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PRANEŠIMAI IR APSIREIŠKIMAI
Informacija apie Dangiškus Pranešimus, susijusius su Pasaulietiniu Įspėjimu (Sąžinės Nušvietimu) bei dvasiniai nurodymai ir pranašystės skirtos
Bažnyčiai bei Pasauliui, kurie jau atsiskleis laikotarpyje iki Antrojo Jėzaus
Kristaus Atėjimo, kuris įvyks dabartinės kartos metu, taip kaip pasakė pats
Jėzus Savo pasisakymuose Pranešimuose.
Dangiškieji Pranešimai buvo gauti per Dieviškojo Gailestingumo Mariją
(slapyvardis), kuri yra anonimiška katalikė regėtoja bei pranašė Europoje.
Pirmasis Pranešimas buvo jai suteiktas 2010 metų Lapkričio 9 dieną. Iki
2015 metų Gegužės ji gavo iš Švenčiausiosios Trejybės Ir Mergelės Marijos daugiau nei 1330 Pranešimų. Nors šiuo metu Pranešimai nustojo būti
gaunami Jėzus sakė, jog ateityje Pranešimai bus ir toliau teikiami – jie bus
Teikiami Iki Jo Antrojo Atėjimo.

TIESOS KNYGA IR YRA KNYGOS
RITINYS APRAŠOMAS APREIŠKIMŲ KNYGOJE
„Tiesos Knyga yra suteikiama pasauliui, jog žmonija pajustų Dievo Meilę ir būtų vedama link tiesos, bei surastų laisvę.” (Penktadienis, Lapkričio
30, 2012, 15:55 val.)
Tiesos Knyga yra paminėta Biblijoj
Danieliaus skyriuj 10:21. Tai ten, kur
aprašoma apie paslaptingą Tiesos
knygą.
Gabrielius paaiškina Danieliui, jog
apie tai, kas buvo atskleista jam, apie
ateitį ir laikų pabaigą galima surasti
Tiesos Knygoje. Danieliui liepiama
užantspauduoti Knygą, kadangi ji bus palikta kitam laikui vadinamam
‘Laikų Pabaigai’ (Danieliaus Knyga 10,21 ir 12,4-9).
Tiesos Knygos turinys taip pat buvo atskleistas Evangelistui Jonui ir buvo
perduota jam Apreiškimų Knygoj simbolio pavidalu kaip pranašystės kartu su antspaudais.
Jėzus Kristus dabar atplėšia antspaudus.
Tiesos Knyga dabar yra atskleidžiama kaip Pranešimai per Dieviškojo
Gailestingumo Mariją.
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ANTSPAUDAI IR PRANAŠYSTĖS
Šiuose apsireiškimuose Jėzus atidaro septynis Antspaudus minimus Apreiškimo Knygoje – Jis atskleidžia jų prasmę.
Iš Pranešimų suteiktų Marijai nuo Vasario 11 d., 2012
metų – lygiai metai prieš Benedikto XVI atsistatydinimą: „Mano vargšas Vikaras, Popiežius Benediktas XVI, bus išvarytas iš Šventojo Romos posto...“
Pranašystės esančios Pranešimuose išpranašauja
Benedikto XVI atsistatydinimą ir netikrojo pranašo
atėjimą, kuris dabar sėdi Petro Soste Šventuosiuose Rūmuose.
Pranašystės atskleidžia įvykius tokius kaip Arabų pasaulio sukilimą, išplisiantį atkritimą nuo Katalikų tikėjimo (Pirmasis Antspaudas) ir Katalikų
Bažnyčios Schizma, Dievo Rankos sukeltus globalius klimato pasikeitimus, privalomą pasaulietinę vakcinaciją, kuri sukels mirtį, politinius neramumus, Trečiąjį Pasaulinį Karą (Antrasis Antspaudas), antikristo atėjimą,
Pasaulietinį Vieną Valdymą, Naująją pasaulietinę pagonišką Bažnyčią,
pasaulyje kilsiantį badą (Trečiasis Antspaudas), čipų implantaciją – žvėries ženklo – Ir daugel kitų įvykių.
Kiti Apreiškimų Knygos Antspaudai dar nebuvo atplėšti ir atskleisti.
Visi šie įvykiai rodo, jog mes iš tiesų gyvename laikų pabaigoje ir kaip
mums pasakyta Viešpaties Diena jau greitai Ateis. Tai ir yra pagrindinis Pranešimų tikslas – įspėti visą žmoniją apie įvykius, kurie turi ateiti
ir paruošti žmoniją pačiam svarbiausiam įvykiui žmonijos istorijoje nuo
Jėzaus Kristaus Mirties ir Prisikėlimo.
Pranešimų tikslas yra išgelbėti kuo daugiau sielų kaip tik galima.

ATKRITIMAS NUO TIKROJO TIKĖJIMO (PIRMASIS ANTSPAUDAS)
„Pirmasis Antspaudas yra atkritimas, pastebimas ne tik tarp netikinčiųjų, bet ir tarp tų, kurie sakosi žinantys Mane ir tų, kurie viešai skelbia
savo meilę Man. Tai yra laikas, kuomet Tikrasis Tikėjimas bus iškreiptas, kuomet jums Mano vaikai bus pristatyta sumenkinta doktrina, kas
yra įžeidimas Mano Mokymo. Aš sakau jums vaikai, kuomet jūs pamatysite iškylančius naujus klaidingus tikėjimus bei religines doktrinas jūs
žinosite, jog atėjo laikas Pirmojo Antspaudo atplėšimui. (...)
Yra tik vienas Dievas: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji
Dvasia - Švenčiausioji Trejybė. Visi kiti dievai ateina iš Šėtono, nepaisant koki patrauklūs jie būtų.“ (Trečiadienis, Kovo 7, 2012, 3:40 val.)
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ĮSPĖJIMAS
Daugiausiai svarbus Pranešimas yra apie mistinį įvykį kuris greitai atsiskleis visame pasaulyje. Šis įvykis apibūdintas Jėzaus Kristaus kaip Didysis
Įspėjimas bei Sąžinės Apšvietimas, bus suteiktas pasauliui kaip didingiausias Dieviškojo Gailestingumo Aktas. Įspėjimas
stebuklinga asmeniška kiekvienos sielos susitikimo su Dievu dovana, padės paruošti žmones
Jėzaus Kristaus Sugrįžimui. Jis bus patirtas tuo
pačiu metu pasaulyje kiekvieno žmogaus turinčio daugiau nei 7 metus. Jis tęsis apie 15 minučių. Tai bus tokia sukrečianti patirtis, jog niekas
negalės jo nepaisyti. Visi Net ir ateistai sužinos,
jog Dievas egzistuoja. Visiems bus atskleistos
jų nuodėmės kaip Ir geri darbai taip kaip mato
juos Dievas. Ši dovana padrąsins žmones permąstyti savo gyvenimus Ir paprašyti Dievo atleidimo. Įspėjimo metu įvyks
labai daug stebuklingų atsivertimų, Ir pasaulis pasikeis. Žmogus žinodamas Tiesą pasirinks Dievą priimti arba atstumti. Jis seks arba išganymo
keliu arba amžinojo pasmerkimo keliu savo paties pasirinkimu.

