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APIE TIESOS KNYGĄ

Apie Tiesos Knygą užsimenama Danieliaus knygoje 10:21. Būtent ten minima toji paslaptingoji Tiesos
Knyga.
Arkangelas Gabrielius paaiškina Danieliui: visa, kas buvo atverta jam apie ateitį ir laikų pabaigą, yra Tiesos 
Knygoje.
Danieliui pavesta užantspauduoti ją iki laiko, skirto „paskutiniesiems laikams“ (Dan. 12,4).
Taip pat Tiesos Knygos turinys buvo atskleistas ir Šventajam Jonui Evangelistui ir buvo perteikiama jam 
Apreiškimų Knygoje simbolių pavidalu, taip pat pranašystėmis bei Antspaudu.
Jėzus Kristus dabar atplėšia Antspaudus.
Tiesos Knyga dabar atsiskleidžia kaip Pranešimai, suteikti per Dieviškojo Gailestingumo Mariją.

Tik kai kurie pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestimgumo Mariją tarp 2010 ir 2015 metų
laikotarpį yra išversti į Lietuvių kalbą, bet Jėzus pasakė, kad Jis ir toliau ateityje tęs Tiesos Knygos
pasauliui atskleidimą.

Jei jūs norite padėti išversti daugiau Pranešimų į Lietuvių kalbą, prašome susisiekti su mumis.
Jie yra labai svarbūs mūsų laikams. Padėkite skleisti Pranešimus Padėkite skleisti Pranešimus

2010 
- 2010.11: išversta
- 2010.12: išversta

2011
- 2011.01-2011.09 Pranešimai neišversti 
- 2011.10, 2011.11 išversta
- 2011.12  Pranešimai neišversti

2012 Tik kai kurie Pranešimai yra išversti



- 2012.01.01,  
- 2012.02.14  
- 2012.04.21, 2012.04.28, 
- 2012.05: 7, 8, 9, 16, 20?, 24,  
- 2012.06.16, 2012.06.21 (x2), 2012.06.23-29 - 2015.07.12

2013 Daugelis pranešimų yra išversti bet ne visi
- 2013.03.14-20 
- 2013.04-09 visi
- 2013.10.1-15 
- 2013.12.14, 2013.12.15

2014 Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
- 2014.01.19 
- 2014.02-03 visi
- 2014.04.1-13 
- 2014.05.3-13 
- 2014.08.23, 2014.08.24, 2014.08.30

2015 Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
- 2015.02: 4, 7, 8, 10, 11
- 2015.04.04
- 2015.05.06

-----  PROLOGAS -----

Buvo du tūkstančiai  dešimtųjų metų lapkričio  devintosios  trečia  valanda nakties,  kai  Marija  netikėtai
pabudo. Vos spėjus pažvelgti į rausvai švytintį elektroninį laikrodį prie savo lovos, ji suprato, kad jaučia savo
kūną kitaip. Jis buvo nesvarumo būsenoje, o pilve buvo juntamas deginantis karštis, kuris, atrodė, leidosi vis
žemiau, net iki pačių pėdų, paliesdamas kiekvieną nervą ir visus raumenis.

Po to,  įjungus prie  lovos  esančią  lempą,  ji  pajuto šiuos  stiprius  tiek  fizinius,  tiek  dvasinius  pojūčius,
persmelkiančius visą jos kūną, tarsi elektros srovė. Suglumusi ir priblokšta, ji atsisėdo. Ją iškart patraukė prie
Jėzaus atvaizdo, padėto ant spintelės netoli lovos.

Veidas paveiksle ėmė keistis. Jis tartum atgijo. Ji su nuostaba pastebėjo, jog Jėzus nusišypsojo jai, o Jo
lūpos ėmė judėti, tarsi Jis kalbėtų. Jo veidas buvo atgijęs,  ir įgaudavo tai švelnumo, tai susirūpinimo, tai
užuojatos išraiškas. Nors ji negirdėjo Jo balso, tačiau intuityviai suvokė, jog Jis nori su ja kalbėtis.



Ji čia pat suprato, jog tai - Dieviškasis Apsireiškimas. Kaip tai nebūtų paradoksalu, ji jautė ramumą, nors
tai sutapo su prieštaringa, šiek tiek siurrealistine padėtimi,- kokia buvo jaučiama kambaryje. Su jauduliu ir
ašaromis ji stojo priešais Jį, tartum mažas kūdikis, ir tuomet pajuto nenumaldomą troškimą užrašyti tai, ką,
kaip ji jautė, kalbėjo jai Jėzus.

Širdies gilumoje ji aiškiai suvokė, jog ką tik atsidarė durys. Užsižiebė šviesa, ir nebėra kelio atgal.
Kaip tik ji pagriebė seną užrašinę bei tušinuką, buvusį šalia lovos, į sąmonę pradėjo rinktis žodžiai.
Ji užrašė tai, kas jai buvo diktuojama. Tuos žodžius buvo galima atskirti (nuo įprastų- savo pačios minčių)

pagal švelnaus ir tuo pačiu  valdingo stiliaus manierą. Kiekvienas žodis ateidavo aiškiai, tiksliai, be pauzių,-
taip jie buvo ranka užrašomi užrašinėje.

Pirmieji jos užrašyti žodžiai buvo šie: „Tavo Valia - man įstatymas“. Nesuprasdama, kodėl ji tai užrašė,
širdyje suvokė, jog tai buvo tikras ir spontaniškas atsakymas. Jai kažkaip tapo aišku, jog pirmiausiai reikia
užrašyti tuos žodžius. O po to atėjo pirmasis Pranešimas, duotas Jėzaus Kristaus.

Jai padiktuotas pranešimas buvo sudarytas iš septynių šimtų keturiasdešimt penkių žodžių ir jo užrašymas
truko lygiai septynias minutes.    

