզ կհեռացնեն Ինձնից: Դուք երբեք չպետք է շփոթեք Իմ Խոսքը աշխարհիկ աշխարհի ձգտումների հետ: Ես միշտ մարդկության համար պարզ եմ դարձրել, Իմ Հոր Գրքի միջոցով, այդպես անելու վտանգների մասին: Աշխարհիկ աշխարհը ծառայում է միայն իր սեփական կարիքներին, և իշխանություն, նկրտումներ և եսասիրական ձգտումներ ունեցող մարդիկ ստեղծում են կանոնները, որոնք ղեկավարում են այն:
	Այնքան շատ սխալ տեղեկատվություն է տարածվել շրջակա միջավայրի կապակցությամբ /այն դեպքում/, երբ միայն Աստված կարղ է թելադրել թե ինչպիսի վարք է ցուցաբերում երկիրը: Մարդը կարող է վնասել և փչացնել երկիրը, բայց նա երբեք չի կարող ոչնչացնել այն, քանի որ այդ բոլոր բաներն Աստծո Ձեքերում են: Աստծո հանդեպ վստահության պակասը նշանակում է, որ մարդը հավատացած է թե ինքը վերահսկողություն ունի տիեզերքի վրա: Հիմար մարդը կարծում է, թե իր գործողությունները կարող են փոխել Աստծո օրենքները: Իմաստուն մարդը գիտի, որ Աստված Ամենակարող է, և քանի դեռ Նրան պատվում են և նրա Օրենքներին ենթարկվում, ապա մարդու գոյատևումն ապահովված կլինի: Երկրի գոյատևումը կապ չունի մահկանացու մարդու հետ: Միայն Աստված ունի զորությունը՝ վերահսկելու օդը, որ շնչում եք, ջուրը՝ որ խմում եք, և կյանքը պահպանելու կարողությունը: Մարդկության հանդեպ միակ վտանգը հենց մարդն ինքն է:
	Մարդը կհիմարացնի ուրիշներին սեփական օգուտի շահերից ելնելով: Նա կստի, եթե դա իրեն առավելություն է տալիս և երբ դա իրեն հարմար է: Վստահությունը հեշտությամբ կոտրվում է, և հիմա դուք ապրում եք մի դարաշրջանում, ուր պետք է իմանաք, որ երկիրը մնալու է այնպես, ինչպես նախկինում էր, և որ ցանկացած կլիմայական տեղաշարժ Աստծո Ձեռքով է կատարվում: Մարդու միջամտությունն այսպիսի աստվածային արարչությանը թույլ կտրվի միայն այնքանով, եթե այն Աստծո Կամքին համապատասխան է:
	Իմ Եկեղեցին Իմ Մարմինն է: Բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, Իմ Մարմնի մասն են: Նրանք, ովքեր Իմ մասն են, կհետևեն Իմ Ուսուցումներին: Նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք առաջնորդում են Իմ հետևորդներին, պետք է ապրեն Աստծո Խոսքով: Նրանց դերը ճշմարտությունը պաշտպանելն է, ոչ թե նրանից շեղվելը:
	Եթե ձեզ հեռացնում են Ինձնից, և եթե աշխարհը մերժում է Իմ Խոսքը, ապա Իմ սրբազան սպասավորների պարտականությունը աշխարհին հիշեցնելն է, թե ինչն է ճիշտ և ինչը՝ սխալ: Երբ նրանք հեռանում են հոգուն վերաբերող հացերից՝ փոխանակելով դրանք սոցիալիզմին հանգեցնող հարցերով, ապա իմացեք, որ դա մի նուրբ և խորմանկ խաբեություն է: Այն նաև դավաճանում է Իմ հանդեպ ողջ վստահությանը:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Շատ փոխարինումներ տեղի կունենան մինչև նոր կրոնը վերջնականապես կձևավորվի
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու դեմքը կփոխվի անճանաչելիության աստիճան և կփոխարինվի մի /եկեղեցով/, որն իմ Որդուց չէ: Փոխարինում փոխարինման ետևից կծավալվի, մինչև որ իմ Որդու Ուսուցումները կշրջվեն գլխիվայր և կփոխարինվեն կեղծ աշխարհիկ վարդապետություններով:
	Ցանկացած Եկեղեցում, որը հռչակում է թե քայլում է Հիսուս Քրիստոսի ոտնահետքերով, Աստծո Խոսքից բացի տեղ չկա որևէ այլ բանի համար: Բայց կգա ժամանակ, երբ իմ Որդու Եկեղեցին կդառնա քաղաքական շարժման մաս, մեծ մասշտաբով, և կլինի առաջատարը աշխարհին մտահոգող ամեն ինչում բացառությամբ այն բանի որ չի մնա հավատարիմ Խոսքին այնպես, ինչպես այն դրվել է Աստծո կողմից: Այդ բոլոր բաները տեղի կունենան, ինչպես կանխասացվել է, քանի որ իմ Հավիտենական Հայրը թույլ է տալիս Իր թշնամիներին ոչնչացնել Իր միածին Որդու Մարմինը, բակց միայն սահմանափակ ժամանակով: Նա թույլ է տալիս այդ փորձությունները՝ փորձելու համար նրանց ուժը, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը և մնում են հավատարիմ Նրա Եկեղեցուն, ինչպես նաև նրանց, ովքեր կանտեսեն այն հօգուտ խավարի վարդապետության:
	Ժամանակ կպահանջվի նախքան այդ բոլոր փոփոխությունները տեղի կունենան, բայց սերմերը ցանվել են: Բոլոր կրոնները կմիավորվեն որպես մեկ, իսկ հետո կմիանան կառավարությունների հետ որպես մի նոր գլոբալ միավորի մաս և կառաջնորդեն, մինչև որ մեղքի որդին ներս մտնի և գրավի իր տեղը: Շատ փոխարինումներ տեղի կունենան, մինչև որ նոր կրոնն ի վերջո կկազմավորվի, և այն կհռչակի ամեն ինչ, որն արտաքուստ կթվա բոլորի բարիքի համար:
	Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, սիրելի զավակներ, զորության համար, որ հաղթահարեք այն ցավը, որը կհետևի: Իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը վշտի արցունքներ է թափում այն բանի համար, թե ինչպես են Իրեն դավաճանելու, և այն հոգիների համար, որոնց Նա կկորցնի այդ ընթացքում: Նրա հավատարիմ սրբազան սպասավորներին կմնա վարել նավը, որը Նրա ճշմարիտ Եկեղեցին կպահի ճիշտ ուղու վրա մինչ այն կնավարկի ուժգին և փոթորկալից ջրերի միջով: Բայց խնդրում եմ, վստահ եղեք որ ամեն լավ շնորհ կտրվի նրանց, ովքեր հավատարիմ կմնան Փրկչին և աշխարհի Ազատարարին այդ վշտալի և դժվար ժամանակներում:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Որոտ և կայծակ կիջնի Աստծո Տաճարի վրա
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Աստված աշխարհին տվեց ճշմարտությունը, մարգարեների միջոցով, դա Գթասրտության մի գործողություն էր Նրա կողմից: Այնքան շատերն էին մոռացել Աստծո մասին, պաշտել կեղծ աստվածների, որոնք գալիս են սատանայի հիերարխիայից, որ սկսել էին հավատալ իրենց սեփական անպարտելիությանը: Եթե Աստծո Միջամտությունը չլիներ, շատերը կտառապեին սոսկալի պատժից:
	Այն, ինչ Աստված ասել է մարգարեներին սկզբից ի վեր, կատարվել է: Նրա կողմից մարդկությանը տրված նախազգուշացումները հանգեցրել են այն բանին, որ նրանք, ովքեր ուշ են դարձրել, փրկվել են, մինչդեռ նրանք, ովքեր անտեսել են այդ նախազգուշացումները, մի կողմ են նետվել: Ամեն ինչ, որ կանխասացվել է, կատարվելու է, և նրանք, ովքեր դիմադրում են Աստծուն Իր զավակներին խաղաղություն և փրկություն բերելու Նրա փորձերում, ստիպված կլինեն հաշիվ տալ իրենց ըմբոստության համար: Որովհետև ճշմարտությունը շրջվել է գլխիվայր և Աստծո Խոսքն արհամարհվել, մարդիկ կշարունակեն իրենց մեջքը շրջել Աստծո Սուրբ Խոսքի հանդեպ: Նրանց իջնելը խավարի մեջ կհանգեցնի պատժի Ամենաբարձրյալ Աստծո կողմից:
	Իմ Հավիտենական Հորը ցավ է պատճառում տեսնել թե որքան խորն է մարդն ընկել՝ գնալով ամեն բանի ետևից, որ հաճույք է պատճառում: Բայց այն օրը, երբ Սուրբ Հողորդությունը վերջանա, և այն ժամ, երբ ինքնակոչները պղծեն Իմ Խորանը, կլինի վերջնական փուշը, որով նրանք կխոցեն Իմ Կողը: Նշանակված ժամին որոտ և կայծակ կիջնի Տիրոջ Տաճարի վրա, և այն ցած կխորտակվի: Վա՜յ նրան, ով կմասնակցի այդ սրբապղծությանը, քանի որ նրա պատիժը չի հետաձգվի, և նա կընկնի անդունդը ինչպես մի քար: Այդ ժամանակ ոչ մեկը չի պաշտպանի այն մարդուն, ով կպղծի Իմ Խորանը, քանի որ երբ Աստծո Ձեռքն իջնի ծանր կացնի պես, նրանք կհասկանան ճշմարտությունը:
	Շատերն են հեռացել Աստծուց, բայց մեծմասամբ, շատերը դեռևս կկանչեն Նրան՝ փնտրելով սփոփանք Նրա Բազուկների մեջ: Բայց գոյություն կունենա մի միջուկ՝ գազանների մի խումբ, որոնց արտաքին տեսքը կքողարկի ներսում գտնվող չարությունը, ովքեր կստիպեն, կհմայեն և դեպի իրենց կտանեն այն հոգիներին, որոնց կարծրացած սրտերը իրենց դարձրել են կատարյալ զինակիցներ Իմ Մարմինը պղծելու պլանի մեջ: Սա վաղուց կանխասացված խումբն է, որը կփորձի ոչնչացնել մարդկությունը: Այնուամենայնիվ, նրանց զորությունը կսահմանափակվի, չնայած այն մեծ կթվա: Իմ Հայրը թույլ կտա միայն այդքան ընդդիմություն Իմ հանդեպ՝ Իր միածին Որդու հանդեպ, այդքան ժամանակով:
	Սրտով բարի մարդիկ կհամախմբվեն և կգան Ինձ մոտ: Հպարտության և ամբարտավանության մեղքի միջոցով է, որ ամենամեծ բաժանումը կստեղծվի մարդկանց միջև, և մինչև նրանք չանտեսեն իրենց թուլությունները, նրանց համար անհնարին կլինի ընդունել Իմ Գթասրտությունը:
	Ճշմրտությունը պետք է վեր պահել, քանի որ եթե ընդունեք որևէ այլ բան ճշմարտությունից բացի՝ Աստծո Խոսքից բացի, ապա կվերջացնեք ոչնչով:
	Ձեր Հիսուս
	Նրանք, ովքեր բարձրացնում են իրենց Իմ առջև, բայց չար են խոսում ուրիշների մասին, կկտրվեն Ինձնից
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե նա, ով չի հավատում Ինձ կամ Իմ Խոսքին, և ում տրված է զանազանության ընծան, գա Ինձ մոտ և խնդրի Ինձնից Իմ Օգնությունը և Իմ Գթասրտությունը, Ես կազատագրեմ նրան և փրկություն կտամ նրան: Եթե նա, ով ճանաչում է Ինձ, բայց դավաճանում է Ինձ, իսկ հետո գա Ինձ մոտ և փորձի պաշտպանել իր գործողությունները, Ես նրան մի կողմ կնետեմ, որոհետև նա կատարած կլինի ամենավատ մեղքը:
	Իմ ամենամեծ թշնամիները նրանք են, ովքեր օրհնվել են ճշմարտությամբ, բայց նրանց հպարտությունը ստիպում է իրենց հավատալ, թե իրենք արտոնյալ են՝ գործելու Իմ Անվամբ: Ինձ դավաճանեց Իմ Յուրայիններից մեկը, երբ Ես քայլում էի երկրի վրա, այլ ոչ թե նրանցից մեկն, ովքեր չէին ճանաչում Ինձ: Նույնը կլինի միշտ մինչև Մեծ Օրվա ժամանակը:
	Նրանք, ովքեր բարձրացնում են իրենց Իմ առջև, բայց չար են խոսում ուրիշների մասին, կկտրվեն Ինձնից: Նրանք, ովքեր կտրված են Ինձնից, որովհետև մերժում են Ինձ, բայց ի վերջո կշրջվեն դեպի Ինձ, առաջինը կփրկվեն: Զգույշ եղեք, երբ հռչակում եք թե Ինձնից եք, քանի որ իմաստուն մարդը կսիրի Ինձ անկախ այն շնորհներից, որ ստանում է: Նա երբեք չի պարծենա իր սրբությամբ, իր նվիրյալ կյանքով կամ Իմ Խոսքի իր հասկացողությամբ: Հպարտությունը նրանց անկումն է, ովքեր հավատում են թե Իմ մասին իրենց ունեցած գիտելիքներն ավելի մեծ են, քան ուրիշներինը: Նրանց եմ Ես բերում ավելի մոտիկ Իմ Սուրբ Սրտին, ովքեր գալիս են Ինձ մոտ փոքրիկների պես: Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր սիրում են Ինձ անվերապահորեն և կարիք չունեն ի ցույց դնել Իմ հանդեպ ունեցած իրենց սերը, որպեսզի ուրիշները հիանան և նայեն իրենց: Նա է, ով թողնում է ամեն ինչ Իմ Ձեռքերում երբ խոսում է ճշմարտությունը, որ բերում է Ինձ հոգիներին, որոնց Ես ցանկանում եմ, այլ ոչ թե նա, ով զգում է, թե ինքը մեծ պատիվների է արժանի այդպես վարվելու համար:
	Չարը մուտքի հնարավորություն է ստանում նրանց հոգիների մեջ, որոնց կարծիքը՝ Իմ Աչքում իրենց սեփական մեծության մասին, գերազանցում է Իմ հանդեպ ունեցած նրանց սիրուն: Հետո նա օգտագործում է այդ հոգիներին, որպեսզի նրանք իրենց խորամանկությամբ կեղծիքներ տարածեն Իմ Անվամբ: Հպարտության մեղքը Իմ դեմ ցանկացած երևակայելի մեղքի հիմնական պատճառն է: Դուք պետք է միշտ ձգտեք դիմադրել Ինձ դավաճանելու գայթակղությանը, երբ հավատացած եք թե Իմ Սուրբ Խոսքի իմացությունը ձեզ իրավասություն է տալիս բարձրաձայնել ձեր կարծիքն այն մասին, թե ինչպես է Աստված գործում Փրկության Իր Պլանի մեջ: Միայն Նա, Ով ամենից վեր է, ունի դա անելու իրավունքը: Բոլոր հոգիները պետք է ծնկի գան Նրա առջև, այլ ոչ թե արշավեն առաջ՝ կատարելու համար այն, ինչն իրենց հավատացմամբ Նրա Սուրբ կամքն է, եթե դա կնշանակի վիրավորել ցանկացած կենդանի հոգու Նրա Սուրբ Անվամբ:
	Ուշադիր լսեք, թե հիմա Ես ձեզ ինչ եմ ասում: Եթե դավաճանել եք Իմ Խոսքին կամ ճշմարտությանը, պետք է խնդրեք Ինձ ազատել ձեզ ձեր չարություններից, քանի որ ձեզ չի տրվի ժամանակը, որ կարծում եք թե ունեք, Իմ Աստվածային Գթասրտության մեջ սփոփանք գտնելու համար:
	Ձեր Հիսուս
	Առանց Ինձ մարմնի և հոգու մահը կտիրեր ողջ մարդկային ռասայի վրա
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդն իր մեջքն է շրջում Իմ հանդեպ, Ես լացում եմ մեծ վշտով, բայց Ես համբերատար եմ և ներող: Եթե նա մերժում է Իմ Խոսքը և այլևս սեր ցույց չի տալիս ուրիշներին, որը նա կաներ եթե հետևեր Իմ Ոտնահետքերին, դա Ինձ մեծ ցավ է պատճառում: Բայց Ես շարունակում եմ համբերել, հուսալով, որ նա ետ կգա դեպի Ինձ: Այն դեպքում է ողջ վրեժխնդրությունն Իմը, երբ մարդը գողանում է հոգիներ Ինձնից և առաջնորդում նրանց դեպի հավիտենական խավարը, և Ես նրա վրա կպարտադրեմ մի մեծ պատիժ: Այդ պատիժը կարղ է լինել տառապանքի ձևով, որը կփրկի նրան, եթե նա խոնարհությամբ ընդունի իր բաժինը:
	Իմ Գթասրտությունն անսահման է, բայց երբ Ինձ պղծում են մեծ դաժանության գործողությունների միջոցով, որոնք կատարվում են Աստծո զավակների դեմ, Իմ Զայրույթից պետք է վախենալ: Իմացեք, որ Ես կպատժեմ Իմ թշնամիներին, բայց դա նրանց սեփական լավի համար է, և բոլոր նրանց փրկության համար, ում նրանք հանդիպում են: Կա՞ արդյոք վերջ այն բանին, դեպի որը չեն հակվի հպարտները, ամբարտավաններն ու անտեղյակները, ովքեր անտեսում են Ինձ, Իմ Խոսքն ու Իմ Փրկության Պլանը: Պատասխանն այն է, որ նրանց չարությունն անհատնում է:
	Երբեք նախկինում մարդկանց միջև սերն այնքան պակաս չի եղել, որքան հիմա է: Աշխարհում կենդանի ոչ մի հոգի իմուն չէ սատանայի ազդեցությանը: Նրանք, ովքեր սխալմամբ հավատում են թե վայելում են Իմ Բարեհաճությունը, բայց կոպտորեն են վարվում ուրիշների հետ, կզգան Իմ Ձեռքի հարվածը: Իմ Համբերությունը մարմրում է, Իմ Սիրտը ծանրացած է, և նրանց փրկելու Իմ Ցանկությունը, ովքեր ոչնչացնում են ուրիշներին, թուլացած է:
	Չարի խորամանկությունը ձեր հասկացողությունից վեր է: Նա կհամոզի նույնիսկ ամենաուժեղ հավատ ունեցողներին վիրավորել Ինձ ծանր մեղքի միջոցով, իսկ նրանց, ովքեր քիչ հավատ ունեն, նույնիսկ ավելի հեռուն գնալ՝ հուսահատության խորքերը: Ոչ ոք ապահով չէ սատանայից, և եթե չաղոթեք Իմ Գթասրտության համար, եթե չառաջարկեք անձնական զոհողություններ, ապա հոգիների կործանումը կավելանա:
	Միլիոնավոր հոգիներ են կորչում Ինձ համար այս ժամանակ, իսկ շատ քրիստոնյաներ չեն հասկանում աղոթքի անհրաժեշտությունը: Հենց միայն աղոթքը կոչնչացնի դևի ազդեցությունը, և Ես խնդրում եմ, որ ավելացնեք աղոթքի ձեր ժամանակը,՝ թուլացնելու համար ճանկը, որ նա ունի մարդկային ռասայի վրա:
	Առանց Իմ Միջամտության բազմաթիվ միլիոնավոր հոգիներ կկորչեն: Առանց Իմ Գթասրտության շատերը նրանցից, ովքեր դատապարտված են հավիտենական խավարի, երբեք չեն տեսնի Իմ Դեմքը: Առանց Սուրբ Հաղորդության մեջ Իմ Ներկայության կյանք չի լինի՝ մարմնի, ինչպես նաև հոգու կյանք: Առանց Ինձ մարմնի և հոգու մահը կտիրեր ողջ մարդկային ռասայի վրա, բայց Իմ պատճառով մահն այլևս ներկա չի լինի գալիք նոր աշխարհում: Որովհետև Ես պարտության մատնեցի մահին Իմ Հարության միջոցով, դուք նույնպես պարտության կմատնեք նրան: Մահը գոյություն չի ունենա Իմ Նոր Թագավորության մեջ երկրի վրա: Մարմինն ու հոգին կլինեն մի կենդանի միություն՝ մի Ընծա, որը չպետք է մերժել:
	Դուք երբեք չպետք է մոռանաք Իմ Խոստումը. բոլոր նրանք, ովքեր Ինձ հետ են և Իմ մեջ, կունենան հարատև կյանք:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Դուք կամ ընդունում եք Աստծո Խոսքը՝ դրված Նրա կողմից, կամ չեք ընդունում
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք պետք է նախապատրաստվեք Իր Աչքում ձեզ բոլորիդ ազատագրելու իմ Որդու Պլաններին: Նրա միջամտության ժամանակը, ձեր ներսում ոգին արթնացնելու համար, մոտենում է:
	Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք աշխարհոմ բոլոր կորած զավակների համար, ովքեր խզել են իմ Որդու հետ ունեցած բոլոր կապերը, չնայած սնվել են ճշմարտությամբ: Շուտով նրանք կասկած չեն ունենա Նրա Գոյության մասին, և դուք պետք է աղոթեք, որ մարդկային հպարտությունը չգա նրանց և իմ Որդու Գթասրտության միջև: Դուք պետք է աղոթեք հատկապես այն հոգիների համար, ովքեր այնքան շատ ձևերով են դավաճանել իմ Որդուն, որ նրանց տրվի արիությունը՝ խոնարհվելու Նրա առջև և Նրանից գթասրտություն աղերսելու:
	Ճշմարտությունը, սիրելի զավակնե՛ր, ցույց տրված մարդկությանը իմ Հավիտենական Հոր կողմից Իր միածին Որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մասնատվում է: Մի փարվեք ոչ մի ձևի վարդապետության, որը չի պահոմ ճշմարտությունը որպես ամբողջություն: Դուք երբեք չպետք է ասեք, որ ճշմարտության մի մասը կարևոր է, իսկ հետո մերժեք նրա մնացած մասը: Դուք կամ ընդունում եք Աստծո Խոսքը՝ դրված Նրա կողմից, կամ չեք ընդունում: Ժամանակը նշանակություն չունի: Այն, ինչ տրվել է մարդուն հազարավոր տարիներ առաջ Աստծո Խոսքի միջոցով, չի փոխվել, ոչ էլ կարող է փոխվել: Ինչ որ գալիս է Աստծուց, պետք է մնա անձեռնմխելի, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է դա: Աստծո Ուսուցումներին հավատարիմ մնալու համար պահանջվում է մեծ ուժ, տոկունություն և կամավոր վճռականություն:
	Սերն այն միջոցն է, որով կարող եք մնալ հավատարիմ իմ Որդուն, բայց այդ սերը պետք է լինի անվերապահ: Այն երբեք չպետք է արատավորվի ձեր անձի հանդեպ սիրով, որովհետև դա փառք չի տալիս Աստծուն: Եթե ճշմարիտ սիրում եք Աստծուն, կմնաք հավատարիմ Խոսքին: Եթե ասում եք, թե իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտն եք, ապա պետք է հետևեք Նրա Ուսուցումներին առանց վերապահության: Դուք պետք է սիրեք միմյանց ինչպես Նա է ձեզ սիրում՝ առանց վերապահության: Դուք չեք կարող ասել թե սիրում եք Աստծուն, եթե չեք սիրում մեկդ մյուսին: Դուք չեք կարող քայլել Նրա Ոտնահետքերով, եթե չեք ներում նրանց, ովքեր հանցանք են գործում ձեր դեմ:
	Միայն այն դեպքում կմտնեք Նրա Փառահեղ Թագավորություն, երբ ապրեք Աստծո Օրենքներով:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Երբ սերը բացակայում է, Ես բացակա եմ հոգում
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է, որ ամբողջ աշխարհում քրիստոնյաները միավորվեն այն արհամարհանքի դեմ, որ ցույց է տրվում միլիարդավոր հոգիների կողմից ճշմարտության հանդեպ՝ Աստծո Սուրբ Խոսքի հանդեպ:
	Աստծո դեմ /կատարվող/ ցանկացած մեղք հիմա համարվում է ընդունելի Իմ Աչքում: Մեղքերը, որոնք գարշելի են Ինձ համար, շուտով կներկայացվեն որպես սուրբ Իմ Աչքում, բայց դա երբեք այդպես չի կարող լինել: Երբ ներկայացնում եք որևէ բան, որն Ինձնից չի գալիս, և դնում եք այն Իմ առջև Իմ Եկեղեցիներում, ապա դուք Ինձ մեծ ցավ եք պատճառում:
	Երբեք քրիստոնյաների համար այնքան դժվար չի եղել հետևել Իմ Փշոտ Ուղուն, ինչպես այսօր է: Ստեր, ստեր, ստեր են տրվում ձեզ Իմ Անվամբ, և դուք երբեք չպետք է մոռանաք Իմ Ուսուցումները, այլապես ձեզ կխաբեն նրանք, ովքեր նյութում են Աստծո Խոսքի դեմ: Քրիստոնյա լինելը շատ ու շատ ավելին է պահանջում, քան հայտարարելը թե քրիստոնյա եք: Եթե ճշմարիտ քրիստոնյա եք, ապա կանեք այն ամենն ինչ Ես եմ ուսուցանել և կհետևեք Սուրբ Սստվածաշնչում պարունակվող Սուրբ Վարդապետությանը: Մի բան է ընդունել Իմ Խոսքը, բայց մեկ այլ բան է կատարել այն, ինչ Ես եմ ուսուցանել:
	Սիրել միմյանց երբեք էլ հեշտ չէ մեղքի գոյության պատճառով: Ձեր թշնամիներին սիրելը մեծ բեռ է դնում ձեզ վրա, բայց եթե աղոթեք շնորհների համար, որ այդպես վարվեք, ապա կտեսնեք, որ Իմ հանդեպ ձեր սերն աճում է: Եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, ազատ կլինեք ատելությունից, իսկ հետո կգտնեք մտքի և հոգու ճշմարիտ խաղաղություն: Եթե թույլ տաք, որ սատանան գայթակղեցնի ձեզ՝ ատելու ուրիշներին, կընկնեք մի սոսկալի խավարի մեջ: Ատելությունը մոլախոտի պես է, որ աճում և տարածվում է արագորեն: Երբ ատելությունը թարախակալվում է հոգում, այն իր վերջո ամբողջովին կոչնչացնի հոգին: Այն իր հետ կբերի մի ճնշող անհանգստություն, և նրանք, ովքեր լցված են դրանով, երբեք խաղաղություն չեն գտնի: Ատելությունը սնում է ատելություն և տարածվում է արագորեն մի հոգուց մյուսի մեջ: Երբ սատանան հաստատվում է այդ հոգիների մեջ, նա երբեք չի թողնի նրանց մինչև նրանք չապաշխարեն և ցույց չտան ճշմարիտ զղջում:
	Սերը ընկճում է ամեն տեսակ ատելություն, բայց եթե ձեր հոգիները չհեռացնեք նրանցից, ովքեր ատելություն են հրահրում, կընկղմվեք հուսահատության մեջ: Ես չեմ կարող փրկել հոգուն, ով չի ապաշխարում իր չարության համար: Ես սպասում եմ ձեր խոստովանությանը, և երբ գաք Ինձ մոտ և աղերսեք Ինձ թեթևացնել ձեզ ատելության անեծքից, Ես կհասնեմ ձեզ և ձեր ձեռքից բռնած կքաշեմ հետ՝ Իմ Խաղաղության Ապաստանարանի մեջ:
	Խաղաղությունն ու սերը կարող են գալ միայն Աստծուց: Միշտ փնտրեք Ինձ, քանի որ Ես Սեր Եմ: Երբ սերը բացակայում է, Ես բացակա եմ հոգում:
	Ձեր Հիսուս
	Աստված Ամենաբարձրյալ. Իմ Զորությունը գերազանցում է այն ամենին, ինչն այս աշխարհից է և դրանից էլ այն կողմ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկությունը շրջվել է Իմ դեմ և այն ամենի դեմ, որ Ես ստեղծեցի Իմ Պատկերով, և դրա համար Իմ Վիշտը մեծ է:
	Իմ զավակները կփրկվեն Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Միջամտությամբ, և դա տեղի կունենա շատ շուտով: Նախքան այդ օրը, Ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, ընդունել ճշմարտությունը՝ Իմ Որդուն և Նրա Սերը՝ աղոթելու Նրա Գթասրտության համար:
	Դուք, որ սիրում եք Իմ Որդուն, պետք է հիշեք աշխարհն ազատագրելու և մեղքն արմատախիլ անելու Նրա Խոստումը՝ նախքան Նրա Փառահեղ Թագավորության իջնելը: Մարմնի և հոգու կյանքը կլինի հավիտենական, և նրանք, ովքեր կընդունեն Իմ Որդու Գթասրտությունը, ձեռք կբերեն այդ մեծ Ընծան: Նրանք, ովքեր չեն ընդունի, չեն ստանա:
	Եկեք, զավակնե՛րս, և ընդունեք Իմ Խոսքը, քանի որ այն հավիտենական է, և ոչ մի բան չի ոչնչացնի այն: Իմ հակառակորդը զայրույթով դիտում է հիմա, որովհետև գիտի, որ աշխարհն ազատվելու է իր ազդեցությունից, և նա կսանձազերծի սոսկալի դժվարություններ այն հոգիների վրա, որոնց համար ցանկանում է, որ նրանք ժխտեն հավիտենական կյանքի Ընծան:
	Դուք փորձության կենթարկվեք ձեր կարողությունից վեր Ամենասուրբ Օրհնյալ Երրորդության հանդեպ ձեր հավատի մեջ, և ձեզնից շատերը կընկնեն: ճշմարիտ հավատը պահանջում է իրական վստահություն, և մինչև չվստահեք Իմ Որդու կողմից արված խոստումներին, դուք բաժանված կլինեք Նրանից:
	Իմ ամեն մի զավակի կտրվի Իմ Գոյության ապացույցը շուտով: Երբ այդ նշանը տրվի, մի կասկածեք դրան, քանի որ ձեզ Իմ Ապաստանարան բերելու համար է, որ Ես այն շնորհում եմ ձեզ:
	Շատ նշաններ են տրվել աշխարհին Իմ Գոյության մասին, իսկ հիմա Ես բերում եմ ձեզ շատ ավելին: Մի վախեցեք, քանի որ Ես կգնամ ամեն մի հոգու ետևից, և չկա մեկը ձեր մեջ, ում Ես չսիրեմ քնքշորեն: Ես սիրում եմ Իմ թշնամիներին, ներառյալ նրանց, ովքեր տանջում են Ինձ իրենց չարությամբ: Բայց շուտով Ընծան, որ Ես կբերեմ նրանց, կարթնացնի նրանց սրտերում քնած սերն իրենց Արարչի հանդեպ: Նրանց սերը և Իմ Աստվածային Սերը, միացած, պարտության կմատնեն չարին: Ես կսրբեմ նրանց բոլոր վախերն ու արցունքները:
	Ձեզ, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, կտրվեն այդ Ընծաներն այն ժամանակ, երբ ամենաքիչը կսպասեք դրան: Քանի որ այդ ժամանակն ավելի է մոտենում, և երկրի դեմքը կփոխվի ընդմիշտ և բոլորի բարիքի համար:
	Իմ Զորությունը գերազանցում է այն ամենին, ինչն այս աշխարհից է և դրանից էլ այն կողմ: Իմ Թագավորությունը հարատև է:
	Ձեր սիրող Հայր Աստված ԱմենաԲարձրյալ
	Վստահությունը ճշմարիտ սիրո բանալին է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ սիրող ծնողների զավակը սեր է զգում, նա սնվում է հարմարավետության և մտերմության մեծ զգացողությամբ:
	Երեխայի սերը, ով սիրող ծնողներ ունի, գալիս է վստահության վրա արմատավորված զգացողությունից: Այդ վստահությունը բացարձակ է: Նույնը ճիշտ է ամեն մի ապրող հոգու համար, ով սիրում է Ինձ անվերապահորեն: Իմ Սերը նրանց հանդեպ հաստատուն է: Վստահությունը ճշմարիտ սիրո բանալին է: Իմ յուրաքանչյուր զավակ սիրված է, չնայած միշտ չէ, որ նրանք սեր ունեն Իմ հանդեպ:
	Սիրեք Ինձ, և դուք խաղաղություն կզգաք: Սիրեք Ինձ, և դուք կսիրեք բոլոր նրանց, ովքեր Աստծո զավակներ են: Այդ սերը բնական բան է: Առանց դրա դուք չեք կարող ամբողջական լինել:
	Երբ Ես ձեր մեջ եմ, դուք կտեսնեք աշխարհն այնպես, ինչպես Ես եմ տեսնում այն իր ողջ փառքով, ինչպես նաև անկատարություններով: Դուք կճանաչեք այն խոչընդոտները, որոնք կանգնած են մարդկության դեմ, և թշվառություն կզգաք, երբ ականատես լինեք ցանկացած ձևի ատելության, քանի որ ատելությունը սիրո հակառակն է:
	Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ Աստծո հանդեպ սերը կենդանի մնա աշխարհում, քանի որ առանց դրա դուք կզգաք լքված և մեկուսացված:
	Սիրեք Ինձ ինչպես Ես եմ սիրում Աստծո բոլոր զավակներին, և Ես մեծ Շնորհներ կհեղեմ ձեզ վրա, և դուք կհաղթահարեք չարիքն իր բոլոր ձևերով:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Նրանք արդարացնում են մեղքը, որպեսզի ստիպված չլինեն փոխել իրենց կյանքը
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Կամքը երբեք չի կարող հաղթվել, քանի որ այն հարատև է:
	Մարդն ըմբոստացել է Աստծո դեմ այնքան շատ ձևերով, բայց երբ մարդու կամքը միահյուսվի Աստծո Կամքին, բոլոր նրանք, ովքեր դիմադրում են Աստծո Կամքին, կկորցնեն ամեն ինչ: Նրանք, ովքեր քնքուշ են սրտով և կընդունեն Ինձ Նախազգուշացումից հետո, կշահեն աշխարհը:
	Գալիք աշխարհը առանց վերջի է և զերծ կլինի ամեն մեղքից: Փառք բոլոր նրանց, ովքեր կշահեն իրավամբ իրենց պատկանող ժառանգությունը, քանի որ դա եղել է Իմ Հոր Պլանի մի մասը սկզբից ի վեր, այն Աստվածային Պլանի, որին մարդն ամբողջությամբ ծանոթ չէ:
	Կարևոր է որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը պայքարի մեղքի գայթակղության դեմ, չնայած դա երբեք հեշտ չի լինի: Պարզապես շարունակեք կանչել Ինձ, երբ զգում եք, թե վատ բան եք արել Իմ հանդեպ: Ես միշտ այդտեղ եմ և կներեմ ձեզ ամեն մեղք, բացառությամբ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյության հավիտենական մեղքի: Դուք պետք է միայն ձգվեք դեպի Ինձ:
	Իմ այս աշխարհը լի է չարությամբ, խաբեությամբ և չարի ոգով, բայց սերը նույնպես գոյություն ունի նրա մեջ: Մարդու՝ իր եղբոր հանդեպ ունեցած սերն է, որ Ինձ ներկա է պահում ձեր մեջ, և աղոթքը, որը չարին պահում է տարածության վրա:
	Ես չեմ խնդրում, որ դուք ձեր կյանքը տաք աղոթքի ամբողջ օրը, ամեն օր, որովհետև դա չէ, որ Ես պահանջում եմ ձեզնից: Ես միայն խնդրում եմ, որ դուք կանչեք Ինձ օգնության, և փառք տաք Աստծուն: Աշխարհին Իմ տված Խոստումը իրականացնելու և վստահանալու համար, որ բոլորդ կունենաք հավիտենական կյանք, դուք պետք է միայն հետևեք Աստծո Օրենքներին, ինչպես դրանք հստակորեն դրված են Տասը Պատվիրաններում:
	Հետևեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, և հիշեք ամեն ինչ, որ Ես ուսուցանել եմ ձեզ: Օգուտ չունի հայտարարել թե սիրում եք Ինձ, եթե մերժում եք Աստծո Խոսքը: Դուք պետք է առաջին հերթին սիրեք մեկդ մյուսին և ուրիշների հանդեպ անեք այն, ինչ կանեիք ձեր հանդեպ: Ապրեք Իմ Խոսքը ձեր մտքերի, արարքների և գործողությունների միջոցով, և այդ դեպքում դուք ճշմարիտ կլինեք Ինձնից: Ատելությունը դեր չունի Իմ Գործում, չնայած ամեն ինչ, որ Ես ասացի երբ քայլում էի երկրի վրա, մեծ քննադատություն էր բերում, որովհետև մարդիկ չէին ցանկանում փոխել իրենց կյանքը: Այսօր Իմ Խոսքը մերժվում է, որովհետև մարդիկ չեն ցանկանում հարել ճշմարտությանը: Փոխարենը նրանք արդարացնում են մեղքը, որպեսզի ստիպված չլինեն փոխել իրենց կյանքը: Ուստի, իրականում ոչինչ չի փոխվել:
	Մեղքի կապանքը, ուր մարդն իրեն շղթայում է սատանայի ազդեցությանը, հիմա ավելի ուժեղ է, քան նախկինում: Կտրեք այն հիմա և Ինձ փնտրեք: Հիշեք, դուք միայն կարող եք ներում ստանալ ձեր մեղքերի համար քանի դեռ կենդանի եք, ոչ թե այս երկրից ձեր հեռանալուց հետո:
	Ե՞րբ մարդը կընդունի Աստծո Խոսքը և կհասկանա, թե ամեն ինչ, որ Նա ասաց, ճշմարիտ էր: Ամեն ինչ, որ Նա ասաց, թե Ինքը կանի, ճշմարիտ է, և ամեն ինչ, որ Ես հիմա ձեզ ասում եմ, ճշմարիտ է: Ցավոք, ձեզնից շատերը չեն ցանկանա լսել, և այն ժամանակ, երբ կհասկանան ճշմարտությունը, շատ ուշ կլինի: Դուք պետք է պաշտպանեք ձեր ապագան հիմա՝ ապրելով Աստծո Խոսքը:
	Ձեր Հիսուս
	Ես ձեր կարիքն ունեմ այնպես, ինչպես դուք ունեք Իմ կարիքը
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ Ես եմ, ձեր Հիսուսը՝ ձեր Ազատարարը, ով խոսում է:
	Այնքան շատերը, որ կարդում են այս պատգամները, լի են վախով: Վախն իր հետ բերում է մի տեսակ ատելություն, որովհետև այնքան շատերը չեն ցանկանում ճանաչել Ինձ: Վախը հասկանալի է, բայց չպետք է թույլ տալ, որ այն մշուշի ձեր վստահությունը: Ես կանչում եմ ձեզ միայն որպեսզի դուք գաք Ինձ մոտ: Ես ցանկություն չունեմ ձեզ տառապանք պատճառել: Ձեր ժամանակը երկրի վրա կարճատև է, բայց ժամանակը, որ անցկացնելու եք Ինձ հետ, հավիտյան է:
	Եթե Ես սիրում եմ ձեզ, ապա ինչու՞ չպետք է նախազգուշացնեմ ձեզ Իմ Գթասրտությունը մերժելու հետևանքների մասին: Ինձ միայն պետք է և Ես միայն ցանկանում եմ բերել ձեզ բոլորիդ Իմ Թագավորություն: Ես ձեզ չեմ ասում այնպիսի բաներ, որ չեն պարունակվում Իմ Սուրբ Գրքի մեջ: Ո՛չ: Փոխարենը Ես պարզապես հիշեցնում եմ ձեզ ճշմարտության մասին և այն բոլոր բաների մասին, որ գալու են, որպեսզի դուք գաք Ինձ մոտ:
	Եկեք, փոքրիկնե՛րս, մի վախեցեք Իմ Սիրուց: Մի վախեցեք Իմ Թագավորությունից, քանի որ այն ձեր բնական իրավունքն է ի ծնե: Դրա համար էր, որ Ես Իմ Կյանքը տվեցի երկրի վրա: Ես ձեր կարիքն ունեմ այնպես, ինչպես դուք ունեք Իմ կարիքը: Ես խոնարհ եմ Իմ Ցանկության մեջ և պարզապես ցանկանում եմ պարուրել ձեզ մեծ փառքի կյանքի մեջ, ուր դուք կվայելեք Հարատև Կյանք: Ուրեմն ինչու՞ Եք վախենում Իմ Կանչից: Ես սիրում եմ ձեզ: Ես երբեք չեմ վնասի ձեզ: Միակ վնասը, որի առջև կանգնած եք, ձեզնից է: Ես Եմ միշտ այստեղ, մեծ ակնկալությամբ սպասելով ձեր սիրուն:
	Իմ աշխարհն առանց վերջի գերազանցում է ամեն ինչ, որ դուք երբևէ ցանկացած կլինեք այս երկրի վրա: Երկրի վրայի ձեր կյանքը խամրում է, երբ համեմատվում է Իմ Թագավորության սքանչելիության հետ: Որպեսզի ապահովեի, որ դուք Հավիտենական Կյանք ՝ իրավամբ ձեզ պատկանող ժառանգությունն ունենաք, Ես մեռա ձեր մեղքերի համար: Մի լքեք այդ մեծ Զոհաբերությունը, քանի որ մեծ Փառքով էր, որ Ես խաչվեցի ձեր փոխարեն:
	Մի մերժեք Ինձ երկրորդ անգամ:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Միայն Ես գիտեմ օրը կամ ժամը, թե երբ դուք կշնչեք ձեր վերջին շունչը
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդը հեռանում է Ինձնից, անկախ պատճառից, նա երբեք չի գտնի ճշմարիտ խաղաղություն: Երբ մարդը հայտնագործում է, թե Ով Եմ Ես, նրա սիրտը ուռչում է Իմ հանդեպ սիրուց: Նա, ով իր ողջ վստահությունը դնում է Ինձ վրա, կդիմանա ամեն տեսակ տառապանքի, քանի որ Ես նրան ազատ կարձակեմ:
	Աստծո Խոսքը մեծ տարաձայնություն է առաջացնում նրանց մեջ, ում հավատը թույլ է: Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, մեծ ցավ կզգան իրենց սրտում երբ ականատես լինեն ընդդիմության Աստծո Խոսքի հանդեպ: Այդ ցավն Իմն է: Եթե հավատում եք Ինձ, ձեր հոգու ներսում կզգաք այն սերը, որը Ես ունեմ ձեր հանդեպ: Միշտ բացեք ձեր սիրտն Իմ հանդեպ: Ողջունեք Ինձ, ոչ թե վախով, այլ ակնկալությամբ: Ընդունեք Ինձ թե Ով Եմ Ես, և ձեզ տրված Խոսքը, իսկ հետո ապրեք ձեր կյանքը ճիշտ այնպես, ինչպես դրված է Սուրբ Աստվածաշնչում, և Ես սպասելիս կլինեմ ձեզ:
	Մերժեք Իմ Ուսուցումները և փարվեք մեղքին, և դա կլինի ձեր անկումը: Միայն Ես գիտեմ օրը կամ ժամը, թե երբ դուք կշնչեք ձեր վերջին շունչը: Դուք պետք է նախապատրաստված լինեք միշտ: Դուք պետք է որքան կարող եք հաճախ խնդրեք Ինձ ներել ձեր մեղքերը: Ես ներում եմ ամենակարծրացած մեղավորներին, և ուստի դուք երբեք չպետք է վախենաք Իմ Գթասրտությունից: Վախեցեք միայն այն ժամից, երբ ստիպված կլինեք կանգնել Իմ առջև և պատասխան տալ Աստծո դեմ գործած ամեն անարդարության համար: Եթե մինչ այդ ազատագրած չլինեք ինքներդ ձեզ Աստծո Աչքում, ապա ազատագրվելու երկրորդ հնարավորություն չի լինի:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Մարդիկ ընտրում են իրենց սեփական ճակատագիրը
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, շուտով կգա մի մեծ խաբեություն, որը կընկնի աշխարհի վրա ինչպես վարագույր: Այդ խաբեությունը գրեթե կոչնչացնի ճշմարտությունը, բայց նրանք, ովքեր օրհնյալ են Իմ Որդու Գթասրտության Լույսով, կտեսնեն այն կեղծիքները, որոնք ծածկում են Աստծո Խոսքը:
	Մարդու արարումից ի վեր Աստված թույլ չի տվել Իր թշնամիներին ընկնել այդպիսի խաբեության տակ, որն ունի միայն մեկ նպատակ. Որն է, սրբել հեռացնել Աստծո բոլոր հետքերը ձեր հասարակության մեջ, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր Նրանից չեն գալիս, վեր բարձրացվեն իշխանության մեծ դիրքերի: Աստված թույլ է տալիս դա որպես մարդկային ռասայի ամենամեծ փորձություն, որոշելու համար թե ով է Իր կողմից և ով՝ Իր դեմ:
	Աշխարհը կատարել է մեծ վիրավորանքներ Իմ Հավիտենական Հոր դեմ, և շարունակում է ավելի խորը ընկղմվել մահացու մեղքի մեջ: Սրբազան սպասավորները, ներառյալ քահանաները, եպիսկոպոսները և կարդինալները քառասուն տարուց ի վեր չեն կարողացել Աստծո զավակներին սովորեցնել ճշմարտությունը: Նրանցից շատերը չեն ցանկանում ճանաչել մեղքի գոյությունը, ոչ էլ նախազգուշացնում են մարդկանց այն ծանր վտանգների մասին, որ մահացու մեղքն է բերում հոգիներին: Աստծո սպասավորները միայն մեկ պարտականություն ունեն, և դա հավատարիմներին հրահանգելն է այն բոլոր բաներում, որ բարոյական են, և հոգիներին ցույց տան լավ կյանքով ապրել չկարողանալու վտանգները: Մեղքին այլևս չեն վերաբերվում որպես ամենամեծ թշնամի, որը պատճառ է դառնում Աստծուց մարդու բաժանմանը:
	Զավակնե՛րս, Աստված չի ցանկանում վախ պատճառել, բայց դուք երբեք չպետք է գայթակղվեք հավատալու, թե դժոխքը գոյություն չունի, որովհետև այն գոյություն ունի: Մարդիկ ընտրում են իրենց սեփական ճակատագիրը, և այն հոգիները, ովքեր Աստծուն չեն խնդրում ներել իրենց մեղքերը, նրանց համար դժվար կլինի ներս մտնել իմ Որդու Թագավորության դարպասներից:
	Դուք պետք է փարվեք ճշմարտությանը միշտ: Աստված բացահայտել է ճշմարտությունն Իր մարգարեների միջոցով: Մի շրջեք ձեր մեջքը ճշմարտության հանդեպ, որովհետև եթե այդպես անեք, կգրկեք կեղծ վարդապետություն և սխալմամբ կհավատաք, թե այն կբացի ձեր ժառանգության դարպասները:
	Այնքան շատերն են սխալ ուղղորդվում և հավատում թե երբ հոգ են տանում Աստծո զավակների նյութական բարեկեցությանը, ապա միայն դա է որ նշանակություն ունի: Հոգ տարեք ձեր սեփական հոգիների համար, սիրելի զավակնե՛ր, որովհետև դուք հոգի ունեք, և այն հավիտյան է լինելու անկախ նրանից՝ կբնակվեք իմ Որդու հետ Նրա Թագավորության մեջ, թե մի կողմ կնետվեք Նրանից: Երբեք մի մերժեք ձեր սեփական հոգին, այլապես ձեզ համար դժվար կլինի միավորվել իմ Որդու հետ:
	Ճշմարտությունն ապրելու է հավերժ, քանի որ այն Աստծո խոսքն է: Այն երբեք չի կարող փոխվել:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Նախազգուշացումը կօգնի աշխարհին պայքարելու բոլոր ժամանակների ամենամեծ հավատուրացության դեմ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, այն կլինի Իմ Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստվելու առաջին էտապը: Նրանք, ովքեր չեն ընդունի Ինձ, նրանց կտրվի մի արտակարգ հնարավորություն՝ մտորել ճշմարտության մասին, այսպիսին է Իմ Մեծ Գթասրտությունը:
	Խնդրում եմ, սպասեք այդ Օրվան մեծ ուրախությամբ, քանի որ այդ ժամանակ է, որ չհավատացողներն ի վերջո կհասկանան, թե Ով Եմ Ես: Նրանք կցնցվեն իրենց թմրությունից և կլցվեն մեծ զարմանքով:
	Նախազգուշացումը կօգնի աշխարհին պայքարելու բոլոր ժամանակների ամենամեծ հավատուրացության դեմ: Շրջվելով դեպի Ինձ բացարձակ միայնության այդ 15 րոպեների ընթացքում և խնդրելով Ինձ ներել ձեզ, դուք կլցվեք Սուրբ Հոգու Ընծայով: Հետո դուք պետք է պատրաստվեք կռվելու, որպեսզի օգնեք ուրիշներին իրականացնել իրենց փառավոր ապագան:
	Մինչ Նախազգուշացումը կվառի հավատարիմների հավատը և շատերին դարձի կբերի, կլինեն մեծ թվով մարդիկ, ներառյալ քահանաներ և հոգևորականության բարձրաստիճան անդամներ, ովքեր կժխտեն որ այն տեղի է ունեցել: Նրանք շատերին կհեռացնեն Ինձնից, և դրա համար նրանք խիստ կդատվեն: Գիտակցության Լուսավորումը կբերի սիրո մեծ դուրս հորդում նրանցից, ում անունները պարունակվում են Կյանքի Գրքում: Դրանք այն մարդիկ են, ներառյալ շատ անհավատներ, ովքեր դարձի կգան և կպայքարեն՝ փրկելու համար իրենց եղբայրներին և քույրերին:
	Իմ Ժամանակը կօգտագործվի դեպի Ինձ բերելու նրանց, ովքեր ընդհանրապես չեն ճանաչում Ինձ, բայց ովքեր կգան դեպի Ինձ երբ ականատես լինեն այդ մեծ իրադարձությանը: Նրանք կճանաչեն Ինձ վայրկենապես, և կարձագանքեն այնպիսի ձևով, որ իրենց գիտենալով ամենալավն է:
	Այդ բոլոր իրադարձությունները կգան շուտով, և երբ սկզբից ի վեր մարդուն տրված մարգարեությունները ծավալվեն, նրանք կատարյալ իմաստ կունենան: Հայտնության Գրքում տրված մարգարեություններից շատերը գրված են այնպիսի ձևով, որ մարդիկ հասկանան դրանք՝ խորհրդանիշեր օգտագործելու միջոցով: Իրականությունը տարբեր է, բայց իմացեք սա: Իմ կողմից Միջամտությունը ընդմիշտ կփոխի աշխարհը: Դրանից հետո, նրանք, ովքեր Իմ կողմից են և սիրում են Ինձ, կօգնեն Ինձ՝ Հավիտենական Կյանք բերելու միլիարդավորների:
	Ձեր Հիսուս
	Իմաստության հետ գալիս է ճշմարտությունը տեսնելու կարողությունը
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմաստությունը Ընծա է՝ տրված մարդուն Սուրբ Հոգու Զորության միջոցով: Երկրի վրայի բոլոր հարստությունները, իշխանություններն ու թանկագին քարերը միասին վերցրած, որոնք մարդը կարող է շահել երկրի վրա, նա ոչինչ չունի, եթե չունի իմաստության Ընծան:
	Իմաստության հետ գալիս է ճշմարտությունը տեսնելու կարողությունը, որը տրվել է Աստծուց մարդկային ռասային մարգարեների միջոցով: Դժբախտաբար, այսօր իմատությունը հազվագյուտ բան է աշխարհում: Տեղի տալով մարդու կողմից մարդու համար ստեղծված բոլոր բաներին, դուք չեք կարողանա տեսնել այն, ինչը թաքնված է հմայող հանգստացնող շոգիների շերտերի տակ, որոնք ծածկում են աշխարհն այն պատճառով, որ մարդը հետապնդում է ամեն հաճույք, ամեն գործողություն, ամեն խոսք և հոգևոր խթան, որն Աստծուց չի գալիս:
	Մարդը ծնվում է աշխարհում մերկ, թույլ և ուրիշների հույսին՝ իրեն սնելու և հագցնելու համար: Նա ծնվում է մարմնով և հոգով, և նա կհեռանա աշխարհից առանց որևէ բանի՝ ներրառյալ այն հոգուստը, որը ծածկում է իրեն: Մարդը սովորում է մարդուց, բայց նա պետք է սովորի նաև Աստծո Խոսքից: Ցանկացած լրացուցիչ գիտելիք կարող է լինել մեծ օգուտ, բայց, եթե այն օգտագործվում է ոչ խելամտորեն, կարող է սոսկալի ցավ պատճառել ուրիշներին: Եթե գիտելիքն օգտագործվում է իմաստությամբ, այն կարող է իրականացնել Իր զավակներին օգնելու և դաստիրարակելու Աստծո Պլանը:
	Մարդկային ռասային խաբում են ճշմարտության վերաբերյալ: Այդ մեծ խաբեությունը չորացնում է գիտելիքը և մարդկային ոգին: Մեղքն այլևս դժվարությամբ չի ընդունվում և համարվում է արժանիք: Արժանիքի վրա խոժոռվում են հիմա, և շուտով հանրության մեջ Իմ Անվան սոսկ հիշատակումը կդատապարտվի որպես ոճիր:
	Դևի ազդեցությունը շրջում է մարդկային միտքը և ամեն ինչ դարձնում ետևից առաջ: Դևը Աստծո հակադրույթն է, և ուստի, երբ Աստված ասում է թե որևէ բան ճիշտ է, չարը կհամոզի ձեզ, թե դա սխալ է: ճիշտը կհամարվի սխալ, իսկ չար արարքը կամ խոսքը կհռչակվի որպես ճիշտ: Աստծո Աչքում ողբալի ողջ մեղքը կարդարացվի, և դա կներառնի ամեն տեսակի չարիք:
	Մեղքի մասին երբեք չի հիշատակվի գալիք նոր համաշխարհային եկեղեցում, և նրանց կողմից կատարվող գործողությունները, ովքեր կցանկանան վեր պահել Աստծո Խոսքը, կդառնան անօրինական: Եվ ուստի, իմաստությունը՝ մի Ընծա Աստծուց, կպակասի ձեր հասարակության մեջ, քանի որ մարդկային ռասան փարվում է այնպիսի գործողությունների, որոնք դատապարտված են Աստծո կողմից:
	Եթե աշխարհն ասում է ձեզ, թե Աստծո Խոսքը պետք է անտեսել, և պնդում, որ մասնակցեք գործողությունների, որոնք հասցնում են մահացու մեղքի, ապա Ես չեմ կարող փրկել ձեզ: Մարդուն պարտադրում են ծափահարել ամեն խորամանակ օրենքի, որ մերժում է Աստծո Խոսքը, և Իմ թշնամիները ծայրահեղ ակտիվ են պատմության ընթացքը փոխելու մեջ:
	Բոլոր լավ բաները, որոնք արմատավորված են քրիստոնեական հավատքի մեջ, շուտով կանհետանան, մինչև կգա այն օրը երբ ձեզ կհալածեն սուրբ խորհուրդները ստանալու համար: Բայց ամեն մի չար գործողության դիմաց, որ կարվի նրանց կողմից, ովքեր արհամարհում են Ինձ, Աստված Իր Հոգին կհեղի Իր Յուրայինների վրա, հակազդելու համար այդ չարությանը: Եթե Նա այդպես չանի, քիչ հույս կլինի Իր զավակներին խավարից փրկելու համար: Սատանան ի ցույց է դրել իր ազդեցությունն աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում: Նրանք, ում նա հմայում է, իր կամավոր գործակալներն են և հրճվում են, երբ հաղթահարում են Աստծո ժողովրդի կողմից եկող բոլոր դիմադրությունները, որպեսզի աշխարհը ծնկի բերեն: Բայց Աստված, ձեր հանդեպ ունեցած Իր Սիրո պատճառով, կապահովի, որպեսզի Սուրբ Հոգու կողմից մարդուն շնորհված իմաստությունը դառնա այն սպառազինությունը, որն Իր սրբազան սպասավորները կօգտագործեն՝ մարդկանց սատանայի ծխից հեռացնելու համար:
	Աստծո Լույսը պայծառորեն կփայլի Նրա ժողովրդի մեջ, և Նրա Պաշտպանության ներքո նրանք վեր կպահեն Նրա Խոսքը և կառաջնորդեն ուրիշներին դեպի իմաստության Ոգին: Հոգիները, ովքեր ճշմարիտ ճանաչում են Ինձ, կձգվեն դեպի Աստծո իմաստության Ընծան, քանի որ նա /իմաստությունը/ կփայլի ինչպես արև և սփոփանք կբերի Աստծո բոլոր ժողովրդին, ում կարհամարհեն Աստծո հանդեպ իրենց ունեցած սերը բացահայտորեն հռչակելու համար:
	Չարը չի կարող հաղթահարել, ոչ էլ կհաղթահարի իմաստության Ընծան, որն Աստված շուտով կշնորհի բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Իրեն: Այդ ժամանակ ոչինչ չի կանգնի Աստծո ճանապարհին, մինչ Նա մեծաքայլ առաջ կգնա ամբարելու ամեն ազգի իր Սիրող և Ապահով Բազուկների մեջ:
	Բոլոր կրոններին, բոլոր հոգիներին, բոլոր ազգերին կտրվի իմաստության Ընծան: Բայց այն կարող է ընդունվել միայն նրանց կողմից, ովքեր ճշմարիտ սիրում են Աստծուն, քանի որ միայն Նրա հանդեպ իրենց սիրով նրանք կկարողանան աղոթել նրանց համար, ովքեր ոչինչ չեն ցանկանում ունենալ Նրա /Աստծո/ հետ:
	Ձեր Հիսուս
	Աստված ամենահաս է. Նա ամեն տեղ է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, հավատուրացությունը բռնել է աշխարհը և տարածում է իր շոշափուկներն ամեն կրոնի մեջ, որն ընդունում է Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ սիրելի Հորը:
	Նրանք, ովքեր տարածում են հավատուրացություն, անում են դա մի այնպիսի ձևով, որն ակնհայտ չէ, և /այդ/ ինքնակոչները զգուշությամբ են սնում հոգիներին, որ ընդունեն կեղծ վարդապետություն: Սա քրիստոնյաների երկու երրորդին կտանի դեպի հավատուրացություն, ուր նրանք ավելի իմաստուն չեն լինի: Աստծո ամեն մի Օրենք կծռեն և կներկայացնեն որպես ժամանակակից աշխարհին հարմար: Այնքան համոզիչ կլինեն Իմ թշնամիները, այնքան հոգատար և խոնարհ տեսքով, որ կհամոզեն նույնիսկ Իմ ամենաանսասան և հավատարիմ հետևորդներին, թե այդ փոփոխություններն ընդունելի են Աստծո Աչքում:
	Երբ քրիստոնյան հեռանում է ճշմարտությունից, նա մեղավոր է ստեր ընդունելու մեջ: Դրանից շատ չանցած նա կընդունի կեղծ վարդապետություն, իսկ հետո շատ արագորեն կհեռանա հավատից: Երբ ճիշտ ժամանակը գա, ապականության մարդը կհամոզի բոլոր քրիստոնյաներին, ովքեր մերժում են Աստծո ճշմարիտ Խոսքը, միավորվել մի նոր համաշխարհային կրոնի մեջ: Եվ ուստի, ահա թե ինչպես կխաչվի Իմ Եկեղեցին: Բայց Աստծո Լույսը դուրս կհեղվի քրիստոնյաների և հրեաների վրա, և նրանք, ոգեշնչված Ենովքից ու Եղիայից, իրենց բերաններից կքարոզեն Աստծո Խոսքը: Սրանք կլինեն այն երկու կրոնները, որոնք կլինեն Իմ թշնամիների թիրախում և կհալածվեն, կենթարկվեն կոպտությունների՝ նախքան կարգելվեն հանրային վայրերում գործադրվելուց: Ի վերջո, կգրավվեն նրանց տաճարներն ու եկեղեցիները: Բայց, ծածկված Սուրբ Հոգու Կրակով, նրանք կտարածեն Աստծո Խոսքը: Նրանք կգտնեն արիությունն ու ուժը, որ մնան Աստծուն հավատարիմ:
	Ճշմարտությանը հավատարիմ սպասավորները կշարունակեն Իմ Անվամբ կատարվող ամենօրյա Զոհաբերությունը, և այն ձևով, ինչպես որ այն պետք է լինի: Նրանց կհետևի մնացորդը ամեն ազգի մեջ, ովքեր կարձագանքեն Կրակի Ոգուն: Աստծո Զորությունը երբեք չպետք է թերագնահատվի: Նա կառաջնորդի Իր Յուրայիններին դեպի հաղթանակ նրանց ճանապարհին: Նա կհեռացնի ամեն մի փուշ, որը կփակի նրանց ճանապարհը: Նա կծածկի նրանց Իր Երկնային Պաշտպանության Շրջանով և կլցնի նրանց հոգիները իմաստությամբ և ճշմարտությամբ:
	Աստված ամենահաս է. Նա ամեն տեղ է և Նա տեսնում է ամեն ինչ: Սատանայի զորությունը սարսափեցնող է, բայց նա ամենահաս չէ: Նա միայն կարող է իր ազդեցությունը տարածել այն հոգիների միջոցով, որոնց ինքը և իր զինակիցները հաջողացնում են խաբել: Աստծո Զորությունը կարող է բազմապատկվել աշխարհի յուրաքանչյուր մասում մի ակնթարթում: Ամեն գործողություն՝ լավ, վատ կամ անտարբեր, տեղի է ունենում մարդու ազատ կամքի միջոցով, որն ազդվում է կամ Սուրբ Հոգուց կամ չարի ոգուց:
	Աստծո Զորությունը կգերիշխի, և Տիրոջ Մեծ Օրը Նրա թշնամիները կլինեն անզոր, և Իմ Հոր Ձեռքով նրանք կնետվեն անդունդ: Ամենամեծ պատիժը կիջնի ներքև Աստծո /այն/ սրբազան սպասավորների վրա, ովքեր կեղծիքներ են քարոզում: Որովհետև նրանք օրհնյալ էին ճշմարտությամբ, սակայն մերժեցին այն՝ հօգուտ դիտավորյալ կերպով Աստծո Խոսքից հոգիներ հեռացնելու, նրանցը կլինի ամենավատ մեղքը, և դրա համար նրանք երբեք չեն տեսնի Աստծո Դեմքը:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Աշխարհիկ աշխարհի ազդեցությունը հավասարազոր է մի մեծ հեղեղի ազդեցության
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Զանազանության Ընծան գալիս է Սուրբ Հոգու Զորությունից, և այն հեշտությամբ չի տրվում: Այն պետք է վաստակել: Այն տրվում է միայն նրանց, ովքեր Քրիստոսի հետ միության մեջ են և ազատ են չարի կողմից իրենց առջև դրված բոլոր գայթակղությունների շփոթություններից: Չարը չի կարող խաբել նրանց, ովքեր օրհնյալ են այդ Ընծայով:
	Վա՜յ այն մարդուն, ով կխաբվի, քանի որ նա թույլ կտա, որ իրեն առաջնորդեն դեպի կեղծիքներ: Խաբեությունը գալիս է հենց սատանայից և նրանցից, ում նա վարակում է: Ով էլ որ չի ընդունում Հիսուս Քրիստոսի գոյությունը, նրա համար գրեթե անհնարին կլինի դիմակայել սատանայի ծխին, որը կուրացնում է ձեզնից յուրաքանչյուրին, ով մեղավոր է նրանում, որ թույլ է տվել հպարտության մեղքը կլանի իրեն: Աստծո ցանկացած սրբազան սպասավոր, ով հեռանում է ճշմարտությունից, կառաջնորդի դեպի սխալ բոլոր նրանց, ովքեր իրեն են նայում առաջնորդության համար: Դրա համար նա մեծ պատժից կտառապի Դատաստանի Օրը:
	Աշխարհիկ աշխարհի ազդեցությունը հավասարաոր է մի մեծ հեղեղի ազդեցության, և այն հոգիները, ովքեր թույլ են տալիս որ այն փոխի իրենց կարծիքի տեսակետն Աստծո Խոսքի հանդեպ, կխեղդվեն: Խաբեությունը չարի մի գործիք է, և նրա ուշադրության կենտրոնում երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին ոչնչացնելն է՝ նրա մեջ գտնվողներին հմայելու միջոցով: Բացեք ձեր աչքերն այն նոր փոփոխությունների հանդեպ, որոնք կներմուծվեն և որոնք անիծում են Աստծո Խոսքը:
	Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ կեղծիքներն ազդեն նրա վրա, ինչ իմ Որդին ուսուցանել է ձեզ, քանի որ իմ Որդին երբեք չի շեղվել Իր Գրված Խոսքից, ոչ էլ երբևէ կշեղվի: ճշմարտությունը կպահի ձեզ առջևում սպասվող փորձություններից, որոնք կխարազանեն երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին: Դուք պետք է նախապատրաստվեք այդ ժամանակներին, քանի որ դրանք գրեթե ձեզ վրա են հասել:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Հայր Աստված. Ես կգրկեմ ամեն մարդու, ռասա, հավատամք և կրոն
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Միջամտությունը՝ բացելու համար Իմ զավակների աչքերն Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Սիրո հանդեպ, մոտենում է:
	Ես սիրում եմ Իմ բոլոր զավակներին, և Ես կկանչեմ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և յոթ տարեկանից բարձր երեխայի Իմ Որդու Գթասրտության Լույսի մեջ: Նախապատրաստվեք Իմ Միջամտությանը, քանի որ այն ավելի շուտ է /լինելու/, քան կարծում եք, և շնորհակալ եղեք այդ Մեծ Ընծայի համար: Հոգևոր պատերազմը, որին ականատես եք լինում աշխարհում, ցուցադրվում է երկրի վրա, և մարտը կբարձրանա Իմ թշնամիների /ովքեր փորձում են լռեցնել բոլոր նրանց, որ մերժում են ներքաշվել կեղծիքների մեջ/ և նրանց միջև, ովքեր չեն դավաճանում Իմ Որդուն:
	Երբ Իմ Արդարության Ձեռքն իջնի, այն կփորձի բոլոր նրանց հավատը, ովքեր ասում են թե իրենք Իմ Որդուց են, և միայն նրանք, ովքեր ցանկանում են հետևել Խաչին, կմնան բավարար չափով ուժեղ՝ հռչակելու համար ճշմարտությունը: Շուտով սարդոստայնը ետ կքաշվի և ձեր ժառանգությունն ամբողջապես հայտնի կդարձվի ձեզ: Իմ թշնամիները, մեծամասամբ, կժխտեն այդ Միջամտությունը և կկռվեն մինչև վերջ՝ մերժելու Հիսուս Քրիստոսին:
	Ես կգրկեմ ամեն մարդու, ռասա, հավատամք և կրոն Իմ Որդու Լույսի մեջ, և շատերը կտեսնեն Նրան: Որպես հետևանք, դա կնշանակի, որ շատերը դարձի կգան և կխնդրեն երկրի վրա Իմ Որդու Թագավորության Փառքի մեջ հավիտենական կյանք ապրելու իրավունքը:
	Ես խոստացել եմ, որ Իմ Որդին կնստի Իր Գահի վրա, և դա կկատարվի: Նրանք, ովքեր չեն ցանկանա դառնալ Նրա Թագավորության մասը, կանեն իրենց ընտրությունը ազատ կամքի հիման վրա, որը Ես տվել եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին:
	Ես՝ ձեր սիրող Հայրը՝ ամեն եղած և լինելիք բաների Արարիչը, աղաչում եմ, որ չվատնեք ձեր ծննդյան իրավունքը: Եթե վատնեք, սատանան կկլանի ձեզ, ով անգութ է այնքան, որքան որ ստախոս է, խաբեբա և մեղադրող: Ձեզ տրվում է մի Ընծա, որ ձեզնից առաջ ոչ մի սերնդի չի տրվել, և պետք է աղոթեք, որ ձեզ տրվեն Շնորհները՝ ընդունելու Իմ Բարեհաճությունը:
	Եկեք Լույսի մեջ, քանի որ եթե չգաք, ապա կկուրանաք խավարից հավիտյան: Դա Իմ Սիրտը կպատռի երկու մասի, և Ես չեմ ցանկանում կորցնել ձեզնից որևէ մեկին:
	Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես առաջնորդում եմ ձեզ այս Սուրբ Առաքելության միջոցով, որը տրվում է ձեզ Օրհյնալ Սուրբ Երրորդության կողմից, ինչպես կանխասացվել է:
	Ձեր սիրող Հայր Աստված ԱմենաԲարձրյալ
	Դուք կամ սիրում եք Ինձ Իմ Խոսքին համապատասխան, կամ ընդհանրապես չեք սիրում
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, բանկանությունը ոչ մի դեր չի խաղա նրանց մտքում, ովքեր կատաղի կերպով կժխտեն Աստծո Սուրբ Խոսքը, ներառյալ նրանց, ովքեր ինչ –որ ձևով դեմ են Ինձ և նրանց, ովքեր ամբոջապես հավատարիմ չեն մնում Խոսքին: Դուք կարող եք միայն ասել, թե Ինձնից եք որպես մեկ մարմին, ոչ թե ձեր մարմնի մաս: Դուք չեք կարող ասել թե սիրում եք Ինձ միայն ձեր մի մասով: Դուք կամ սիրում եք Ինձ Իմ Խոսքին համապատասխան, կամ ընդհանրապես չեք սիրում:
	Երբ դավաճանեք Ինձ, դա կանեք, արդարացնելով ձեր պատճառները, երբ ընդունեք ստեր այն մասին, թե Ով Եմ Ես, Ինչ Եմ Ես և ինչ եմ ասել Ես: Դուք, ինչպես ձեզնից առաջ ձեր նախնիներն արեցին, Ինձ դուրս կնետեք և կեղծ մեղադրանքներ կդնեեք Իմ դեմ: Դուք կօգտագործեք Իմ Խոսքը ձեր սեփական մեկնաբանությանը համապատասխան, իսկ հետո կմեղադրեք արդարներին գթասիրտ չլինելու մեջ: Դուք կխարազանեք Ինձ Իմ Մարմնին ձեր դավաճանությամբ և սոսկալի ցավ ու տառապանք կպարտադրեք նրանց վրա, ում կմեղադրեք հերձվածության մեջ Իմ Սուրբ Անվամբ:
	Բանականությունը կդրվի մի կողմ, մինչ ամեն պատճառաբանություն կբերեք գնալու համար հակառակ ուղղությամբ այն ճանապարհի, որը քանդակվել է Խաչի վրա Իմ Մահվամբ:
	Սատանան Աստծո զավակների ամենամեծ մեղադրողն է, և երբ ներկա է նրանց հոգիներում, ում վարակում է, ամեն մեղադրանք կանի Աստծո զավակների դեմ որպեսզի վարկաբեկի Իմ Խոսքը: Նա կխաբի ձեզ և անգետ կդարձնի ձեզ այն սիրո մասին, որն Աստված ունի ձեր հանդեպ: Նա կոչնչացնի ձեր ունեցած հավատի ամեն մի ունցիա, եթե տեղի տաք նրան: Նա կօգտվի ձեր ազատ կամքից՝ Աստծուց տրված մի իրավունք, և կստիպի ձեզ հավատալ թե կարող եք ապրել մի կյանք առանց Աստծո:
	Ձեր Հիսուս
	Սուրբ Աստվածաշունչ գտնելը կդառնա գրեթե անհնարին
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ նետել են անապատ և թշվառ եմ զգում Իմ Վշտի մեջ այն պատճառով, թե ինչպես է քրիստոնեությունն անարգվում աշխարհում:
	Իմ ձայնը սոսկ մի շշուկ է գազանի և նրանց ոռնոցի մեջ, ովքեր ատում են Ինձ: Դժգոհության այդ ձայները կբազմապատկվեն և դուրս կհանեն Խոսքը, որը եկել է Իմ Կյանքից: Հերձվածները, հեթանոսները, կեղծ տեսանողներն ու մարգարեները, դավաճաններն ու ձուլած ոսկու սիրահարները կբարձրանան միասնությամբ՝ ըմբոստանալու համար Իմ դեմ: Նրանց, ովքեր հետևում են Իմ Ոտնահետքերին, կտրորեն, և նրանց վրա կդրվի Իմ Խաչի ծանրությունը, և նրանք ստիպված կլինեն մագլցել մի ուղղաձիգ սար, եթե ուզում են պահել այն ամենն, ինչ Ես եմ ուսուցանել իրենց:
	Սուրբ Աստվածաշունչ գտնելը կդառնա գրեթե անհնարին, նախքան այն կվերացվի: Աստծուն ժխտելու ամեն փորձ կարվի մինչև որ Խոսքը կփոխարինվի խավարի վարդապետությամբ: Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ ՝ ձեր Հիսուսին, երբեք չպետք է տեղի տան որևէ բանի, որն Ինձնից չի գալիս: Միայն Ես եմ ապահովագրում ձեզ վնասից, և միայն Իմ միջոցով է, որ դուք կգտնեք Հավիտենական Փրկություն:
	Զգուշացեք կեղծ աղոթքներից, որոնք կներկայացվեն ձեզ, քանի որ դրանք ոգեշնչված չեն լինի Սուրբ Հոգուց, և դրանցից պետք է խուսափել: Մի փոքր բառ, մի փոքր արտահայտություն կամ մի պարզ բացթողում այստեղ և այնտեղ, կարող են աղոթքը դարձնել կեղծիք: Չարը հոգու լուռ սպանողն է, և հեշտ չէ նկատել թե երբ է այն քողարկվում որպես ճշմարտություն: Ժամանակն է մոլախոտերից մաքրել ձեր այգին և մնալ հավատարիմ այն ամենին, ինչ Ես եմ ձեզ ուսուցանել, քանի որ ցանկցած այլ բան տեղին չէ և կարող է ձեր հավատի կորստյան պատճառ դառնալ:
	Իմ հանդեպ հավատը և Մեծ Փառքով Իմ նորից գալու Խոստումը երբեք չպետք է մի կողմ հրվեն հօգուտ կեղծ մարգարեների, կախարդների, հեթանոսների և հերձվածների /առաջացրած/ բավականության: Իմ թշնամիները շատ են աշխատում ձեզ խաբելու համար, և նրանց մեծ մասը կատարելապես գիտակցում է թե Ով Եմ Ես, բայց նրանք ցանկանում են, որ դուք մերժեք Ինձ, անկախ նրանից թե դա ինչ կարժենա: Դուք պետք է մնաք ինչպես մի փոքր և վստահող երեխա, երբ կանչում եք Ինձ, և Ես ձեզ կառաջնորդեմ Իմ Թագավորություն տանղ ճանապարհով: Ես կպաշտպանեմ բոլորիդ, ովքեր ամբողջապես վստահում են Իմ Սիրուն և Իմ Սուրբ Կամքին: Միայն այդ դեպքում կարող եմ Ես միջամտել՝ սրբելու Իմ թշնամիներին և տարածելու ճշմարտությունը, որպեսզի գալիք նոր աշխարհը հնարավոր լինի բնակեցնել Աստծո ամեն մի զավակով:
	Վստահությունը, հավատը, հույսը և սերը կարևոր են, եթե պետք է գտնեք ուժը՝ Իմ Կողքին մնալու համար: Սերն Իմ հանդեպ, առանց պայմանի, ձեզ համար կբերի մեծ Շնորհներ դեպի Իմ Փառահեղ Թագավորություն տանող ճանապարհին՝ դեպի աշխարհը, որը վերջ չի ունենա:
	Ձեր սիրող Հիսուս
	Ենովքը և Եղիան ներկա չեն լինի մարդկային տեսքով
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, հռոմեական կաթոլիկներն ու հրեաները կլինեն, որ առջևում սպասվող ժամանակներում կկանգնեն ամենամեծ ընդդիմության առջև: Նրանք կտառապեն խտրականությունից, ընդդիմությունից և ատելությունից մինչ հավատուրացությունը կխեղդի մարդկությանը: Նրանց ձայները կլռեցվեն, մինչ կեղծիքները կկլանեն Աստծո զավակների ուղեղները, երբ չարը խաբի աշխարհին՝ մերժելու համար Աստծո Խոսքը:
	Այդ երկու վկաները կշարունակեն հռչակել ճշմարտությունը իրենց միջից այն մարդկանց միջոցով, ովքեր բավականաչափ ուժեղ են՝ տարածելու համար Սուրբ Հոգու Կրակը, մինչև որ Տիրոջ Մեծ Օրն իջնի մարդկության վրա: Ենովքի և Եղիայի ոգիները կհեղեղեն նրանց հոգիները, և նրանք կատաղություն կպատճառեն, երբ վկայություն տան Աստծո, ճշմարտության և Կյանքի մասին, որը միլիարդավոր մարդիկ կմերժեն: Ինչպես կանխասացվել է, այդ երկու վկաներին կհակառակվեն և նրանց դեմ կկռվեն, բայց վա՜յ այն մարդուն, ով կփորձի ոչնչացնել նրանց, քանի որ Աստված կպատժի Իր թշնամիներին, որպեսզի թույլ տա, որ այդ երկուսը վառ պահեն Իր Սերը մի այնպիսի աշխարհում, որը կծածկվի հավատուրացության խավարով:
	Ենովքը և Եղիան ներկա չեն լինի մարդկային տեսքով, բայց իմացեք սա: Նրանք ներկա կլինեն այդ երկու վկաների ոգիներում, և նրանց տառապանքի միջոցով կլինի, որ Աստված կազատագրի նրանց, ովքեր կույր են ճշմարտության հանդեպ:
	Երբեք մի վախեցեք ճշմարտությունից, վախեցեք միայն նրանցից, ովքեր այնպիսի ատելությամբ են լցված Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որ կհակվեն ամեն տեսակի չար գործողության, որպեսզի լռեցնեն այդ երկու վկաներին: Բայց նրանք ազդեցություն չեն ունենա, քանի որ Սուրբ Հոգու Կրակը դուրս կհորդի նրանց /երկու վկաների/ բերաններից ինչպես սուր և կկտրի նրանց սրտերի միջով, ովքեր ամենաշատն ունեն Աստծո Գթասրտության կարիքը: Հետո, երբ ժամանակը գա, այդ երկու կրոնները կարգելվեն, և նրանք, ովքեր կհամարձակվեն բացահայտ կերպով գործադրել դրանք, կմեղադրվեն մեղք գործելու մեջ: Մինչև գետինն այրված տաճարները կդառնան մոխրի թմբեր, և աշխարհը կուրախանա Աստծո Հավատարիմների ոչնչացմամբ ու կտոնի նրանց մահը:
	Դրանից հետո Աստծո Ձայնի հնչյունը կլսվի աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, և մոխիրներց կբարձրանա մի Նոր Սկիզբ՝ Նոր Երուսաղեմը՝ մի նոր մաքուր աշխարհ առանց մեղքի:
	Ձեր Հիսուս
	Շուտով երկինքը կճեղքվի և Սուրբ Հոգու Կրակը կլինի ձեզ վրա
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ատելությունն Աստծուց եկող ամեն լավ բանի դեմ, ներառյալ Նրա Սուրբ Խոսքի դեմ, ուժեղ է այս ժամանակ: Սերը մարդկանց սրտերում, որը բնականորեն ներկա է աշխարհ եկող յուրաքանչյուր երեխայի հոգում, սառել է մարդկության սրտերում:
	Բարեգործությունն ու սերը միմյանց հանդեպ գոլորշացել են, և, ինչպես կանխասացվել է, մարդը կշրջվի իր եղբոր, քրոջ, հոր, մոր և հարևանի դեմ, մինչ հոգիների համար մղվող վերջնական մարտը հասնում է իր գագաթնակետին: Լավ, մեղմ և խոնարհ մարդիկ կոտնահարվեն, իսկ իրենց սրտերում չարություն և սիրո պակաս ունեցողները կբռնանան նրանց վրա, ովքեր կհամարձակվեն խոսել ճշմարտությունը:
	Իմ Հայրը, ում Սուրբ Հրամանով Ես խոսում եմ աշխարհի հետ, հրահանգել է Ինձ տալ այս նախազգուշացումը: Նախապատրաստվեք կանգնել Իմ դիմաց, քանի որ շուտով երկինքը կճեղքվի, և Սուրբ Հոգու Կրակը կլինի ձեզ վրա: Նրանք, ովքեր քնքուշ են սրտով և որոնց սրտերը լի են ուրիշների հանդեպ սիրով, կպարգևատրվեն այն Ընծաներով, որ Ես կբերեմ Ինձ հետ այդ օրը: Մյուսներին Ես ասում եմ սա: Ամեն մի չար գործողության, խոսքի կամ արարքի համար, որ մեղավոր եք, և այն ցավի համար որ պարտադրել եք ուրիշներին, դուք կզգաք ձեր անարդարությունների ցավն այնպես, ինչպես Իմ Աչքում է երևոմ: Քանի որ այնքան շատերը կլինեն շոկի մեջ երբ տեսնեն իրենց հոգիների վիճակը, Ես խնդրում եմ, որ դուք չվախենաք: Պարզապես վստահեք Իմ Մեծ Գթասրտությանը: Ես գալիս եմ ոչ թե ձեզ պատժելու կամ դատելու համար, այլ ձեր ներսում արթնացնելու համար այն սերը, որը դուք կորցրել եք Իմ հանդեպ:
	Եկեք, դուք բոլո՛րդ, Աստծո Միջամտության ժամանակը մոտ է, և նրանք, ովքեր կնախապատրաստեն իրենց հոգիները հաշտության գործողության և Խոստովանության միջոցով, կխնայվեն մաքրագործան ցավից:
	Ձեր Հիսուս
	Ես Եմ ձեր միակ սփոփանքը մի աշխարհում, որն Իմ դեմ է
	Շաբաթ, 7 փետրվարի, 2015թ., ժ 21:37
	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ պայքարը՝ Աստծո բոլոր զավակներին խաղաղություն բերելու և ամեն մարդու Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի փառքի մեջ բերելու համար, ուժգնանում է: Ես կպայքարեմ մինչև վերջ՝ փրկելու համար մարդկությանը այն չարությունից, որը պարտադրվել է նրա վրա Իմ հակառակորդի կողմից:
	Ես խնդրում եմ, որ դուք բոլորդ, ովքեր սիրում են Ինձ և վեր են պահում Իմ Խոսքը, մնաք ուժեղ Իմ Սուրբ Խոսքի հանդեպ եղած այն ատելության դիմաց, որին ստիպված կլինեք ականատես լինել: Եթե մերժեք Իմ Խոսքը, ապա կմերժեք Ինձ: Դուք կարողացած չեք լինի հասկանալ Խաչի վրա Իմ Մահվան իմաստը:
	Որպեսզի ապրեք կյանք Իմ մեջ, մեծ արիություն և կորով կպահանջվի, քանի որ ձեզ երբեք չեն թողնի խաղաղության մեջ, երբ բացահայտորեն հռչակեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր հավատը:
	Ես Եմ ձեր միակ իրական սփոփանքը մի աշխարհոմ, որն Իմ դեմ է: Ես ձեր փրկօղակն եմ փոթորկվող ջրերի ժամանակներում: Ես ինքը Կյանքն եմ, և բոլոր բաները, որ լավ են, գալիս են Ինձնից: Չարիքը ոչ մի ձևով չի կարող գալ Ինձնից, քանի որ դա անհնարին է: Մինչև աշխարհը չընդունի որ սատանան գոյություն ունի, երբեք չի ընդունի Աստծո Գոյությունը:
	Սատանան և Իմ սիրելի Հոր կողմից Երկնքից դուրս նետված ամեն մի ընկած հրեշտակ ատելություն են ստեղծում նրանց հոգիներում, ովքեր թույլ են տալիս որ մեղքը խեղդի իրենց: Հպարտության մեղքի միջոցով է, որ մյուս բոլոր մեղքերը դուրս են ծորում: Հպարտությունը լյուցիֆերի անկման պատճառն էր: Հպարտությունն այն մեղքն է, որով մարդն իրեն դաշնակից է դարձնում չարին: Հպարտությունը կլինի մարդկության անկման պատճառը:
	Դուք պետք է Ինձ սիրեք առանց պայմանների, և դա հեշտ չէ: Սիրել Ինձ՝ նշանակում է հարել Աստծո Խոսքին: Եթե շեղվում եք դրանից, Իմ հանդեպ ձեր սերը կթորշոմի, մինչև որ, ի վերջո, դուք կապրեք ձեր սեփական օրենքներով:
	Ձեր Հիսուս
	Չարի ոգին ավելի զորեղ է, քան մարդու կամքը
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, քանի որ Սուրբ Հոգին տարածվում է այս պատգամներով մեկ, Իմ Խոսքը, ինչպես երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ, տարածվում է կայծակի պես: Արագությունը, որով Սուրբ Հոգին տարածվում է, մահկանացու մարդու հասկացողությունից վեր է: Եվ, քանի որ Մխիթարիչը Աստծո Զորությամբ ողողում է բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր խոնարհ են սրտով, չարի ոգին կհետևի ամենուր որտեղ նա ներկա է:
	Չարի ոգին ավելի զորեղ է, քան մարդու կամքը, բայց այն անզոր է Աստծո այն զավակների դեմ, ովքեր իրենց ողջ վստահությունը դնում են Նրա վրա: Չարի ոգին միշտ ունի մեկ դրդապատճառ, և դա խաբելն է: Սատանան՝ մեծ խաբեբան, կօգտագործի հպարտությունը հոգու ներսում, որպեսզի համոզի մարդուն, թե նրա թյուր բանականությունը կարող է թելադրել թե ինչն է ճիշտ և ինչը՝ սխալ: Զոհը կհավատա, որ ինքը վերահսկում է սեփական ճակատագիրը, և հետևաբար իր հավատը, որքան փոքր էլ որ այն լինի, երկրորդական է:
	Խղճի ազատությունը կարող է թույլ հոգիներին տանել մերժելու Աստծո Գոյությունը: Մյուս հոգիները, ովքեր ընդունում են Աստծո Գոյությունը, թույլ կտան որ իրենց սեփական կարծիքները թելադրեն իրենց սեփական մեկնաբանությունն այն մասին, թե Ով է Աստված և ինչպես է Աստված պատասխանում մեղավորներին: Երկու դեպքում էլ նրանք կժխտեն Աստծո Իրավասությունը հօգուտ այն բանի, ինչին իրենք ցանկանում են հավատալ: Նրանց հպարտությունը կտանի դեպի իրենց անկումը:
	Դևը շատ խորամանկ է, և այդպիսի հոգիներին կասի. <<Արա այն, ինչ քո խիղճն է ասում>>, և կհամոզի նրանց գերակայություն տալ Աստծո Խոսքի հանդեպ: Ո՜հ, որքան հեշտ կառավարվող է մարդը, ով, մեղքի պատճառով, զոհ է գնում այդպիսի խաբեության: Եկեք, ասում եմ Ես, ո՞վ եք դուք, որ որոշեք, թե ավելի շատ գիտեք Իմ մասին, քան այն, ինչ Ես ուսուցանել եմ ձեզ: Իմ Ուսուցումները պարզ են, ճշգրիտ և երբեք չեն տատանվում: Եթե չեք կարողանում վստահել Աստծո Խոսքին, ապա չեք կարող սիրել Նրան ճշմարտապես: Ձեր սեփական ազատ կամքով է, որ ընտրել եք, թե ինչին հավատալ: Բայց նա, ով շրջում է Աստծո Խոսքը, որպեսզի հմտորեն հարմարեցնի Իմ Խոսքի մասին իր սեփական կարծիքին և հարմարեցնի իր սեփական կարիքներին, նա է, որը տեղի կտա չարի գայթակղությանը:
	Ամեն տեղ, ուր Իմ Խոսքը վեր է պահվում, դևը կսավառնի, սպասելով որպեսզի ոչնչացնի այն հոգիներին, ովքեր իրենց սեփական տեսակետներն ու կարծիքներն ավելի բարձր են գնահատում Աստծո Խոսքից: Ամեն մարդ, ով մնա հաստատուն ճշմարտության հանդեպ, սոսկալի փորձությունների կենթարկվի խաբեբայի կողմից, ով երբեք չի դադարեցնի իր ջանքերը նրան խոտորելու համար: Ուստի, ուր էլ որ Սուրբ Հոգին տարածում է Իր Թևերը, չարի ոգին կհետևի ճանապարհի ամեն քայլափոխի: Անողոք, հիասթափված և վճռական, նա կչարչարի այն հոգիներին, ովքեր օրհնյալ են Սուրբ Հոգու Զորությամբ:
	Չեք գտնի չարի ոգուն որ փորձի նյարդայնացնել այն հոգիներին, որոնց նա արդեն սեփականացրել է, քանի որ նա նրանց կարիքը չունի: Նա, ով սիրում է Ինձ և հետևում Աստծո Խոսքին, խոցելի է, որովհետև նա ամենաշատ փնտրված մրցանակն է: Այնուամենայնիվ, երբեք չպետք է հավատաք, թե դուք բավարար չափով ուժեղ եք՝ դիմանալու համար այդպիսի հարձակումներին ձեր հավատի վրա, որովհետև ձեզնից յուրաքանչյուրը մի մեղավոր է: Եվ որպես մեղավորներ, մինչև չմաքրեք ձեր հոգիները հաշտության միջոցով կամ կանոնավոր ձևով, դուք նույնպես կդավաճանեք Ինձ, քանի որ բավականաչափ ուժեղ չեք լինի ինքնուրույն դիմանալ ճնշմանը, որ դավաճանեք Ինձ այլ կերպով:
	Երբեք մի մոռացեք, թե Ես ինչ եմ ձեզ նախազգուշացրեք: Դուք բոլոր ժամանակների ամենամեծ հոգևոր մարտի մեջտեղում եք: Միայն հոգով ամենահամապատասխանները, ամենաուժեղները և ամենամաքուրները կգոյատևեն այն:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Աղոթեք երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու պաշտպանության համար
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, կարևոր է, որ բոլորդ ասեք խաչակրաց աղոթքները և իմ ամենասուրբ վարդարանի աղոթքը որպես ձեր ամենօրյա աղոթքների մաս: Կարող եք վերցնել որ աղոթքները ցանկանաք, ձեր ընտրությամբ, ամենևին պարտադիր չէ բոլոր աղոթքները: Իմ ամենասուրբ վարդարանի աղոթքը պետք է ասվի ամեն օր չարի ազդեցության դեմ:
	Աղոթքը ձեզ ավելի է մոտեցնում Աստծուն և պաշտպանում է բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր իմ Որդու Զորությունն են խնդրում խաբեբայի ուժի դեմ: Աղոթքն ամենամեծ զենքն է չարի դեմ, և երբեք չպետք է թերագնահատեք այն զորությունը, որը նա ունի:
	Աղոթեք երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու պաշտպանության համար և խնդրեք իմ Որդուն՝ Գթասրտություն շնորհել նրանցից ամեն մեկին, ովքեր փորձում են խաչել այն: Եկեղեցին՝ իմ Ոդու Մարմինն ու Տաճարը, այն ճանապարհն է, որի միջոցով ողջ փառքը կտրվի Աստծուն: Ուսուցումները, Խոսքը և Սուրբ Հաղորդությունը, որն իմ Որդու Մարմինն ու Արյունն է, Ընծաներն են՝ տրված մարդկությանը հոգիների փրկության համար: Դուք պետք է վեր պահեք ճշմարտությունը և նախապատրաստվեք ընդունել իմ Որդու Գթասրտությունը:
	Ես կոչ եմ անում , որ աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր հերքում են ճշմարտությունը, և աղերսեք իմ Որդուն Իր Գթասրտությունը հեղել նրանց հոգիների վրա: Իմ Որդին Կյանքն է: Ողջ Կյանքը գալիս է Նրանից: Մերժեք իմ Որդուն, և դուք չեք պահի կյանքը Նրա Թագավորության մեջ, որ գալու է:
	Իմ Որդին խնդրել է ինձ աղերսել ձեր աղոթքների համար, որ ասեք այն հոգիների համար, ովքեր մերժում են Նրան: Նա կլսի այն աղոթքները, որոնք դուք կառաջարկեք ձեր սիրելիների համար և նրանց համար, ովքեր ի վիճակի չեն լինի ընդունել Լույսը, երբ այն փայլի ինչպես փարոս և ծածկի մարդկությանը:
	Հոգիները, որոնք վառված են սիրով և խոնարհությամբ, ինչն անհրաժեշտ է իմ Որդուն ստանալու համար, կուրախանան: Նրանք, որոնց սրտերում խավար է, կխուսափեն Լույսից, քանի որ նրանց համար ցավալի կլինի տեսնել ճշմարտությունը: Աղոթեք ամբողջ սրտով այն հոգիների համար, ովքեր հիմա ամենաշատը կարիք ունեն իմ Որդու Գթասրտությանը, ամեն օր այսօրվանից սկսած:
	Առանց ձեր աղոթքների շատերը կկորչեն, և հավիտյան կտենչան իմ Որդու ընկերակցությանը, բայց նրանք ոչ մի տեղ չեն գտնի Նրան:
	Ես թողնում եմ ձեզ իմ սերը, իմ պաշտպանությունը և իմ խոստումը: Խնդրում եմ, արձագանքեք կոչիս հոգիների փրկության համար:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Ես միայն այսքանը կարող եմ բացահայտել ձեզ նախքան կառանձնացնեմ ոչխարներին այծերից
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատերը թքեցին Իմ Դեմքին, անիծեցին Ինձ և մերժեցին Ինձ երկրի վրա Իմ գտնվելու Ժամանակ, և նրանք շարունակում են այդպես անել մինչ օրս:
	Ամեն մի Ընծա, որ տրվել է Աստծուց մարդկությանը տեսանողների և մարգարեների միջոցով, մերժվել է մեծամասնության կողմից: Շուտով մարդու համար դժվար կլինի գտնել ճշմարտության Բոցը, չնայած նրանք կարող է փնտրեն այն: Իմ թշնամիները կուրախանան և կտոնեն, քանի որ Իմ Վկաներին գետնին կտապալեն և ոտնակոխ կանեն: Ո՜հ, որքան անշնորհակալ են մարդկանց սառը սրտերը, և որքան քիչ սեր ունեն նրանք Իմ հանդեպ:
	Իմ Պատիժն անխուսափելի է, և Ես կառանձնացնեմ նրանց, որոնց սերն Իմ հանդեպ կենդանի է մնում, այն հոգիներից, ովքեր մերժում են Ինձ: Իմ Միջամտությունն արագ կլինի, և վա՜յ այն մարդուն, ով անիծում է Ինձ, քանի որ Ես կկտրեմ նրան Իմ Սուրբ Սրտի Գոգից, և նա կմնա քայլելով գազանների մեջ, ովքեր թափառում են երկրի վրա՝ փնտրելով այն հոգիներին, որոնց ձգտում են ոչնչացնելու համար:
	Այսօր ձեր Տերը խոսեց, և այսօր այն օրն է, երբ փոփոխությունները, ինչպես կանխասացվել են, կսկսվեն: Իմ Գթասրտությունը ցույց կտրվի ձեզ մեծ հեղեղներով, բայց դրանից հետո դուք կընտրեք ձեր սեփական ճակատագիրը: Նրանք, ովքեր թույլ են տվել որ ատելությունը բուն դնի իրենց հոգիներում, իսկույն կմերժեն Ինձ: Նրանք, ովքեր գաղջ են հոգով, չեն ունենա Շնորհները՝ Ինձ հավատարիմ մնալու համար, և նրանք նույնպես կմերժեն Ինձ:
	Ես տվել եմ ձեզ Խոսքը, ճշմարտությունը, և շատերն են անիծել Ինձ դրա պատճառով: Ես միայն այսքանը կարող եմ տալ ձեզ նախքան Մեծ Օրը: Հիմա, վերցրեք այն, ինչ Ես տվել եմ ձեզ և հիշեք յուրաքանչյուր Խոսք, քանի որ Իմ Ժամանակը մոտ է, և Ես միայն այսքանը կարող եմ բացահայտել ձեզ նախքան կառանձնացնեմ ոչխարներին այծերից:
	Ձեզնից նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ, կանիծվեն: Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ՝ կունենան Հավիտենկան Կյանք: Տառապեք Իմ Անվամբ, և Ես ձեզ կբարձրացնեմ Իմ գալիք Թագավորություն:
	Առաջին Հարության Օրը գալիս է, և նրանք, ովքեր չեն ընդունի Ինձ, մի կողմ կնետվեն հավիտյան: Իմ զայրույթը մեծ է այս ժամանակ, և եթե տեսնեիք գաղջ սիրտ ունեցողների խամրած մոխրագույն և սևացած հոգիները, դա ձեզ կստիպեր ողբալ: Ցավոք, հոգիների մեծամասնությունը խավարի մեջ է, և եթե տեսնեիք դա, շոկից կմեռնեիք. Այսպիսին է մարդկության հոգիների վիճակը:
	Ձեր Հիսուս
	Աղոթքը սարսափեցնում է չարին
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես խնդրում եմ բոլոր քրիստոնյաներին աշխարհի բոլոր մասերում, որ ավելացնեն աղոթքի մեջ անցկացվող ժամանակը՝ մեղքին պատրության մատնելու զորության համար, որը խեղդում է աշխարհը և բերում տառապանք ու ամեն տեսակ դժվարություն իր հետ:
	Մեղքը կարող է ոչնչացվել աղոթքի միջոցով: Աղոթքն ամենահզոր զենքն է չարի դեմ, և որքան ավելի շատ շրջվեք դեպի Ինձ՝ ձեր Հիսուսը, այնքան ավելի շատ կարող եմ Ես պարտության մատնել Իմ հակառակորդին: Չնայած Ես ոչ մի պահանջ չեմ դնում ձեզ վրա, չեմ ծանրաբեռնում ձեր սրտերը, Ես միայն խնդրում եմ, որ կանչեք Ինձ՝ օգնելու մեղավորներին, որպեսզի խուսափեն այն չարությունից, որը կարող է դուրս գալ նրանց սրտերից ցանկացած պահի:
	Սատանայի զորությունը մի այնպիսի բարձրության վրա է, երբ նրանք, ովքեր հավատ չունեն կամ չեն հավատում Աստծուն, հեշտությամբ բանեցվում են նրա կողմից: Նա դրդում և գայթակղեցնում է նրանց ամեն մի հնարվարության դեպքում: Մարդը, սատանայի աչքում, Աստծո հայելային արտացոլումն է, Ով ստեղծեց մարդուն Իր Սեփական Պատկերով: Սատանան ատում է յուրաքանչյուր մարդկային արարածի այնպիսի ուժգնությամբ, որ շնչահեղձ կաներ ձեզ: Միայն նա ով կարող է տեսնել ճշմարտությունը, միայն նա է զգոն նրա /սատանայի/ տակտիկայի հանդեպ, երբ չարն ընդունում է շատ ձևեր: Միայն նա կարող է կասեցնել խաբեբայի ազդեցությունը աղոթքի զորության միջոցով, ով բաց է Աստծո Խոսքի հանդեպ՝ ով սիրում և ճանաչում է Նրան:
	Աղոթքը սարսափեցնում է չարին և թուլացնում նրա ճանկը, որ բռնել է մարդկությանը: Աղոթքն ավելի զորեղ է, քան սուրը, որն օգտագործվում է մարտի ժամանակ, քանի որ այն ոչ միայն վիրավորում է թշնամուն, այլև ոչնչացնում է նրան:
	Ձեր Հիսուս
	Մարդկությանը փրկելու Իմ Առաքելությունը գրեթե ավարտված է
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Օրհնյալ Երրորդության Զորությամբ Ես հայտարարում եմ, որ Ես տվեցի ճշմարտությունը: Ես լցրեցի ձեր սրտերը և հոգիները ճշմարտության Գրքի միջոցով մարդկությանը խոստացված Ընծաներով:
	Հիմա վերցրեք Իմ ճշմարտության Ընծան այն բոլոր Ընծաների հետ միասին, որոնք տրվեցին ձեզ այս Առաքելության միջոցով, և ընդունեք դրանք երախտագիտությամբ: Ապրեք Աստծո Խոսքը: Ընդունեք այս պատգամները և ապրեք ձեր կյանքը /դրանց/ համապատասխան:
	Մարդկությանը փրկելու Իմ Առաքելությունը գրեթե ավարտված է: Իմ Մնացորդը ձևավորված է: Ձեզ տրվել են Կենդանի Աստծո Կնիքի, Փրկության Մեդալիոնի և Խաչակրաց Աղոթքների Ընծաները: Դրանք կլինեն ձեր սպառազինությունը Իմ հակառակորդի դեմ: Ես կխոսեմ ձեզ հետ միայն պարբերաբար և Մնացորդի միջոցով այժմվանից սկսած: Դուք պատրաստ եք վերցնել ձեր սպառազինությունը, որ պայքարեք լքվածության վայրում Իմ Խոսքը կենդանի պահելու համար:
	Իմ Պլանն է ապահովել, որ բոլորդ տարածեք Իմ Խոսքը և խոկաք թե ինչ եմ Ես տվել ձեզ: Ես երբեք չեմ լքի Իմ վերջնական Առաքելությունը, քանի որ դա անհնար է: Եղեք համբերատար և ամբողջապես վստահեք Ինձ: Այս Պատգամները ձեզ մեծ սփոփանք և մխիթարություն կբերեն մեծ հոգևոր փորձությունների օրերին: Շնրհակալ եղեք Իմ Գթասրտության համար:
	Սուրբ Հոգին ձեզ ուղղություն կտա և կպաշտպանի, և Ես կտամ ձեզ այն սփոփանքը, որի կարիքը կունենաք՝ հաղթահարելու համար այն դժվարությունները, որոնց կդիմակայեք առջևում սպասվող ժամանակներում:
	Շնորհակալ եմ, փոքրիկնե՛րս, Իմ Միջամտությունն ընդունելու համար: Հիմա արդեն ձեր հայեցողությանն է մնում տարածել ճշմարտությունը: Ես սիրում եմ ձեզ, Ես փայփայում եմ ձեզ, և տենչում եմ Տիրոջ Մեծ Օրվան, երբ Ես կմիավորեմ աշխարհը և կառաջնորդեմ ձեզ երկրի վրա Իմ Թգավորություն:
	Ես օրհնում եմ ձեզ և տալիս եմ ձեզ արիությունը, իմաստությունը, գիտելիքը և Շնորհները՝ շարունակելու համար Իմ Գործը երկրի վրա:
	Ձեր սիրող Հիսուս Ողջ մարդկության Փրկիչ և Ազատարար
	Մայր Փրկության. Արիություն, իմ սիրելի զավակներ, ամեն ինչ իմ Որդու Ձեռքերում է
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ձեզ տրվել են աղոթքները, ընծաները և սպառազինությունը՝ առաջ գնալու իմ թանկագին Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան համար նախապատրաստվելու մեջ:
	Նրա Մնացորդը ձևավորվել է, և այն կշարունակի աճել աշխարհով մեկ, որպեսզի հոգիները կարողանան փրկվել: Առջևում սպասվող ժամանակների ընթացքում է, որ Աստծո Մնացորդը աշխարհի ամեն անկյունում կպահպանի Նրա Սուրբ Խոսքի ճշմարտությունը: Օրհնյալ Սուրբ Հոգու Շնորհով՝ Մնացորդը իրենց աղոթքների և զոհողությունների միջոցով կիջեցնեն Աստծո զայրույթը, երբ Տիրոջ Մեծ Օրն իջնի աշխարհի վրա:
	Դուք երբեք չպետք է մոռանաք, որ Աստված սիրում է յուրաքանչյուրին, և ընդդիմության պատճառով, որը ցույց կտրվի Աստծո զավակներին, ձեզ համար հեշտ չի լինի մնալ Խոսքին հավատարիմ:
	Աստծո Մնացորդը, անկախ հավատամքից կամ ազգությունից, կմիավորվի գալիք օրերին, երբ Սուրբ Խոսքի մասին ամեն դիտողություն կճնշվի: Աստված կհաղորդակցվի ձեզ հետ այս Առաքելության միջոցով, երբ սփոփանքի կարիք կունենաք, որպեսզի կարողանա հեղել ձեզ վրա անհրաժեշտ Շնորհները ձեր հավատը պահելու համար:
	Արիություն, իմ սիրելի զավակնե՛ր, ամեն ինչ իմ Որդու Ձեռքերում է, Ով կփնտրի ամեն մի հոգու, ներառյալ ձեր միջի ամենակարծրացածներին: Իմ սերը ձեր բոլորիդ հանդեպ հարատև է, և ես ցանկանում եմ որ դուք օգտագործեք ամեն մի Ընծա՝ տրված ձեզ Սուրբ Ավետարանների և այս Պատգամների միջոցով, հոգիների փրկության համար:
	Աստված երբեք չի լքի Իր Մնացորդին, և ձեր աղոթախմբերի, ինչպես նաև այլ առաքելությունների միջոցով աշխարհի հետ իմ հաղորդակցությունների հետևանքով ստեղծված բոլոր մյուս աղոթախմբերի միջոցով կլինի, որ հոգիները կարող են փրկվել և կփրկվեն:
	Սփոփեք միմյանց հոգևոր փորձությունների ժամանակներում, և Աստված կուղղորդի ձեզ ճանապարհի ամեն մի քայլին: Ես՝ Փրկության Մայրը, կմնամ ձեր պաշտպանը և ես կպատասխանեմ ամեն մի խնդրանքի, որ դուք կխնդրեք ինձնից: Ես կմնամ ձեր կողքին մինչև այն Օրը, երբ իմ Որդին կվերադառնա՝ վերապահանջելու համար Իր Թագավորությունը երկրի վրա:
	Շնորհակալ եմ հավատով, հույսով և վստահությամբ իմ և իմ Որդու կանչին աևձագանքելու համար:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Իմ հավատարիմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կմնան հավատարիմ Իմ Խոսքին, կբարձրանան և կուղղորդեն ձեզ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ձայնը ճնշվել է խավարի ոգու կողմից մի այնպիսի ժամանակ, երբ մարդկությունն ամենաշատն ունի Իմ կարիքը:
	Հոգևոր մարտը կատաղի է, և այն մղվում է Իմ Թագավորության կողմից չարի ուժերի դեմ: Սակայն շատերն են անտեղյակ այդ փաստին, որովհետև չարի ոգին դուրս է հեղում մի նոր կեղծ վարդապետություն, որը, արտաքինից կերևա հանրամատչելի, հիանալի, ողջունելի և կծափահարվի նրանց կողմից, ովքեր ասում են թե խոսում են Իմ Խոսքը, բայց որն Ինձնից չէ:
	Չարը զգույշ է, խորամանակ և զարտուղի, և ուստի, երբ նրա գործակալները ներկայացնեն մի նոր մոտեցում Իմ Ուսուցումների հանդեպ, կարող եք վստահ լինել, որ այն զարդարված կլինի հոյակապ ձևով, որը կթվա, թե արդար է: Իմ թշնամիների զորությունը խեղդում է Իմ ժողովրդի հավատը, և նրանք չեն տեսնում թե ինչ է դրված իրենց առջև:
	Խառնաշփոթությունն Ինձնից չի գալիս: Իմ Խոսքը պարզ է, Իմ Ուսուցումները՝ անսահման: Մարդկությունը փարվել է հումանիզմին և աթեիզմին որպես Ինձ փոխարինող: Ինձ անտեսել են, և Ւմ Խոսքին հանդուրժում են միայն որոշ մասերում, մինչ մյուս մասերը շրջել են՝ հարմարեցնելու համար մեղավորների կարիքներին, ովքեր ցանկանում են արդարացնել իրենց անօրենությունները: Նրանք կարող են հերձվածություն թույլ տալ իրենց միջև, բայց Ես ամենատես Եմ և Ես կդատեմ քրիստոնյաներին այն ձևով, որով նրանք ժխտում են Իմ Խոսքը և այն գործողություններով, որոնց նրանք փարվել են, որոնք Իմ դեմ են:
	Քրիստոնյաների հետ արագորեն հաշվեհարդար են տեսնում աշխարհում, և նրանք մեծ տառապանքներ կկրեն այն ատելության պատճառով, որ գոյություն ունի աշխարհում Իմ դեմ: Ես արհամարհված եմ նրանց կողմից, ովքեր ժամանակին ճանաչել են Ինձ, սակայն հիմա մերժում են Ինձ: Ինձ հազիվ են հանդուրժում նրանք, ովքեր գիտեն թե Ով Եմ Ես, ովքեր բաց են թողնում որոշ ուսուցումներ, որովհետև ճշմարտությունը անհարմարություն է ստեղծում նրանց համար:
	Ինձնից շատերն էին հեռու քաշվում երկրի վրա Իմ Ժամանակ, և հատկապես այն հպարտ հոգիները, ովքեր առաջնորդում էին Իմ հոտին տաճարներում: Նրանք քարոզում էին Աստծո Խոսքը, բայց չէին ցանկանում լսել ճշմարտությունը Իմ՝ ճշմարիտ Մեսիայի Շուրթերից:
	Այսօր կան Ինձ անհավատարիմ ծառաներ, ովքեր չեն կարողանում հարել ճշմարտությանը: Նրանցից շատերն այլևս չեն ընդունում Իմ Սուրբ Խոսքը, որ մնում է բյուրեղյա մաքրության ինչպես ակունքի ջրերը: Նրանք ցեխոտել են ջուրը, որը դուրս է հորդում Սուրբ Հոգուց, և անմեղ հոգիները կխմեն այն: ճշմարտությունը կաղճատվի, և շատերը ստիպված կլինեն կուլ տալ խավարի վարդապետությունը, որը կփայլի պայծառորեն, ինչպս մի կայծկլտուն աստղ: Այդ նոր կեղծ վարդապետությունը Ինձ հետ ոչ մի գործ չի ունենա, և միայն նրանք կգտնեն Հավտենական Կյանք, ովքեր հավատում են Սուրբ Աստվածաշնչին և մերժում են շեղվել Ինձնից:
	Ես եկա բերելու համար ձեզ ճշմարտությունը, որպեսզի փրկեմ ձեզ, և դուք խաչեցիք Ինձ այդպես անելու համար: Սակայն Խաչի վրա Իմ Մահվամբ Ես պարտության մատնեցի մահին: Ամեն ինչ, որ Ես արեցի, ձեզ համար էր, և ամեն ինչ, որ գալիս է մահվան վրա Իմ Հաղթանակից, ձերն է: Մարմնի կյանքը դառնում է ձերը, երբ հավատում եք Ինձ, և ձեր հոգին կապրի ընդմիշտ: Մերժեք Ինձ նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը, և դուք պատրաստ չեք լինի ստանալ Ինձ: Եթե գրկեք ստեր, չնայած արդեն գիտեք Իմ Խոսքի ճշմարտությունը, կընկնեք հուսահատության մեջ: Եվ հիմա Ես պետք է խաչվեմ ևս մեկ անգամ, և այս անգամ քիչ ողբ կլինի Իմ Մարմնի՝ Իմ Եկեղեցու համար, քանի որ դուք լքած կլինեք Ինձ մինչ այն ժամանակը, երբ Ես կգամ Մեծ Օրը: Ինձ մոռացած կլինեն, բայց ինքնակոչին կկռապաշտեն, կերկրպագեն և կողջունեն արքայաբար, մինչդեռ Ես ընկած կլինեմ աղբի մեջ, և Ինձ ոտնակոխ կանեն:
	Միայն Սուրբ Հոգու Զորությամբ Իմ հետևորդները կկարողանան դիմանալ հոգիների համար այդ մարտին, և Ես տալիս եմ ձեզ ամեն Շնորհը՝ բացելու համար ձեր աչքերը ճշմարտության հանդեպ, և կանխելու ձեզ, որ չոչնչանաք խաբեությունից:
	Իմ հավատարիմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կմնան հավատարիմ Իմ Խոսքին, կբարձրանան և կուղղորդեն ձեզ ճշմարտության ճանապարհին: Իմ այդ խիզախ սրբազան սպասավորները կստանան արտակարգ Շնորհներ, որպեսզի կարողություն տան քրիստոնյաներին հստակորեն տեսնելու տարբերությունը ճշտի և սխալի միջև: Սրտապնդվեք, բոլո՛րդ, և իմացեք, որ այդ Շնորհները հիմա հեղվում են Իմ այդ սպասավորների վրա, քանի որ առանց նրանց առաջնորդության ձեզ համար դժվար կլինի հռչակել ճշմարտությունը:
	Ես սիրում եմ բոլորիդ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Ես բերում եմ ձեզ դեպի Ինձ և կոչ եմ անում ձեզ ասել Իմ խաչակրաց աղոթքները՝ ստանալու համար այն օրհնությունները, որոնք անհրաժեշտ են առջևում ձեզ սպասվող այդ ճամփորդության համար: Սուրբ Հոգին հանգչում է ձեզ վրա, և դուք կլցվեք ամեն հնարավոր Ընծայով՝ պահպանելու համար Իմ հանդեպ ձեր նվիրվածությունը:
	Կանչեք Ինձ միշտ, որ օգնեմ ձեզ, արիություն տամ ձեզ, ուժ և կարողություն՝ սիրով և կարեկցանքով վարվելու ձեր թշնամիների հետ, որն անհրաժեշտ է, եթե պետք է դառնաք Իմ ճշմարիտ աշակերտը: Սիրել Իմ թշնամիներին չի նշանակում, սակայն, որ դուք ընդունեք հերձվածություն: Ես նաև խնդրում եմ, որ մերժեք ներքաշվել ցանկացած տեսակի ատելության մեջ Իմ Սուրբ Անվամբ:
	Հռչակեք Իմ Խոսքը: Կարիք չկա պաշտպանել այն:
	Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության
	Նախկինում երբեք, Իմ Խաչելությունից ի վեր, քրիստոնեությունն այսպիսի հալածանք չի կրել
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Արցունքները հոսում են մեծ հոսքերով այս ժամանակ, մինչ Աստծո Սուրբ Խոսքը մասնատվում է:
	Սերն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ցրվել է, և Իմ Եկեղեցու ոգին չորանում է, այնպես, որ շուտով այն կդառնա սոսկ անապատ: Այն զրկված կլինի կյանքից, և միայն Իմ Եկեղեցու միջի ճշմարիտ հավատարիմները կպահեն Իմ Սիրտը հաստատուն կերպով խփելիս, մինչ մնացած ամեն ինչ, որ շրջապատում է նրան, կդառնա ջրազրկված՝ կյանքի ամեն ունցիան նրանցից դուրս քաշված:
	Նախկինում երբեք, Իմ Խաչելությունից ի վեր, քրիստոնեությունն այսպիսի հալածանք չի կրել Աստծո Խոսքի դեմ արհամարհանքի պատճառով: Ամեն ինչ, որ սուրբ է պահվում Իմ Հոր Երկնային Թագավորությունում, նվազեցվում է մարդու կողմից, ում սիրտն այլևս սեր չի զգում իր Արարչի՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո հանդեպ: Նրանք, ովքեր մնում են հավատարիմ Նրան և սիրում ու փայփայում են Նրան, կզգան Նրա Ցավն իրենց սրտերի ներսում ինչպես սուր, որը խոցում է և սոսկալի տառապանք պատճառում, բայց չի սպանում: Քանի որ նրանք, ովքեր ճշմարիտ սեր ունեն Աստծո հանդեպ, անկարող կլինեն բաժանվել Նրանից, որովհետև կապված են Նրան պոորտալարով, որը չի կարող կտրվել:
	Աստված, Իր Գթասրտությամբ, կոչնչացնի Իր թշնամիներին, ովքեր փորձում են գողանալ նրանց սրտերը, որոնց անունները պարունակվում են Կյանքի Գրքի մեջ: Իմ Ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է:
	Երբեք մի կորցրեք հույսը, ոչ էլ հուսահատվեք, երբ տեսնում եք Իմ հակառակորդի/նեմեսիսի գործը և արագությունը, որով նրա խորամանկ չար ուղիներն ընդունվում են ոչինչ չկասկածող հոգիների կողմից: Ես ամենից առաջ Մեծ Համբերության Աստված եմ, և Իմ Գթասրտությունը կհեղվի մարդկային ռասայի վրա առատորեն Իմ Սիրո Բոցերի միջից: Այդ Բոցերը կներարկեն հավատի նորացում Իմ հանդեպ նրանց կողմից, ովքեր հեռացել են Ինձնից, ճիշտ ինչպես նրանք կոչնչացնեն սատանային և ամեն դևի ու ընկած հրեշտակի, որ բնակություն են հաստատել այն հոգիներում, ովքեր պատկանում են Ինձ, սակայն հեռացել են Ինձնից:
	Իմ Ժամանակը կգա, բայց ոչ նախքան աշխարհը կտեսնի Հայտնության Գրքում և ճշմարտության Գրքում կանխասացված նշանները: Մի վախեցեք Ինձնից: Նախապատրաստվեք Ինձ համար: Մերժեք Իմ թշնամիների կողմից արված կեղծ խոստումները: Միշտ մնացեք հավատարիմ Իմ Խոսքին: Իմ թշնամիները մաս չեն ունենա Իմ Թագավորության մեջ: Իմ սիրելի հավատարիմները, ներառյալ նրանք, ովքեր կկանչեն Ինձ Նախազգուշացման ժամանակ, երբեք չեն մեռնի: Քանի որ նրանցն է Նոր Թագավորությունը՝ Իմ Թագավորությունը՝ այն, որն Ինձ՝ Մեսիային՝ բոլոր ժամանակների Թագավորին է խոստացված, մի աշխարհ առանց վերջի:
	Սա կարող է լինել շփոթության, բաժանումի, տխրության և նրանց ձգտելու ժամանակ, ովքեր Ինձ են ներկայացնում այս երկրի վրա՝ ճշմարտությունը հռչակելու համար: Բայց իմացեք սա: Ես Եմ ճշմարտությունը: ճշմարտությունը երբեք չի մեռնում: Իմ Թագավորությունը հավիտենական է, և դուք, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, պատկանում եք Ինձ: Եկեք: Մնացեք Ինձ մոտիկ: Ես կառաջնորդեմ ձեզ դեպի իրավամբ ձեզ պատկանող ժառանգությունը: Վստահեք Ինձ: Լսեք Ինձ այս Պատգամների՝ ճշմարտության Գրքի միջոցով: Այն Աստծո Ընծան է ձեզ, որպեսզի երբեք չմոռանաք Իմ Խոստումը՝ նորից գալու և դատելու կենդանիներին՝ նրանց, ովքեր կենդանի են այս երկրի վրա, ինչպես նաև նրանց, ովքեր մահացել են Իմ Շնորհի մեջ:
	Ես ամեն տեսակ նշաններ ցույց կտամ ողջ աշխարհով մեկ հիմա: Նրանք, ովքեր օրհնյալ են Սուրբ Հոգու Ընծայով, կիմանան, որ դրանք ուղարկվել են ձեզ Իմ սիրելի Հոր Հրամանով:
	Գնացեք Խաղաղությամբ: Լսեք Ինձ միայն այս Պատգամների միջոցով այս ժամանակ:
	Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ քնքշորեն, և պահանջել եմ ձեզ որպես Իմը: Թող ոչ մի մարդ չփորձի գողանալ որևէ հոգու Ինձնից, քանի որ նա կտառապի հավիտենական տառապանքներ իր գործողությունների համար:
	Ձեր Հիսուս