Kodėl įvyks Įspėjimas?
• Jog įrodyti, kad Dievas egzistuoja.
• Sugrąžinti visus atgal pas Jėzų ir į Tiesos Kelią.
• Sumažinti nuodėmės įtaką, bei blogį pasaulyje atsivertimų dėka.
• Padėti išgelbėti mus prieš Paskutiniąją Teismo Dieną, suteikiant
mums šansą paprašyti atleidimo už nuodėmes, kurias padarėme.
• Atversti netikinčiuosius, kurie kitu atveju neturėtų išganymo šanso
be šio didžiojo gailestingumo akto.
• Sustiprinti tikinčiųjų tikėjimą.
Kas atsitiks Įspėjimo metu?
•
•

Visi, kuriems yra daugiau nei 7 metai patirs asmenišką mistinį susitikimą su Jėzumi Kristumi, kuris tęsis maždaug 15 minučių.
Tai yra Dievo Tėvo dovana atversti žmones atgal prie tiesos. Tai bus
panašiai kaip ir Paskutiniąją dieną, viskas atsiskleis tik šįkart tai
nebus pasmerkimui. Vietoj to jums bus suteiktas šansas paprašyti
atleidimo.
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Dvi kometos susidurs.
Žmonės tikės tai esant katastrofa, baisesne nei žemės drebėjimas,
bet tai bus ženklas, jog Jėzus ateina.
Dangus persikeis į raudoną ir atrodys tarsi degtų, tuomet jūs pamatysite kryžių danguje, kad iš pradžių jus paruošti.
Ateistai sakys, jog tai buvo tik pasaulietinio masto iliuzija. Mokslininkai ieškos paaiškinimo, bet jo nebus.
Tai bus labai įspūdinga ir mums neskaudės, nes tai yra Jėzaus Meilės
ir Gailestingumo aktas.
Mūsų nuodėmės bus mums parodytos ir tai mus privers pasijusti nepaprastai nuliūdusiais bei jausim gėdą, kuomet jos mums bus
atskleistos. Kiti bus taip sukrėsti ir šokiruoti dėl to, kaip jiems buvo
parodytos jų nuodėmės, jog jie kris negyvi, prieš tai kai jiems bus
suteiktas šansas atgailauti.
Kiekvienas pamatys savo sielos būseną prieš Dievą – ką Gero padarė savo gyvenimuose, bei skausmą, kurį sukėlė kitiems, bei visa, ką
jie turėjo padaryti, bet nepadarė.
Daugelis žmonių parkris ir verks iš palengvėjimo: su ašaromis
džiaugsmo bei laimės, ašaromis nuostabos ir meilės.
Nes pagaliau bus įmanoma jiems gyventi naują gyvenimą, kuomet
mes jau žinome tiesą.
Jėzus dabar prašo kiekvieno melstis už tokias sielas, kurios mirs dėl
šoko, kurios gali būti mirtinose nuodėmėse.
Kiekvienas turi pasiruošti dabar. Jėzus prašo, kad visi prašytų atleidimo už jų nuodėmes dar prieš Įspėjimą.

„Po Įspėjimo nenusigręžkite ir vėl gyventi kaip anksčiau gyvenote, Aš raginu visus
jus, jog kuomet jau būsite pamatę Mano
Buvimą ir kaip nuodėmė Ne tik Mane
įžeidžia, bet ir nuveda jus keliu į Pragarą, jog jūs nebesielgtute kaip prieš tai.
Šis laikotarpis po Įspėjimo yra labai svarbus dėl pasaulio taikos ir jūsų
išganymo. Neatstumkite šios dovanos. Įsikibkite į ją abiem rankom. Te
Įspėjimas suvienija jus su Manim. Jei jūs taip pasielgsite ir melsitės, kad
jums vadovaučiau, jūs būsite apdovanoti Naujuoju Rojumi Žemėje, kur
jums nieko daugiau netruks.“(trečiadienis, Birželio 22, 2011, 07:00 val.)
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Šventosios Dvasios Ugnis bus jaučiama kiekvieno širdyse
Sekmadienis, Gruodžio 9d., 2012, 7:00 val.