Vėliau pabudusi ryte, neskubėdama, šviežia galva mąstydama apie tai, kas įvyko, ji pajuto to, kas vyko,
antgamtiškumą. Pajutusi, kaip daužosi širdis, ji suprato, kad tai, kas įvyko naktį, buvo visiškai realu. Tuomet
ji perskaitė Pranešimą. Ji suvirpėjo nuo šoko, ir nenorėjo tikėti tuo, kas parašyta; tačiau tuomet, kai tiesa
galop pasiekė jos sąmonę, jos akyse tvenkėsi ašaros.

Marija, praktiško mąstymo moteris, keturių vaikų mama, kurios gyvenimas ir karjera jau tekėjo sava vaga
bei teikė gerą aprūpinimą, buvo pratusi kasdien gauti bei įveikti  daugybę sunkių reikalavimų ir užduočių
savo darbe. Todėl, atrodė, jog ji pirmoji turėtų paneigti tokiu būdu apreiškiamus tvirtinimus. Ir vis tiktai
sieloje ji žinojo, jog ne tik negalėjo pati įsivaizduoti (susikurti) tokio Pranešimo, bet ir niekuomet nebūtų
galėjusi sukomponuoti kažko panašaus.

Sujaudinta viso to, ji vėl paėmė Jėzaus paveikslą ir pradėjo žvilgčioti į jį, tikėdamasi - norėdama, jog šis
atvaizdas vėl imtų judėti. Ir tai pasikartojo. Šį kartą ji pravirko ir ėmė prašyti Jėzaus duoti jai kokį nors
ženklą, jog visa tai nėra jos fantazijų vaisius.

Buvo rytas, vienuoliktoji valanda, kai atvaizdas pakito, kaip ir prieš tai buvusį kartą, o Jėzaus Veidas vėl
atgijo. Jis vilkėjo baltus drabužius su auksiniais pakraštėliais. Veidas buvo šiek tiek ištęstas, atrodė liesesnis,
nei anuokart. Jo banguoti plaukai, ilgumo ligi pečių, buvo tamsiai rudos spalvos ir švytėjo aukso atspalviu.
Įžvalgios  mėlynos  akys.  Aplink  Jį  sklido  akinanti,  kiaurai  verianti  šviesa.  Ši  šviesa,  pasak  Marijos,  labai
galinga,  atimanti iš žmogaus jėgas. Jis pasižiūrėjo į ją švelniu, sujaudintu, užuojautos ir neišmatuojamai
gilios meilės kupinu žvilgsniu. Ir po to nusišypsojo.

Jos kūną apėmė tas pats deginantis kaštis bei nesvarumo pojūtis. Ji užrašė kitą- asmeninį- Pranešimą. Jis
buvo daug trumpesnis, nei  gautasis prieš tai, naktį. Šį kartą Jėzus jai liepė nebijoti. Jis patvirtino, jog tai
būtent Jis susitinka su ja. Jis paragino ją nesibaiminti ir būti tvirtai. Jis įtikino ją, jog tai nėra jos išmislas.

Nuo to prasidėjo Pranešimai, nors pradžioje Marija nenutuokė, apie ką jie, ir kokia jų reikšmė. Ji labai
baiminosi visuomenės reakcijos į tokius pranešimus, ir jai palengvėjo, kai Jėzus jai pasakė, jog dėl daugybės
priežasčių Jis nori, kad ji savęs neatskleistų.

Kai jai pamažu atsivėrė tiesa apie tai, jog Pranešimai autentiški, nors asmeniškai ji tikėjosi, jog visa tai- ne
taip, ji susitaikė su tuo kad yra viena iš aiškiariagystės dovaną turinčių regėtojų.

Tačiau reikalai klostėsi kitaip. Bėgant laikui, Jėzus pasakė jai, kuo ji yra iš tikrųjų. Jis pasakė, jog ji- Laikų
Pabaigos  pranašė (tokio termino ji  anksčiau nebuvo girdėjusi).  Ji  pasiųsta,  kaip Septintasis  Pasiuntinys-
perduoti Jėzaus Vardu Antspaudų, minimų Apreiškimo Knygoje, turinį tam, jog pasaulis būtų paruoštas Jo
Antrajam Atėjimui.

Nuo to laiko ji gauna iš Jėzaus Kristaus Pranešimus beveik kasdien. Kai kuriuos pranešimus Jai perduoda



Mergelė  Marija,  apreiškusi  šiai  regėtojai   Savo  naują-  Išganymo  Motinos-  titulą  ir  panorusi   būti  taip
vadinama.

Pirmąjį Pranešimą iš Dievo Tėvo ji gavo du tūkstančiai vienuoliktųjų metų birželį. Prieš pat šio Pranešimo
gavimą, jai buvo duotas Pranešimas iš Šventosios Dvasios, atskleidusios jai, jog Dievas Tėvas nori kreiptis į
ją.

Ji su atida ir vidiniu virpuliu užrašė šį Pranešimą, tačiau ne iš baimės, o iš Jo Jėgos ir Jo tyros meilės visai
žmonijai. Jis paaiškino jai, dėl ko pradžioje sukūrė pasaulį. Jis sukūrė jį tam, jog turėtų šeimą.

Marija-  Romos katalikė,  tačiau sako,  jog iki  Pranešimo gavimo momento ji  buvo abejinga religinėms
praktikoms. Ji tikėjo Dievą, bet nebuvo labai uoli katalikė. Vienok, tais mėnesiais iki pirmojo Pranešimo
dienos, ji išgyveno dvasinį atgimimą ir buvo jau kartą patyrusi asmenišką  Mergelės Marijos apsireiškimą.

Šios vizijos vaisius buvo tai, jog ji pradėjo daugiau melstis, taip pat ir Rožinio maldą. Būtent du tūkstančiai
dešimtųjų  metų  Lapkričio  aštuntą  dieną  Rožinio  Maldos  metu,  kurį  kalba  ji  priešais  Mergelės  Marijos
statulą, jai buvo padiktuotas pirmasis Pranešimas, kurį ji užrašė visiškai neturėdama supratimo, apie ką jis.