„Mano brangi mylima dukra, Aš nenoriu išgąsdinti Savo sekėjų, bet
greičiau parodyti Meilę ir Gailestingumą, kuriuos laikau Savo Širdy kiekvienam vyrui, moteriai ir vaikui.
Tai dėl šios Meilės, kurią turiu kiekvienam iš Dievo vaikų, įskaitant ir
tuos, kurie niekina Dievo Žodį, jog Aš trokštu apgaubti juos Savo Gailestingumo Liepsna.
Būkite pasiruošę visi jūs nes greitai jūs išvysite Dievo Galią ir Jo Dievišką Įsikišimą pasaulyje, kuomet Jis sustabdys visa kas esa, penkiolikai
minučių.
Šventosios Dvasios Liepsna bus jaučiama kiekvieno širdyje.
Tie, kurie yra Malonės būsenoj patirs džiaugsmo, meilės ir užuojautos
jausmus Man, Jūsų Jėzui.
Tie, kurie turės lengvų nuodėmių, jūs jausite skaistyklos skausmą, bet
greitai būsite apvalyti, tuomet pajusite gilią ramybę ir meilę savo širdyse
Man.
Kurie turės mirtinų nuodėmių, jūs jausite beviltiškumą ir skausmą tarsi
būtute numesti į pragaro liepsnas. Kai kurie iš jūsų, kurie esate tokioj
nuodėmių būsenoj prašysite Manęs atleidimo ir malonės, jog liautųsi
jūsų vidinė kančia. Tai Aš jums suteiksiu, jeigu jūs iš širdies atgailausite
ir priimsite tai, jog jūsų nuodėmės Mane labai įskaudino ir sukėlė Man
kančią, nes jomis užgavote Dievą.
Tuomet bus dar ir tos nelaimingos sielos, kurios spjaudys į Mane, kovos
su Manim, o tuomet atsuks Man savo nugaras. Siaubas, kurį jos patirs,
bus jaučiamas dėl to, jog jos yra apsėstos Šėtono. Jos negalės pakelti
skausmo, kuomet išvys Mano Šviesą ir jos pabėgs į nelabojo glėbį, kurio
tamsa suteikia jiems nusiraminimą.
Pagaliau bus ir tų, kurie mirs tą pačią akimirką dėl šoko, kurį patirs.
Prašau melskitės už tokias sielas kiekvieną dieną, nes jūsų maldos padės
jiems įgyti įėjimo malonę į Mano Karalystę.
Tai yra vienas iš didžiausių stebuklų suteiktų Dievo vaikams.
Mano apreiškimas jums šio įvykio metu jus pažadins priimti faktą, jog
Mano pažadas ir vėl sugrįžti išgelbėti žmoniją, jog ji galėtų paveldėti
Didingąjį gyvenimą, greitai bus įgyvendintas.
Jūsų Jėzus“
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Gyvojo Dievo Antspaudas. Jis buvo išpranašautas Apreiškimo Knygoje Ir yra suteiktas dabar apsireiškimo metu kaip 33 Kryžiaus žygio malda.
Mūsų prašo Jėzus nešioti (arba su Savimi turėti) Gyvojo Dievo Antspaudą
bet kokia forma (maldos tekstą) turėti savo namuose. Antspaudą reikia
melstis kasdien. Jis apsaugo mūsų kūną ir sielą, be to nieko blogo nenutiks tiems, kurie turės Antspaudą. Jį negalima pardavinėti, bet turėtų būti
pasiekiamas visiems. Pranešimuose galima rasti daugel kitų vietų kalbančių apie Antspaudą. Juose atsiskleidžia Antspaudo reikšmė. Tai yra Dievo
Dovana skirta apsaugoti mus, mūsų namus, Ir padėti mums įžengti į Taikos Erą.
Antspaudo Tekstas – Gyvojo Dievo Antspaudas –
33 Kryžiaus žygio malda
Mano Dieve, Mano Mylintis Tėve, su
meile ir dėkingumu aš priimu Tavo
Dievišką Apsaugos Antspaudą, kuriuo
Tavo Dievybė apgaubia mano kūną ir
sielą amžinybei.
Aš nusilenkiu nuolankiai dėkodamas ir
prisiekiu savo tikrą meilę ir ištikimybę
Tau, mano Mylimas Tėve.
Maldauju Tave apsaugoti mane ir
tuos, kuriuos myliu, šiuo ypatingu Antspaudu ir prisiekiu savo
gyvenimu tarnauti Tau per amžius. Aš myliu Tave, brangus Tėve.
Aš guodžiu Tave šiuo laiku, Brangus Tėve.
Aš aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus Kūną ir Kraują, Sielą
ir Dievystę už pasaulio nuodėmių atpirkimą ir visų Tavo vaikų
išgelbėjimą.
Amen.
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KRYŽIAUS ŽYGIO MALDOS
Pranešimų metu Jėzus taip pat suteikė mums maldas Ir litanijas kurios
reiškia Maldų Kryžiaus žygį. Jis prašo mūsų kas dieną Jas melstis. Labai
daug malonių yra susiję su jomis, atnešančiomis tuo pačiu daugel atsivertimų. Taip pat Jėzus mus mokina suburti Kryžiaus žygio grupes, jog
melstumėmės kartu už sielų atsivertimą Ir apsaugą šiais sunkiais laikais.
Kryžiaus žygio grupės padės suformuoti Jėzaus Kristaus Katalikų Bažnyčios Likučio Armiją, ištikimą Šventajam Raštui Ir Katalikų Tradicijai.
Visi tie, kurie atsivers Ir priims Dievą bus paimti Jėzaus Paskutiniąją Dieną
į Naująjį Rojų, Naująjį Dangų Ir Žemę - Ramybės Ir Laimės Erą.

MALDAKNYGĖ
Visos Kryžiaus žygio Maldos,
Litanijos, Kitos Maldos
atskleistos Dieviškojo
Gailestingumo Marijai
skirtos Likusiajai Armijai
“Jėzus žmonijai”
(Knygos rinkinys su minkštu viršeliu,
116x165mm, 256 puslapiai.)

MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS IR MALDŲ GRUPĖS
„Šios maldos buvo užrašytos Danguje ir žada nepaprastas Malones. Jos
turi tik vieną tikslą tai yra išgelbėti visas sielas: kiekvieno vaiko, kiekvienos tautos, kiekvienos lyties, kiekvienos religinės denominacijos
bei ateistus. Tai yra Mano didžiausias troškimas. Jums, mano apaštalai,
vadovauju Aš. Malones, kuriomis jus apdovanoju, jau dabar atneša vaisių.“ (Šeštadienis, Vasario 02, 2013, 03:30 val.)
„Mano vaikai, jūs turite stengtis paskirti bent jau penkiolika minučių
per dieną melstis Kryžiaus žygio maldas.“ (Trečiadienis, Sausio 23, 2013,
04:05 val.)
„(...) Jūs turite suburti Maldų Grupes, pasivadinsiančias ‘Jėzus žmonijai’.
Naudokitės šioje grupėje visomis Kryžiaus žygio maldomis“ (Trečiadienis, Gegužės 16, 2012, 05:38 val.)
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KRYŽIAUS ŽYGIO MALDOS GRUPIŲ SUSITIKIMO EIGA
Geriausiai būtų, jog Maldų grupių susitikimai įvyktų bažnyčiose arba garbinimo pastatuose; kuomet meldžiamasi namuose maldų grupės turi turėti šalia švento vandens, pašventintą žvakę ir krucifiksą.
Pavyzdys kryžiaus žygio susitikimo eigos:
• Persižegnoti ir kalbėti 96 kryžiaus žygio
maldą
• Gailestingumo vainikėlis, maldą padrąsinimui bei Šventojo Mykolo Arkangelo malda
• Kasdieninės maldos, ir litanijos
• Kryžiaus žygio Maldos pagal dienos intenciją (kaip pavyzdžiui iš šio lankstinuko)
• Šventasis Rožančius (bent vieną paslaptį, pvz. 5 dekados)
• Kalbėti 96 kryžiaus žygio maldą ir Persižegnoti.

PASIRINKTOS MALDOS
Malda skirta kiekvienai dienai
Jėzus: „Vaikai, Aš myliu ir branginu kiekvieną iš jūsų. Niekuomet nepamirškite, kuomet jūs meldžiatės Man kiekvieną dieną, sakyti šią Maldą:”
O mano brangiausias Jėzau, apkabink mane su Savo Rankomis ir leisk
mano galvai pailsėti ant Tavo Pečių, jog Tu galėtum pasiimti mane į
Savo Didingąją Karalystę, kuomet ateis tinkamas laikas. Leisk Tavo
Brangiausiajam Kraujui tekėti per mano širdį, jog būtume susivieniję į
viena. Amen.
145 Kryžiaus žygio Malda
Užpildyk mane Savo meilės Dovana
Brangiausias Jėzau, užpildyk mane, tuščią indą, Savo meilės dovana.
Užliek mano sielą Savo Buvimu. Padėk man mylėti kitus taip, kaip tu
myli mane. Padėk man tapti Tavo Taikos, Tavo Ramybės ir Tavo Gailestingumo indu. Atverk mano širdį, kad visuomet matyčiau sunkią kitų
padėtį ir suteik man Malonę atleisti savo kaltininkams ir tiems, kurie
atmeta Tave. Padėk man liudyti apie Tavo meilę savo pavyzdžiu, darant
tai, ką darytum Tu, būdamas mano vietoje. Amen.
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Atverti širdį priimti Jėzaus Žodį
Malda skirta pamatyti, jog šie Pranešimai yra Dieviškos kilmės
Jėzus: „Mano Tėvas kreipiasi į visus tuos, kurie skaito šiuos Pranešimus
pirmą kartą. Jūs turite skaityti kiekvieną Pranešimą atidžiai. Tuomet
melskitės Šventajai Dvasiai gauti malonei pamatyti, jog šie Pranešimai
yra Dieviškos Kilmės. Atverkite savo širdis priimti Mano Žodį. Pajuskite Mane savo sielose, prašydami Manęs tokiais žodžiais:”
Jėzau, jei tai iš tiesų esi Tu, prašau užliek mano sielą Savo Meile, kaip
ženklą man, jog aš galėčiau atskirti Tave kas Esi. Neleisk man būti
suklaidintam melo. Parodyk man vietoj to Savo Gailestingumą, atverdamas mano akis Tavo Tiesai ir jog pamatyčiau Kelią į Tavo Naująjį Rojų
Žemėje. Amen.
87 Kryžiaus žygio Malda
Apsaugoti mūsų tautą nuo blogio
O Tėve, vardan Savo Sūnaus, išgelbėk mus nuo komunizmo. Išgelbėk
mus nuo diktatūros. Apsaugok mūsų tautą nuo pagonybės. Išgelbėk
savo vaikus nuo blogio. Padėk mums matyti Dievo Šviesą. Atverk mūsų
širdis Tavo Sūnaus Mokymams. Padėk visoms Bažnyčioms likti ištikimoms tikrajam Dievo Žodžiui. Aš maldauju Tave saugoti mūsų tautą nuo persekiojimų. Brangiausias Viešpatie, būk mums Gailestingas,
nepaisant to, kaip mes įžeidėme Tave. Jėzau, Žmogaus Sūnau, padenk
mus Savo Brangiausiuoju Krauju. Išgelbėk mus iš nelabojo pinklių. Mes
meldžiame Tave, brangus Dieve, imtis priemonių ir sustabdyti blogį,
kuris vis labiau apima pasaulį šiuo metu. Amen.
41 Kryžiaus žygio Malda
Už netikinčiųjų sielas
O mano Jėzau, padėk savo vargšams vaikams, kurie yra akli Tavo Išganymo Pažadui. Aš maldauju Tave per mano maldas ir kentėjimus, atverti netikinčiųjų akis, kad jie galėtų pažinti Tavo švelnią Meilę ir atbėgti
į Tavo Šventųjų Rankų globą. Padėk jiems pamatyti Tiesą ir maldauti atleidimo už savo nuodėmes, kad jie galėtų būti išgelbėti ir pirmieji
įžengtų pro Naujojo Rojaus vartus. Aš meldžiuosi už šias vargšes sielas
– vyrus, moteris, vaikus ir maldauju Tave atleisti jiems jų nuodėmes.
Amen.
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IŠGANYMO MEDALIKĖLIS
„Gyvojo Dievo Antspaudas apsaugos jus
nuo žvėrio ženklo, o Išgelbėjimo Medalikėlis nuo erezijos, pasipilsiančios iš Mano
priešų burnų, kurie užgrobs Mano Bažnyčią žemėje.“ (Pirmadienis, Gegužės 05,
2014, 04:10 val.)
„Išganymo Motina: Išganymo Medalikėlis yra visgi išskirtinė Dangiška Dovana,
suteikta pasauliui dėl didelės mano Sūnaus
Meilės visiems Dievo vaikams. Dėl Dievo Tėvo įsakymu man suteiktos
galios, šis medalikėlis turės įtakos išganymui milijardo sielų. Tai yra
įmanoma, nes kuomet siela nuoširdžiai priims šį medalikėlį, ji atsivers.“
(Trečiadienis, Birželio 4, 2014, 2:13 val.)
„Nesuklyskite, neatsisakykite šio Medalikėlio, nes jis skirtas visam
pasauliui ir daugel stebuklų bus susieti su juo.“ (Pirmadienis, Sausio
20d., 2014, 12:09)
TREČIASIS PASAULINIS KARAS (ANTRASIS ANTSPAUDAS)
„Mano brangi mylima dukra, jau laikas atplėšti antrąjį antspaudą,
kadangi karų padaugės ir jie išplis. Keršto kupini angelai ateina tik iš
vieno šaltinio Mano dukra ir šie karai yra visi susiję. Jie nevyksta dėl
vietinių neramumų. Jie buvo suplanuoti Vakarų. Šie karai buvo sukelti
tyčia, jog galima būtų valdyti, ir daugelis šių šalių yra vaizduojamos kaip
demoniškos, meluojant apie jų politinius lyderius.
Vaikai, šie karai buvo klastingai sukelti, visi tuo pačiu metu su tikslu
pašalinti vieną lyderį po kito. Taikingi sprendimo būdai bus pasiūlyti ir
pasveikinti bet jie yra netikri. Jūs Mano vaikai esate klaidinami. (...)
Kodėl jūs manote tiek daug šalių yra įtraukiamos į šiuos Karus tuo
pačiu metu?
Tai nebuvo sutapimas. Egzistuoja planas suplanuotas antikristo. (...) Kuomet šių karų
padaugės ir jie taps varginantys, tuomet
antikristas pasirodys kaip taikdarys.
Tik keletui iš jūsų yra žinoma tiesa,
dėl valdžios, kurią turi žiniasklaidai
antikristas ir jo organizacijos pasaulyje.” (Šeštadienis, Kovo 10, 2012, 03:30)
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NAUJOJI PASAULIO VALDŽIA
„Tuomet kuomet viskas jau atrodys beviltiška susivienijusi grupė, sudaryta iš politinių lyderių ir Krikščioniškų Bažnyčių vadovų, bus sukurta
kaip pasaulietinė bendra organizacija iš kurios
iškils nauja šventvagystė – nauja pasaulietinė religija.” (Ketvirtadienis, Kovo 20, 2014,
09:42).
„Naujajai pasaulietinei valdžiai perimant valdymą Vidurio Rytuose jūs būsite pritrenkti
kiek daug šalių bus jų valdomos, kiek daug
nekaltų sielų tikės, jog šie nauji režimai jiems
siūlo laisvę. Bet taip nebus.“ (Sekmadienis,
Kovo 01, 2011, 09:00)