Regėtojai  buvo  pranešta,  jog  Antrasis  Kristaus  Atėjimas  artėja,  ir  kad ji  yra  paskutinė  žinios  nešėja,
paskutinis  pranašas.  Jai  buvo  pasakyta,  kad  ji-  Septintoji  Žynianešė,  septintasis  angelas,  kuris  apreikš
pasauliui Apreiškimo Knygos Antspaudų turinį, juolab, kad jie yra Dievo Avinėlio Jėzaus Kristaus atplėšti.

Pranešimai, perduodami jai, sudaro Tiesos Knygą, apie kurią užsimenama Danieliaus Knygoje, skirtoje
laikų pabaigai. Jie dovanojami pasauliui kaip pagalba, kad daugėtų atsivertimų, ir visi Dievo vaikai galėtų
gelbėtis nuo antikristo, kuris jau greitai turi pasirodyti pasaulyje

Dievas,  pasak  jo  paties  žodžių,  nori  išgelbėti  kiekvieną,  įskaitant  ir  užkietėjusius  nusidėjėlius.  Visi
išgelbėtieji įeis į Naująjį Rojų Žemėje, kur kaip ir anksčiau turės protą, kūną ir sielą. Jie gyvens prabangoje,
meilėje, taikoje, harmonijoje, ir nieko jiems netrūks. Tai ir yra Paveldas, Dievo pažadėtas visiems Jo vaikams.

Tai viršys visa, ką tik mes galim įsivaizduoti, bet tik tie, kas atsigręš į Dievą ir paprašys atleidimo, galės
įeiti.

Jiems bus suteiktas amžinas gyvenimas.
Jei jie atmes Dievą, tai bus įmesti į pragaro ugnį kartu su antikristu bei melo pranašu ir visais Šėtono

pasekėjais.
Mums liko visiškai nedaug laiko.

----- 2010.11 -----

Pirmasis Mergelės Marijos Pranešimas

2010 m. lapkričio 8 d., pirmadienis, 15:30, po Rožinio maldos, namuose.

(Skelbimas apie būsimąsias pranašystes, gaunamas iš neoficialiosios (neskelbiančios savo 
asmenvardžio) regėtojos, kuri šiame etape dar netgi neturi supratimo, ko jos prašoma))



Mano Vaike, tau patikėtas atsakingas darbas, ir tu privalai niekam neleisti tau trugdyti. Tiesa turi 
būti atidengta. Tu buvai išrinkta šiam Darbui. Mano Vaike, būk stipri. Svarbiausia, nenuleisk 
žvilgsnio nuo Viepšpaties, kad turėtum vadovavimą Mano Darbo vykdymui. 

Visi šventieji darbuojasi kartu su tavimi. Šventieji* (Pranešimo pabaigoje), kuriuos Tu matei- tai visi
tie, kurie tau padeda skleisti daugybę Mano Pranešimų tam, kad visas pasaulis juos išgirstų. Tau 
bus vadovaujama. Tai neatrodys lengva, bet tu atkakliai tęsk. 
Visa, kas vyksta, buvo apreikšta. Tu esi tik instrumentas, perduodantis Dievo Žodį visiems Jo 
vaikams.

Niekada nepamiršk, kad Dievas myli visus Savo vaikus, taip pat ir tuos nusidėjėlius, kurie jį 
kankino.
Maldauk Gailestingumo visiems ir kiekvienam iš jūsų. Šventoji Šeima susivienys. (Pauzė... čia aš 
taip stipriai nusistebėjau, kad net paklausiau Dievo Motinos:<< Ar aš teisingai supratau šią dalį?>>
Ji švelniai nusišypsojo ir tęsė...)

Imk savo rašiklį,- tai teisinga,- ir skleisk Tiesą dar prieš tą laiką, kai jau bus per vėlu.

Šie Pranešimai yra Dieviškos Kilmės ir turi būti gerbiami. Aš patikiu Tau pasirūpinti tuo, kad jie 
būtų efektyviai perduoti netikinčiam pasauliui. Labai svarbu, kad tu liktum stipri dėl Mano Mylimojo 
Sūnaus. Aš žinau, kad tu kenti dėl Jo, su Juo ir per Jį

Džiaukis nes tai yra gerai. Tu esi palaiminta mano vaike, jog pasirinko tave šiam darbui. Išlik stipri.
Melskis kad būtum vedama kiekvieną dieną. Laikui bėgant tapsi stipresnė. Nebijok. Aš su tavimi ir 
su tavo šeima esu kiekvieną dieną. Esi užliejama Šventąja Dvasia jog galėtum atskleisti Tiesą 
apie mano Tėvo planą šioje žemėje.
Mano vaike neabejok, tu neįsivaizduoji šių Dieviškų Pranešimų. Raštai pranašauja tai kas dabar 
atsiskleis. 

Melskis už visus Dievo vaikus. Kasdieną mano brangus mylimas Sūnus yra skaudinamas taip 
labai. Jis yra kankinamas žmonijos nuodėmių. Jo kančia jau pasiekė nenusakomą laipsnį, dar 
nepatirto nuo to laiko kai numirė ant kryžiaus.
Tu turi jėgų ir dvasios kurios reikia su Dievo malone įvykdyti šią Misiją. Tavo apsivalymas jau 
užbaigtas. Esi pasirengusi mūšiui kuris tavęs laukia. 

\eik dabar mano vaike, užsidėk savo šarvus. Stovėk laikydama galvą aukštai ir padėk kautis su 
nelabuoju. Nepulk į neviltį, jei laikas nuo laiko jausiesi izoliuota. Tu turi visų angelų, taip pat ir 
Popiežiaus Jono Pauliaus, bei Šventosios Faustinos ir Šventojo Juozapo paramą kiekviename 
žingsnyje. 

Dėkoju mano vaikeli už tikėjimą, kurį parodei. Esi tikra kovotoja ir labai mylima Dievo Tėvo bei 
Mano mylimo Brangaus Sūnaus. Esi vienybėj su Jėzumi ir tavo ranką veda Šventoji Dvasia. 