NETIKRASIS PRANAŠAS
„(...) Aš jus turiu įspėti jog daugel saviskelbių pranašų dabar atsiras
(...). Jie Mano dukra yra siunčiami paruošti Dievo vaikus priimti sekantį popiežių, kuris ateis po Mano mylimo
popiežiaus Benedikto. Šis popiežius gali būti
išrinktas Katalikų Bažnyčios narių, bet jis bus
netikrasis pranašas. Jį išrinksiantieji yra vilkai avių kailiuose ir yra slaptos Masonų sektos nariai blogio grupės, kurią valdo Šėtonas.
Gaila, bet jis netikrasis pranašas, pritrauks
daug pasekėjų. Tie, kurie jam priešinsis bus
persekiojami.“ (Ketvirtadienis, Balandžio 12,
2012 11:27 val.).
„Melskitės melskitės melskitės, jog netikrasis
pranašas būtų atpažintas kas esa. Saugokitės jo klastingo elgesio, jo dėmesio siekiančios agendos, ir kaip Mano suklaidinti tarnai
puls juo žavėtis jam po kojom. Tuomet klausykitės ką jis sako atidžiai.
Jo nuolankumas bus netikras, jo intencijos nedoros ir meilė, kurią jis
išskirs bus skirta jam. Jis bus manoma esantis išradingas, dinamiškas
- tarsi gaivaus oro gūsis. Nors jis ir energingas bei aktyvus, jo jėga ateina ne iš Dievo Tėvo. Ji ateina iš Šėtono, nelabojo.“ (Šeštadienis, Kovo 5,
2011, 10:00 val.)
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Litanija 1. Apsisaugoti nuo netikro pranašo
Brangusis Jėzau, gelbėk mus nuo netikro pranašo apgaulės. Jėzau, pasigailėk mūsų. Jėzau, gelbėk mus nuo persekiojimų. Jėzau, apsaugok mus
nuo antikristo. Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Brangusis
Jėzau, apšlakstyk mus Savo Brangiuoju Krauju. Brangusis Jėzau, atverk
mūsų akis netikro pranašo apgavystėms. Brangusis Jėzau, suvienyk Savo
Bažnyčią. Jėzau, apsaugok mūsų Sakramentus. Jėzau, neleisk netikram
pranašui suskaldyti Tavo Bažnyčios. Brangusis Jėzau, padėk mums
nepriimti melo, pateikiamo mums kaip tiesa. Jėzau, sustiprink mus.
Jėzau, suteik mums viltį. Jėzau, pripildyk mūsų sielas Šventąja Dvasia.
Jėzau, apsaugok mus nuo žvėries. Jėzau, suteik mums Įžvalgumo dovaną, kad visada galėtume eiti Tavo Tikrosios Bažnyčios keliu, visais laikais ir per amžius. Amen.