Eik dabar mano vaike daryti Darbo naudojant visas priemones kurias gali šiuo pačiu svarbiausiu 
žmonijos istorijos metu. Te laimina Dievas tave mano vaikeli.

Tavo mylinti Motina Kristuje
Marija Žemės Karalienė

⃰   Atvaizdai kurie yra minimi tai buvo įvairių šventųjų atvaizdai kurie pasirodė regėtojai privataus 
apsireiškimo metu, bet ji neturėjo supratimo kas jie buvo iki vėlesnio laiko, išskyrus tuos kurie yra 
įvardijami t.y. Popiežius Jonas Paulius, Šventoji Faustina ir Šventasis Juozapas bei dar du kiti 
šventieji, kurie yra neįvardijami.



Pirmasis Pranešimas, gautas iš mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus
m., lapkričio 9 d., antradienis; 03:00 val.

Artinasis metas per tave pranešti pasauliui, jog visi, kurie Mane atmeta, susilauks Atpildo. Mano 
Gailestingumas tiems, kurie gyvena Mano Kryžiaus Kančios Tiesa, neturi ribų.
Džiaugmas tiems mano sekėjams, kurie atmeta gundymus, su kuriais jie susiduria kiekvieną 
dieną. Likusieji, kurie nusisuko nuo Mano Mokymo, yra akli, Mano pažadui, kurį daviau, mirdamas 
už jų kaltes ant Kryžiaus.

Aš esu giliame skausme, ir jaučiu tuštumą kartu su vienišumu, kylančiu iš to, jog Aš kenčiu dėl 
Savo mylimų nusidėjėlių, dėl kurių Aš palikau Savo žemiškąjį Gyvenimą.

Žemė šiuo metu yra tamsoje. Jie, Mano sekėjai, labai kenčia kartu su Manimi, matydami pasaulį, 
pilną nusidėjėlių, nusisukusių ne tik nuo Dievo, Mano Amžinojo Tėvo, bet ir nuo Manęs,- atnešusio
Didžią Auką  dėl to, kad jie būtų išgelbėti nuo amžinojo pasmerkimo.
Aš esu kančiose, ir raudu karčiomis nusivylimo ir liūdesio ašaromis, nes Aš atmestas antrą
kartą. Aš raginu Savo sekėjus susiburti draugėn šiuo vargo metu pasaulyje. Jie turi palikti savo 
abejingumą maldai, ir jungtis su Manimi, jog padėtų tiems, kurių sielos buvo šėtono pagrobtos.

Nusidėjėliai kol kas dar turi laiko atgailai. Tai nelengvas kelias. Tai turi eiti iš širdies. Tikintieji 
nebijokite pakelti balso, jog vienybėje skelbtumėte apie Mano Meilę visiems.

Krikščionys, Musulmonai, Induistai, Judaistai ir visos tos religijos, kurios susiformavo klaidingai, 
žmogaus proto pagrindu- Aš kviečiu jus visus paskutinį kartą atverti savo akis Dievo Žodžio 
Tiesai,- Dievo, kuris siunčia jums Žodį per pranašus.

Tiesa buvo parašyta ir užantspauduota Šventajame Tiesos Rašte, kurio joks žmogus neturi teisės 
tobulinti, keisti ar stengtis iškreipti savo asmeninėmis interpretacijomis. Tik vienas Dievas yra. 
Taip kad sudėkite savo ginklus, atverkite savo akis ir sekite paskui Mane į Amžinąjį 
Gyvenimą. 

Aš myliu jus visus taip stipriai, jog atidaviau už jus Savo Gyvenimą. Ar jūs tai pamiršote? Iš Savo 
Dieviškojo Gailestingumo Aš paskutinį kartą maldauju visus jus atsigręžti į Mane. Iš Savo 
Gailestingumo, Aš grįžtu į Žemę tam, jog pabandyčiau padėti jums pažvelgti į savo širdis ieškant 
Tiesos. Neleiskite nelabajam pražudyti jus. Ieškokite Tiesos. Meilė – tyra meilė- yra Kelias į Mano 
Tėvo Karalystę.. 

Prašau, atminkite apie Mano Dieviškąjį Gailestingumą. Aš myliu kiekvieną- kiekvieną iš jūsų. 
Melskite dabar atleidimo. Ištieskite savo rankas ir leiskite Man vesti jus į Mano Tėvo Karalystę. Aš 
grįžtu į Žemę, kaip ir yra pasakyta. Tas laikas ateis taip greitai, jog daugelis nespės pasiruošti. 
Šitokia daugybė žmonių bus taip sukrėsti ir apimti netikėtumo, jog jie netgi negalės patikėt tuo, kas
dėsis. Mano pranašams dabar liko nedaug laiko tam, jog padėtų paruošti žmoniją šiam Didžiam 
Įvykiui.



Tikintieji, Aš kviečiu visus jus atkreipti dėmesį į Mano Perspėjimą. Skleiskite Tiesą. Maldauju 
žmonių prašyti Mano Gailestingumo. Aš stengsiuosi išgelbėti kiekvieną sielą kuri atgailaus net iki 
paskutinio jos kvėpavimo momento.

Aš negaliu ir nesikišiu į jų laisvą valią. Todėl meldžiu jūsų klausytis bei būti dėmesingiems Mano 
Žodžiui. Aš myliu visus jus. Aš prašau jūsų melstis už atsivertimus šiuo laikų pabaigos, kuri jau 
beveik atėjo metu. Neturiu noro išgąsdinti Savo pasekėjus, bet Aš maldauju jus visus dabar 
gelbėti sielas. Jūs turite priminti kiekvienam nedelsiant, jog būtina išlaisvinti savo protą nuo 
pasaulio geismų. Vietoj to stenkitės ieškoti tokių dorybių, kaip paprastas nuolankumas, 
atsisakymas savimeilės bei stabų garbinimo.

Tiesos apie Mano Antrąjį Atėjimą skleidėjai bus paprasti žmonės. Dėl greitai sklindančios dvasinės
tamsos, ateizmo skleidimo bei žaibiškai augančio Šėtono kulto apgailėtiname ir nedėkingame 
šiandieniniame pasaulyje, būtent paprastos, teisingai tikinčios sielos  prisiims šią užduotį. 

Melskite šiuo metu žmonijos išgelbėjimo, nes pasaulis dabar susidurs su Didžiuoju Vargu, kaip 
parašyta Šventajame Rašte. Viskas priklausys nuo žmonijos laisvosios valios ar jie bus pasiruošę 
ieškoti atgailos už savo nuodėmes. 

Jiems niekuomet nereikia baimintis. 

Mano Meilė- visų pasigailinti.

Jūsų Gelbėtojas, Jėzus Kristus

Žmonija dabar susiduria su galutiniu apsivalymu
2010 m., lapkričio 11 d., ketvirtadienis, 12:20

  Taip, Mano mylima dukra, tai Aš. Mudu kartu dabar eisime petys į petį, kad paruoštume pasaulį 
tiems laikams, kurie laukia žmonijos, nes žemei teks patirti baigiamąjį apvalymą.

Labai svarbu, jog šis apvalymas įvyktų, nes be jo negali būti amžinojo gyvenimo Mano Vaikams. 
Sunkumus patirs visi Mano vaikai, ypač Mano sekėjai todėl, jog tai yra dalis kovos, kurią reikia 
iškovoti tam, jog užkariauti sielas.

Atsipalaiduok. Leisk savo širdžiai pajausti Mano meilę, dukra Mano. Priimk ją, kaip dovaną iš 
Manęs. Gali būti, jog stebėsies, bet Aš esu Tavo šeima. Tu esi namie, su Manimi, Mano 
Karalystėje. Dabar turi darbą, kurį reikia nuveikti. Laikyk Mano Ranką, ir Aš vadovausiu tavo sielai 
tam, jog nukreipčiau tave eiti ir parvesti Mano Vaikus į Mano Šventąją Širdį. O dabar pailsėk, 
Mano vaike.

Jus mylintis Jėzus Kristus.

Jus mylintis Gelbėtojas 

Antrasis Dievo Motinos Pranešimas



2010 m. lapkričio 11 d.,ketvirtadienis, 12:20

Tu, mano stiprusis kūdiki- labai įpatinga. Aš visuomet darbuosiuosi su tavimi, nes tu esi mačiusi 
abi gyvenimo žemėje puses. Tu mano, vaike, supranti, kam skirtas šis Dievo Darbas. Laiminu 
tave, mano mylimoji, ir dėkoju tau. 

Taip, Mano mielas kūdiki, tau buvo suteiktos Malonės, reikalingos tavo Darbui. Kai tik Šventoji 
Dvasia įėjo į tavo širdį, tu buvai paruošta Darbui.

Mano neišsakoma Meilė tau darys tave kasdien vis stipresne. Prašau, nesirūpink, nes tai- tik 
bereikalingos emocijos, kurios tave sulaikys. Melskis Man, savo Amžinajai Motinai, kiekvieną 
dieną.

Aš niekuomet tavęs nepaliksiu ir neleisiu tau patirti nesėkmės šiame Darbe. Tau, mano mielas 
vaikeli, buvo duota išskirtinė Dovana, dabar tu turi ją naudoti taip, kaip tik tu žinai. Taip, Mano 
vaike, aš žinau, kad tai tave labai gąsdina šiuo laiku. Visuomet būk įsitikinusi, jog Aš– su tavimi. 
Aš vedu tave kiekvienam žingsnyje šioje tavo kelionėje. Ramybė tau.

Aš visuomet būsiu tavo širdyje. Laiminu tave, Mano vaike, ir dėkoju už Tavo atsiliepimą.

Taikos ir Vilties Motina

Kaltės drasko Mano Šventąją Širdį
2010 m., lapkričio 12 d., penktadienis; 3:00

     Rašyk tai, Mano dukra: Laikas eina. Neignoruok Mano prašymo Paskelbti Manąjį Perspėjimą 
žmonijai. Dabar reikia atgailauti. Mano vaikai turi išgirsti Mano Perspėjimą dabar. Mano dukra, 
pirmiausiai susitik su Krikščioniškomis grupėmis, kad perduotum jiems Mano meldimą.

  Būk stipri. Aš išrinkau tave šiam Darbui tam, kad Mano primygtini prašymai, susiję su atpirkimu, 
būtų išgirsti greitai. Parašyk Knygą ir perduok Mano Pranešimus, naudodama šiuolaikines 
komunikacijos technologijas: tokias, kaip internetas bei kitos masinio informavimo priemonės. 
Mano prašymas skubus. Aš laikysiu tavo ranką, jog tu galėtum suvokti šį Pranešimą. 

  Tu daug stipresnė, nei manai. Melskis kasdien dažniau Mano Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį.
Nebijok. Ko tu tokia išsigandusi? Amžinasis Gyvenimas, kuris taps pažiniu, kai Dangus ir Žemė 
susilies į vienį, turi būti priimamas su džiaugsmu. Šito žmogus siekė nuo pat laikų pradžios. 
Nesileiskite būti apgaunami žemiškų malonumų. Jie nublanksta, palyginus su Mano Tėvo 
Karalystės didingumu. Kai tik tavo veikimo planas bus pradėtas vykdyti, tau bus atsiųstas 
palaikymas. 

Šios kelios dienos tau buvo nepaprastai sunkios. Visgi tu priėmei savo širdy tai, ko Aš iš tavęs 
prašau. Galbūt visa tai šiek tiek gąsdina tave ir yra sunku suvokti, bet labai svarbu, jog Manim 
pasitikėtum.