ANTIKRISTAS
“(...) pasaulis yra ruošiamas antikristo pasirodymui. Jis buvo paruoštas
daugybės įtakingų politinių pajėgų, jog atliktų savo didįjį pasirodymą.
Antikristas bus iš Rytų, ne iš Vakarų, bet bus mylimas, garbinamas ir
gerbiamas abejų, bei kiekvieno žemės kampelio. Visa prasidės taip.
Antikristas greitai sukels atneš, su Dievo priešų pagalba, karą tarp dviejų valstybių, vadovaujamų dvejų užsispyrusių ir galingų lyderių. Šie
karai įsiplieks ir išsilies į kitas šalis. Kuomet grėsmė pasidarys tokia rimta, jog ji ims liesti pačias
galingiausias valstybes, tuomet prasidės derybos
dėl taikos.
Tarsi iš niekur, pasirodys pabaisa. Bei su meistriškumu, kuris sužavės pasaulį, jis užbaigs karus. Jis
turės galingą balsą. Jis bus labai intelektualus ir
sukurs įspūdingą charizmatišką įvaizdį. Jo gera
išvaizda, žavesys ir humoro jausmas, bus kaip
galingas hipnotizuojantis magnetas. Jis pritrauks didžius liaupsinimus
iš gerai žinomų pasaulio lyderių ir žiniasklaidos, ir jis taps žvaigžde. Jo
elgesys bus patrauklus verslo lyderiams, kurie žiūrės į jį kaip į instrumentą sukuriant gerovę, kuomet ekonomikos ims augti.
Toks ypatingas pasirodys antikristas, jog tautos klegės dėl savęs, jog
padrąsintų jį aplankyti jų šalis. Jis bus mylimas ir pamėgdžios iki paskutinės smulkmenos, kiekvieną Mano Misijos momentą, kuomet Aš vaikščiojau žeme. Pamokslaudamas apie meilės svarbą, taiką ir svarbą dėl
12

vienybės tarp tautų, jis bus vertinamas kaip sukūręs didžius stebuklus,
kad ir kur jis be nueitų. Tai nėra žmogus kaip bet kuris kitas. Tai nėra
žmogus kaip bet kokia kita charizmatiška asmenybė. Jo žvaigždė žibės
ir tviskės, kaip nė viena kita prieš tai. Jis bus vertinamas kaip vadovas
vieningos pasaulio humanitarinės religijos. Taip vadinama sėkmė šios
bjaurasties bus priskirta jam. Visi puls jam po kojom. Jo veido atvaizdas
bus visur. Jis bus vertinamas vadovų daugelio religinių denominacijų.
Greitai bus pareikšta, jog žmonės jo akivaizdoj spontaniškai išgyja. Per
šėtono galią, jis galės sukurti veiksmus, kurie sukrės daugelį ir šie bus
laikomi esantys stebuklingi.
Iki tol, neišmanėlių jis bus laikomas Mesiju. Tuo metu jis duos suprasti, jog jis buvo atsiųstas iš Dievo išgelbėti pasaulį. Daugelis, įskaitant ir
tuos pasauly, kurie nepripažįsta Mano egzistavimo, bus įtikinti, jog šis
žmogus yra žmogaus Sūnus, Jėzus Kristus. Tie, kurie garbina, paklūsta
tam ko jis prašo iš jų, ir kurie jį dievina, bus užkrėsti tokiu blogiu, jog
jų sielos bus įtrauktos į vakumą, iš kurio jie suvoks neįmanoma savęs
ištraukt.
Tie, kurie žino Tiesą Mano Mokymų atpažins apgaulę, kuri bus pateikta
žmonijai ir jie atlaikys šią bjaurastį. Tie, kurie sakosi pažįstantys Dievą,
ir yra praktikuojantys krikščionys, jiems nepavyks suvokti Mano Pažado Sugrįžti. Kuomet Aš grįšiu tai bus Teisti. Aš niekuomet nevaikščiosiu
žeme antrą kartą. Nors ir kaip jie išmanytų apie Mano Mokymus, jie
nesupranta ką Aš pasakiau. Dabar Aš jiems primenu. Aš nevaikščiosiu
su kūnu. Bet kuris žmogus, kuris sakosi esantis Aš, yra melagis. Jūsų
Jėzus”

VIENA PASAULIETINĖ BAŽNYČIA
„Jis (antikristas) ir netikrasis Pranašas, kuris
sėdės kaip karalius Petro Soste, slapčia suplanuos
pasaulietinę religiją. Ji atrodys Krikščioniška religija, kuri išaukština meilę. Bet ji vis dėlto neišaukštins tos meilės vienas kitam, kuri ateina iš
Dievo. Vietoj to ji išaukštins meilę ir atsidavimą
antikristui ir savęs mylėjimui.” (Penktadienis, Liepos 01, 2012, 08:15 val.)
„Mano brangi mylima dukra, yra tik viena religija, kuri Man sukelia
didžiulį skausmą ir tai yra klaidinga religija, kuri Garbina žvėrį. Viena
pasaulietinė Tvarka yra pati didžiausia parodija prieš Tikrąjį Vienatinį
Dievą.“ (Penktadienis, Liepos 05, 2013, 02:10 val.)
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BADAS (TREČIASIS ANTSPAUDAS)
„Dėl kilsiančio karo ir pinigų trūkumo daugel derliaus bus prarasta ir
tai prives prie trečiojo antspaudo atplėšimo, kuris reiškia badą.
Štai kodėl aš dabar raginu visus Dievo vaikus bandyti laikyti sausą ir
negendantį maistą, jog išmaitintute savo šeimas. Labai svarbu auginti
savo pačių maistą, jei tik yra galimybė.
Nepamirškite vis dėlto, jog malda gali sumažinti daug šios kančios.”
(Trečiadienis, Gegužės 16, 2012, 03:10)
„Tiek daug šalių bus įsitraukę, jog
jis visus nustebins. Greitai pasirodys antikristas pačiame šių žudynių
įkaršty. Visos bėdos: sutrikimas, baimė ir derliaus stygius susidės į krūvą.
Netrukus tuojau Trečiasis antspaudas
bus atskleistas, kuomet žmonės pešis dėl maisto, badui apimant žmoniją. Išbadėję be maisto, išbadėję be dvasios, išalkę pagalbos, žmonija
griebsis bet kurio ir bet kokiu būdu siūlomo palengvėjimo.” (Šeštadienis,
Kovas, 16, 2013, 03:25 val.)