Saugok Mane savo širdyje ir pasikliauk Manimi. Palik betkokias tau iškilusias abejones, ir tavo 
užduotis taps lengvesnė. Tu turi priminti žmonėms Mano pažadus ir nukreipti juos skaityti 
parašytąjį Mano Žodį. Grįžkite prie Šventojo Rašto skaitymo, kad susivoktumėte. Niekuomet 
nebijokite priminti žmonėms, kaip jų kaltės plėšo Mano Šventąją Širdį ir perveria kiaurai Mano 
Amžinojo Tėvo Dvasią.



Mes, Mano Motina ir Visi Šventieji, laikysime tavo ranką, ir suteiksime tau stiprybės. Tau bus 
suteikti praktiški pamokymai, ir bus atvertos durys, kad patirtum pagalbą, reikalingą Tau šiame 
Darbe.

Saugokis tų, kurie kurs trugdžius tam, kad užlaikytų- sutrugdytų tave  pranešimų perdavimo darbe.
Melskis už juos ir veik toliau. Žinau, jog pavargai, bet į Mano prašymą reikia atsakyti greitai.

Dabar- metas poilsiui, Mano vaike. Tu gerai atsiliepei, su tikėjimu ir tvirtumu. Niekuomet 
nepasiduok.

Jūsų mylimas Gelbėtojas,

Jėzus Kristus

Ši Knyga pakeis žmonių gyvenimus ir išgelbės sielas
2010 m. lapkričio 12 d., penktadienis, 3:00

Veik savo nuožiūra; daryk tai, ką manai esant reikalinga, kad žmonės pamatytų ir išgirstų Mano 
Dieviškuosius Pranešimus.

Aš pasitikiu tavimi, brangi dukra, gali naudoti, bet kokias priemones, kurios, tavo nuožiūra, gali 
pasitarnauti žmonėms kaip būdai perskaityti Pranešimus. Tau prireiks visų tavo jėgų, jog 
parašytum  Knygą. Šioji Knyga* pakeis žmonių gyvenimus, išgelbės sielas, ji buvo žadėta. Taip, 
Knyga yra tai, kas buvo išpranašauta. Tu esi rašytoja. Aš esu autorius.

Nesistebėk ir nelik sukrėsta, nes tai yra labai  šventa užduotis; ir tu buvai išrinkta, kad atliktum šį 
Darbą su Manimi. Tai užtruks tris mėnesius. Aš noriu, kad tu išleistum ją visam pasauliui. Ji turi 
būti skleidžiama, kelianti įspūdį ir populiari tarp milijonų žmonių, lygiai, kaip ir Šventoji Biblija. 

Dukra Mano, tu gali tai publikuoti, kaip "pokalbį su paslaptinuogu pranašu". Normalu būtų taip 
padaryti. Ko baiminiesi, Mano vaike? Juk turi vedimą iš Dangaus. Tu turi būti stipri. Pasitikėk 
Manim. Paklusk Man. Aš laikysiu tavo ranką kiekviename kelio žingsnyje. Aš pakalbėsiu su tavimi 
vėliau.

Jūsų mylimas Gelbėtojas 

Jėzus Kristus

*Knyga, kurią Jėzus turėjo minty – tai Pirmasis Pranešimų, duotų pasauliui 2011 m. 
vasarį, tomas

Perspėjimas dėl Pragaro ir pažadas apie Rojų
2010 m., Lapkričio 13 d., šeštadienis, 03:00 val.

 Mano mylima dukra, tu iškentėjai siaubingą persekiojimą, kuriam Aš leidau įvykti, kad apsaugoči-

au Tave nuo Pragaro kančių. Dabar esi jau laisva ir tavo siela paskatins tave skleisti Mano Žodį, 

jog išvaduoti žmoniją nuo kančių, kurios jų laukia, jei jie bus toki paiki, kad leistų nelabajam juos 

apgauti.



Tu Mano dukra, buvai išsirinkta jau nuo pradžios. Jei su lig kiekviena akimirka vos per keletą dienų

Aš padariau tave stipresnę, tad kaip tu manai, kokia tu būsi už (po) savaitės,  metų, dvejų? Kovo-

toja drąsi iki pat galo, dirbsi su Manim, jog apvalytume sielas Mano mylimų vaikų, kuriems turiu 

didelę ir išties kupiną didžios meilės užuojautą. Meilė Teka Mano Venomis it upė. Mano Užuojauta

niekuomet nemažta nepaisant to, kad jie nusigręžia į kitą pusę.

Aš išgelbėsiu juos nuo Pragaro kančių 

Pasakyk jiems Mano dukra, jog Aš išgelbėsiu juos nuo Pragaro kančių. Man reikia, kad jie šioj 

bedžiaugsmėj sutrikusioj būsenoj, kurioj randasi, atsigręžtų į Mane. Yra tik vienas kelias į Meilę ir 

Ramybę. Taip bus Mano Naujajame Rojuje kuomet Rojus ir Žemė taps vienu. Argi jie to nežino? 

Argi jie niekad negirdėjo apie Mano seną pažadą? Apie pažadą Amžinojo gyvenimo, kur jie – visa 

žmonija, kuri į Mane atsigręš – bus pakelti su kūnu, siela ir protu į Naująją Žemę ir Rojų, kuomet 

jie susijungs dar kartą, tapti Rojum, kuris taip senai buvo pažadėtas Mano Tėvo vaikams.

Tikėkite. Aš jūsų meldžiu. Pagalvokite, Jei jūs niekuomet neturėjote progos pažinti Šventųjų Raštų,

tuomet paklauskite savęs tokio paprasto klausimo. Jei jaučiate savo širdyse meilę dabar, tai kaip 

jūs galvojate iš kur ji ateina? Ar tai tokia meilė, kuri daro jus švelnesnius, nuolankesnius, 

jaučiančius ilgesį ir laisvus nuo bet kokio egoizmo? Jeigu taip ir yra, tai tokia yra ta meilė, kurią Aš 

žadu visiems Savo vaikams, kurie į Mane atsigręš. 

Kaip žemiški siekiai palieka jus tuštumoj

Tai yra sunku, Aš žinau brangūs vaikai, tikėti į kitokį pasaulį, nei kad šis, kuriame jūs gyvenate. 