ŽVĖRIES ŽENKLAS – TAI ČIPAS 666
„(...) kuomet jie [netikrasis pranašas ir antikristas], bus jau suvilioję Dievo vaikus, prasidės puolimas.
Staiga visų bus prašoma priimti vienatinį pasaulietinį Ištikimybės ženklą. Tai bus suvienytas pasaulis, kuriame turės dalyvauti kiekvienas
žmogus. Jie valdys jūsų pinigus, jūsų priėjimą prie maisto ir kaip jūs
gyvensite. Taisyklės - daugybė jų, reikš, jog tapote kaliniais. Raktas į
jūsų kamerą, kuris jus kontroliuos bus žvėrio ženklas.
666 jame bus įrašyta, šis skaičius paslėptas,
čipe, kurį, jus privers priimti kaip bet kokią
kitą vakciną. Vos tik įskiepytas jis apnuodins
ne tik jūsų protą ir sielą, bet ir jūsų kūną, nes
jis sukels marą, sukurtą nušluoti didelę dalį
pasaulio populiacijos. Jūs turite nepriimti
ženklo. Vietoj to Aš jums nurodysiu ką daryti.
Daugelis priims ženklą, nes jausis bejėgiais.
Gyvojo Dievo Antspaudas Mano (33) Kryžiaus žygio malda yra jūsų gelbėjimosi ratas.
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Kuomet jūs priimsite Mano Apsaugos Antspaudą, suteiktą jums iš Mano
Amžinojo Tėvo, jums ne-reikės priimti ženklo (žvėries). Jūs būsite nepaliesti. Jūsų namai nebus matomi, ieškomi ar taikomasi į juos, nes jie bus
padaryti nematomais Šėtono armijos akyse. Jums reikės laikyti maistą,
paslėptą, kurio teks keliems metami. Jums reikės augintis jūsų pačių
derlių, laikyti jūsų pačių vandenį bei laikyti visus Šventus daiktus aplink
jus.“ (Penktadienis, Birželio 01, 2012, 08:15 val.)

TIKRASIS TIKĖJIMAS IR ATSIDAVIMAS
„Katalikų Bažnyčia ir yra ta tikroji Bažnyčia.“ (Penktadienis, Vasario 24,
2012, 09:45 val.)
„Nuodėmė plinta. Mano Bažnyčios tikėjimas nyksta. Ištikimybė Mano
ištikimųjų tarnų silpnėja. Tikėjimas Mano Mokymais atmetamas Mano
tarnų, kuomet Mano kaimenei sakomas melas apie nuodėmės rimtumą.
Taip pat yra dar ir Mano mylimų kunigų, vienuolių ir klierikų, visose religinėse denominacijose, kurie tiki į Mane ir Mano Amžinąjį Tėvą,
kurie kenčia skausmą, turėdami stebėti nuodėmių išplitimą tarsi nevaldomą ugnį, kurios apima visas tautas, visur nuožmiu greičiu. Nepaisant
kaip tai sunku, jūs turite išlikti stiprūs ir būti susivieniję Mano Vardu.“
(Pirmadienis, Vasario 27, 2012, 03:30 val.)

EUCHARISTIJOS SAKRAMENTO PANAIKINIMAS
IR TIKROJO TIKĖJIMO PERSEKIOJIMAS
„Kuomet jie jums sakys, jog Mano Kūnas reiškia kažką kito negu Mano
tikrąjį fizinį Kūną, žinokite, jog Šventoji Komunija, kurią jūs priimsite
nebus iš Manęs. Jūs turite niekuomet neleisti Jiems pakeisti Šventosios
Komunijos reikšmę. Antikristas tik tuomet galės įžengti į Mano Bažnyčią ir ją perimti, tik tuomet, kuomet Švenčiausioji Eucharistija bus
visiškai panaikinta. Tai bus ta diena kuomet jūs žinosite, kad pasaulio politikai susijungė su Krikščionių
bažnyčiomis visur ir jog Aš daugiau Jose nebebūsiu.“
(Šeštadienis, Kovo, 15, 2014, 08:10 val.)
„Naujosios taisyklės, kurios atrodys kaip patobulinimai padaryti maldoms Šventųjų Mišių metu, atrodys
nekaltai. Daugelis net nepastebės nieko ypatingo, bet
jie bus susiję su Švenčiausiaja Eucharistija ir Mano
buvimu joje. Žodžiai ‘paminėti’ bus naudojami.“ (Antradienis, Balandžio,
30, 2013, 03:40 val.)
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APVALYMAS IR BAUSMĖ
„(...) Dievo ranka smogs. Karai išplis; žemės drebėjimai sukrės keturis
žemės kampus ir badas apims žmoniją ir kiekvienas nedoras elgesys bei
įžeidimas prieš Dievą išauks didelę bausmę. Kuomet tie, kurie priima
Mano Gailestingumą ves Mano Bažnyčią – kiekvienas demonas keiks
šiuos Dievo vaikus. Jog apsaugotų juos Dievas įsikiš, bet Vargas tiems,
kurie spjaudo į savo Sutvėrėjo veidą.“
„Atėjo laikas. Tie, kurie Mane keikia kentės. Tie, kurie Mane seka, išgyvens per šį persekiojimą, iki tos dienos, kuomet Aš ateisiu susirinkti juos
į Savo Gailestingiausias Rankas.“ (Antradienis, Lapkričio 12, 2013, 08:30
val.)

LIKUTIS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
„Kuomet antikristas pasiglemš visas religijas, vieninteliai ginklai prieš
kuriuos jis bus bejėgis bus Šventosios Mišios bei Duonos ir Vyno perkeitimas į Mano Kūną ir Kraują Švenčiausioje Eucharistijoje. Mano Mišios
turi ir toliau tęstis. Tie iš jūsų, kurie žino apie tai, turi susiburti dabar ir
pradėti ruoštis.“ (Penktadienis, Birželio 01, 2012, 08:15 val)
„Jūs mano brangieji sekėjai, suformuosite Likutį Bažnyčios šioje žemėje
ir būsite vedami tų drąsių tarnų, kurie atpažins netikrąjį pranašą, kas jis
iš ties esa.“ (Antradienis, Kovo 20, 2012, 09:20 val.)
„Mano Likusioji Bažnyčia augs ir plėsis ir jums bus suteiktas prieglobstis jei jums jo prireiks. Daug planuoti reikia dabar.“ (Penktadienis, Birželio 01, 2012, 08:15 val.)