Nepamirškite, jog šis pasaulis buvo sukurtas Dievo Amžinojo Tėvo, kuomet jis buvo suterštas 

nelabojo darbais. Jis Šėtonas yra begalo klastingas. Jūs Mano vaikai, turėtumėte išties suprasti, 

kad žemiški siekiai, kurių jūs nepasotinamai siekiate, nesuteiks jums pilnatvės jausmo? Jūs 

jaučiate tuštumą, kurios nagalite paaiškinti ar suprasti. Argi taip ir nėra? O tuomet jūs siekiate dar 

ir dar daugiau vis. Bet visgi ir tuomet jūs nejačiate pilnatvės, kuomet jūs jaučiatės, kad jau 

turėtumėte būti pasotinti. Kodėl taip yra? Ar jūs pažvelgėt į savo širdis ir uždavėte šį klausimą? 

Kodėl? Atsakymas labai paprastas.

Dievas sukūrė žmogų. Šėtonas sugundė žmogų. Šiame nuostabiai gražiame pasaulyje, kurį 

sukūrė Mano Tėvas vedamas tyros Meilės, Šėtonas egzistuoja. Gaila, jis Šėtonas, egzistuos jame 

iki Mano Antrojo Atėjimo. Tuomet jis bus demaskuotas su savo melu ir apgavystėm, kuriuos jis 

pateikė Mano vaikams. Tuo metu jau bus per vėlu daugeliui Mano vaikų įskaitant ir tiems, kurie 

nėra tikri arba abejoja Mano Tėvo Karalystės Dieviška tobulesne Kūrinija. 

Neatstumkite Manęs

Paklausykite! Aš, Jėzus Kristus, Išgelbėtojas, buvau atsiųstas, kad suteikčiau visiems jums antrąjį 

šansą, įeiti į Mano Tėvo Karalystę. Išgirskite dabar Mano pažadą. Klausykitės Mano Balso, 

siunčiamo Dieviškos Malonės veikimu, per Mano pranašus ir regėtojus šiandieniniame pasaulyje ir

supraskite, jog visi Mano vaikai yra lygūs Mano Tėvo Akyse. 



Tie, kurie Jį seka yra palaiminti, bet jie kenčia baisias kančias už sielas, kurios netiki ir kurios 

atsisako klausyti. Dievas sukūrė pasaulį. Jis neatsirado iš niekur. Žmogus negalėjo ir net negalėtų 

sukurti tokio stebuklo, kurio mokslas niekuomet negalės paaiškinti. Dieviškas antgamtiškumas 

niekada nebus išties suprastas, iki kol visi Dievo vaikai nepasiduos su protu, kūnu ir siela Tyrai 

Meilei, kurią jums siūlau.

Prašau, Aš meldžiu jus, neatstumkite savo Sutvėrėjo. Prašau, neklausykite klastingo melo, kurį 

jums pasakė nelabasis, per masonų skyrius, per iliuminati, netikrus pranašus bei keistus tikro 

blogio kultus, kurie atsirado žmonių naivumo dėka. 

Šėtonas yra tikras

Žmonija yra silpna. Net patys švenčiausi sekėjai tampa aukomis nuolatiniams piktojo gundymams.

Visa bėda, jog tie, kurie ieško malonumų, netiki, kad jis yra tikras. Kiti žino, kad jis yra tikras ir kad 

jis egzistuoja. Tai yra tie, kurie Man sukelia tikrą širdgėlą. 

Ir vėl atsiveria žaizdos ir yra

Aš kenčiu taip siaubingai, jog žaizdos, kurios Man buvo padarytos Mano siaubingo Nukryžiavimo 

metu, kuriam Aš atsidaviau, ir vėl atsiveria ir yra, palikdamos Mano Kūną, Sielą ir Dievystę tikroj 

agonijoj. Visgi Aš niekuomet nenustosiu jūsų visų mylėti.

Aš kviečiu jus iš Dangaus ir Mano Tėvo Vardu, Kuris sukūrė kiekvieną iš jūsų iš Tyros Meilės būti 

tvirtais. Išsižadėkite Šėtono.  Tikėkite, kad jis egzistuoja. Atsimerkite. Nejaugi nematote kokį 

chaosą jis sukelia jūsų gyvenimui? Argi esate akli?

Žinia turtingiesiems

Turtingiesiems Aš sakau: sustokite, ir paklauskite Dievo bent vienai akimirkai ar Jam patinka kaip 

jūs laikotės Dešimt Dievo Įsakymų savo gyvenime? Ar jums atrodo viskas gerai? Ar jūs Mane 

atmetėte vardan pasaulietiško pritekliaus? Šis priteklius ir malonumai paliks jūsų širdis tuščias. Jūs

suprasite savo širdyse, jog jaučiatės negerai. Visgi jūs vistiek trokšite daugiau tuščių nors ir 

malonių pažadų, kuriuos jums žada abgavikas mainais už jūsų sielas. 

Žinia tiems, kurie seka Iliuminatais  *

Aš meldžiu visų jūsų, ypatingai Savo vaikų, kuriuos įtraukė Iliuminatai ir kitokios panašios blogio 

esybės. Kuomet jau esate įtraukti, jūs esate pasmerkti amžinajam pasmerkimui. Negi 

nesuprantate, jog tai ką jums žada mainais už jūsų sielas, yra tik melas, klastingas ir baisus 

melas. Jūs niekuomet negausite dovanų pažadėtų iš šių grėsmingų pasiuntinių, ateinančių iš 

pragaro gelmių.Būdamas jūsų išgelbėtoju, ant Kryžiaus, Aš atidaviau Savo gyvybę, kad jus 

išgelbėčiau. Prašau neleiskite, kad nutiktų taip, jog Aš prarasčiau jus dabar. Aš myliu jus Mano 

vaikai. Aš verkiu melsdamas jus dar vieną kartą, neatstumti Manęs pasirinkę apgaviką. 