TRYS TAMSOS DIENOS
„Vos prieš Man Sugrįžtant Mano Šviesa išnyks pasaulyje, trijų dienų laiko tarpui. Tai atsitiks pačioje pabaigoje ir neturi būti supainiota su Įspėjimu.
Tai per šias tris tamsos dienas bus raudojama ir dantų
griežimas, o žmonės šliaužios ieškodami Mano Šviesos, nors ir atstūmė Mane. Tai bus Tiesos metas. Mano
sekėjai turi nebijoti šių trijų tamsos dienų, nes nors jūs ir nejausite Mano
Buvimo, Aš būsiu su jumis. Tuomet po trijų tamsos dienų, Aš sugrįšiu,
tokiu pačiu būdu kaip Aš pakilau į dangų.“ (Sekmadienis, Kovo 18, 2012,
04:00 val.)
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„Aš trokštu, jog jūs žinotute apie šias tris tamsos dienas, jog jūs jų nebijotute. Šventos žvakės teiks vienintelę šviesą, kurią Aš leisiu, kad tie,
kurie Mane myli galėtų matyti ir laukti su džiaugsmu Mano Sūnaus
Sugrįžimo.“ (Sekmadienis, Balandžio 20, 2014, 05:40 val.)

VIEŠPATIES DIENA, ANTRASIS JĖZAUS KRISTAUS
ATĖJIMAS IR TEISMAS
„Prieš tai kai Aš Ateisiu Mano Šviesa
Išnyks pasaulyje trijų dienų laikotarpiui.
(...). Aš sugrįšiu į žemę tokiu pat būdu
kaip Aš pakilau į Dangų. Aš ateisiu debesyse apsuptas visų angelų r šventųjų Danguje su Didžiule Šlove. Kokia nuostabi
ir džiugi ta Diena bus kuomet Aš ateisiu
Karaliauti Žemėje pagal Mano Tėvo Valią.
Nė vienas žmogus neabejos jog tai Aš. Taip pat jie neturės jokių abejonių
dėl savo ateities. Tai bus Diena kuomet Aš ateisiu Teisti. Aš padalinsiu
Savo žmones į tuos kurie Mane myli ir tuos kurie Manęs nekenčia. Tie
kurie Mane atstūmė ir kurie buvo atsidavę visokioms nedorybėms bus
ištremti į pragaro gelmes. Likusieji ateis gyventi su Manim Rojuje kartu
su prisikėlusiaisiais teisiaisiais. Tai yra tai ko kiekviena siela turi laukti
taip kaip Aš pažadėjau. Krikščionims Aš sakau štai ką. Žinokite jog šis
Didingas įvykis greitai įvyks. Jūsų karta pamatys Mano Didingąjį Antrąjį Atėjimą” (Sekmadienis, Kovo 18 d, 2012, 16:00 val.)

NAUJOJI TAIKOS ERA
„O kokia nuostabi yra ši didinga Mano Naujoji Karalystė. Jei jūs tik
galėtute ją pamatyti, niekada nė vienas iš jūsų neištartu nė vieno žodžio
prieš Mane. Tai bus jūsų naujieji namai, vieta kur jūs ir jūsų šeima mėgausis amžinąja
palaima, santarve, meile ir džiaugsmu, susilieję su visa kas yra Mano Tėvo sukurta vardan jūsų laimės. Galvokite apie tai kaip apie
naująjį būstą, panašų į tą, kokia buvo sukurta
žemė, tik šis Naujasis Rojus ir Naujoji žemė
neturės jūros. Vienintelis vanduo reikalingas
išgyventi Dievo vaikams, ateis iš Gyvenimo Medžio, kuriuo bus palaikoma visa gyvybė.“ (Penktadienis, Gegužės 10, 2013, 04:40 val.)

„[Mūsų Mergelė Marija:] Aš pažadėjau savo Sūnui,
Jėzui Kristui, padėti Jo žmonijai skirtam plane,
suburti visus jus draugėn, kurie pripažįstate mano
vaidmenį kaip visų Malonių tarpininkę, jog visas
pasaulis galėtų susivienyti vienybėje su Jėzumi Kristumi, Jūsų Išgelbėtoju ir Atpirkėju.“ (Sekmadienis,
Gruodžio, 01, 2013, 04:12 val.).
APIE ŠIUOS PRANEŠIMUS
„Jums Mano sekėjai turi būti pasakyta tiesa.
Aš turiu jus parengti ir įspėti jus iš anksto apie tuos
dalykus, kurie vieninteliai jus apsaugos. Kad išgelbėčiau jus. (...)
Mano pranešimai yra suteikiami jums dėl Mano Dieviškos Meilės visai
Mano kūrinijai. Leiskite Man jus vesti kaip geram tėvui.
Jei Manęs klausysitės ir vykdysite Mano maldų instrukcijas, Aš jus
apsaugosiu.
Baimė ateina ne iš Manęs. Kuomet į Mane tikite ir pasitikite Manim jūs
nebijosite, nepaisant kiek blogio bus jums pristatyta dėl žmonijos nuodėmių.
Nes jei bijote jūs neigiate blogio buvimą pasaulyje.
Priimkite tai, jog Šėtonas egzistuoja. Tikėkite, jog malda gali ir iš ties
sumažins jo Galią. Tuomet atsistokite ir priimkite atsakomybę kaip
Mano, Jėzaus Kristaus pasekėjas. Kuomet jūs priimate Tiesą leiskite
Man jus vesti. (...)
Jūsų mylimas Jėzus.“
(Sekmadienis, Gegužės 27, 2012, 06:00 val.)
„Mano misija išgelbėti žmoniją beveik užbaigta. Mano
Likusieji jau suformuoti.
Jums buvo suteiktos dovanos Gyvojo Dievo Antspaudų, Išganymo Medalikėlis ir Kryžiaus žygio Maldos. Jie
bus jūsų ginklai prieš Mano priešą.“
(Penktadienis, Vasario 13, 2015, 06:00 val.)
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