Aš atleisiu visiems, kurie atgailaus



Aš negaliu kištis į jūsų laisvą valią, nes tai yra viena iš dovaų suteiktų jums kuomet jūs gimėte 

Dievo Šviesoje. Aš ateisiu taip kaip raštai ir nusako, labai greitai – greičiau nei jūs galvojate. 

Pasaulis puls į tamsą ir neviltį. Visgi, Aš atleisiu visiems ir kiekvienam iš Savo vaikų tą išpažinties 

akimirką kai jų nuodėmės bus jiems atskleistos, nepaisant kokios įžeidžiančios jos bus.

Jie įžengs su kūnu ir siela į Rojų, kuomet Žemė ir Rojus susijungs į vieną, kur visi jūs gyvensite 

amžinai su savo šeimomis, per amžių amžius.

Kas žadama Rojuj

Nebebus ligų, gendančio kūno, jokios nuodėmės – tik meilė. Tai yra Mano Rojaus  pažadas. Nė 

vienas ten daugiau nieko netrokš. Visi givens harmonijoi, patirdami džiaugsmą ir meilę. 

Pragaro tikrovė

Neatmeskite šio gyvenimo, vardan to gyvenimo, kurį jums pažadėjo Šėtonas! Jums meluojama. 

Jei jūs seksite šiuo keliu, kurio dalis neesame Dievas arba Aš Jėzus Kristus, jūsų Išgelbėtojas, 

tuomet eisite keliu vedančiu į amžinąjį pasmerkimą. 

Jūs iš siaubo rėksite, kuomet suprasite savo klaidą. Tuo metu jūs melsite Gailestingumo, jūs 

draskysit sau veidą, rausite plaukus, bet dėl to, kad turite laisvąją valią, Dovaną iš Mano Tėvo, ji 

negali būti iš jūsų atimta. Kuomet jūs pasirenkate šį klaidingą kelią, jūs kentėsite pasmerkimą ir 

degsite Pragare per amžius. Tai labai tikra.

Didžiausias pasmerkimas yra kai jūs žinote jog niekuomet nepamatysite Dievo Veido

Didžiausias pasmerkimas yra pagaliau suvokti, kad Dievas yra. Jog Aš, jūsų Išgelbėtojas Jėzus 

Kristus, ištiesų egzistuoju ir tuo metu jau nebus kelio jums išsigelbėti. Jūsų šeima gali žvelgti į jus 

iš kitos pusės. Kuomet taip nutiks ir jūs suvoksite siaubingą tiesą, jau bus per vėlu. Nepamirškite 

šių žodžių.

Didžiausias pasmerkimas yra kai jūs žinote, jog niekuomet nepamatysite Dievo Veido. Tai bus 

baisiausia kančia, ir ji liks su jumis per amžius kartu su Pragaro ugnim, kur kančia yra pastovi ir 

nesiliauja. Vietoj to, jog mėgautumėtės Rojumi, kuris jums buvo žadėtas apgavikui meluojant, 

atsidursite koridoriuose siaubingojo Pragaro. Jis labai tikras ir žada kančią, kuri tęsis per amžius. 

Prašau, visi jūs, kurie netikite, kad Aš kalbuosi su žmonija, Aš prašau, kad jūs melstutės į Mano 

Šventąją Širdį. Kiekvieną dieną trečią valandą melskitės Mano Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį. 

Aš atsiliepsiu į jūsų prašymą su meile, kurią tuoj pat pajusite. Laikykitės Mano Rankos vaikai. 

Nepaleiskite. Aš myliu visus jus taip labai, jog net atidaviau Savo Gyvybę už kiekvieną iš jūsų, kad 

jūs būtumėte išgelbėti.

Šį kart Aš ateinu Teisti. Nors ir kaip Aš jus myliu, negaliu kištis į Laisvosios valios dovaną, kuri 

buvo jums suteikta Mano mylimo Tėvo. Aš tikiuosi, jog per Mano šių laikų regėtojus ir pranašus, 

jūs pagaliau pasiklausysite Manęs. Tiesa – nepamirškite to,  yra kelias į amžinąjį išganymą ir į 

naują pradžią kuomet Rojus sugrįš į žemę. 



Šėtono melas

Melas, nors ir koks patrauklus, yra tik melas. Melas yra sukurtas pavogti mylimas sielas kurios ne-

gali būti išlaisvintos Mano Tėvo, žemės Kūrėjo ir Sutvėrėjo.

Jūsų Dieviškasis Išgelbėtojas Jėzus Kristus

*Iliuminatai- tai pasaulinė masonų organizacija, kurios “veidas”- žmonijos švietimas, 
socialiniai bei humanitariniai projektai, jų įtakos sferos: menas, kultūra, religija, ir politika. 
Tai žmonės, kurie pasišvenčia šėtonui Liudžciferiui, kurį jie vadina “visatos architektui”, 
“dievu”, bei laiko save apšviestaisiais (iliuminatais). Tai susijusi su pasaulio valdymu 
turtingų ir įtakingų žmonių grupė, kurios slaptasis tikslas- sunaikinti Krikščionybę.

Ženklas, jog jau Laikų pabaiga - bet Rojus sugrįš į Žemę
2010 m. lapkričio 14 d., sekmadienis; 23:00

Mano brangioji dukra, nesijausk kalta dėl abejonių, kurias šiandien turėjai. Tai- natūralu. Tavo 
dvasinių klausimų suvokimas nėra toks didelis, koks turėtų būti, tačiau tai yra gerai.

Aš tau vadovausiu, ir tu su laiku suvoksi savosios Misijos tikslą. Man reikia kad būtum tvirta 
dirbdama ir išlaikytum Man paklusnumą. Tai- sunki užduotis, ir ji tave emociškai sekins. 

Aš siunčiu tau dvasinį vadovą tam, kad padėtų tau susidoroti su grandiozine užduotimi, kuri turi 
būti atlikta. Užduotis tokia svarbi, jog be šio Darbo velnias bus laimėjęs daugiau sielų. Dukra 
Mano, tu pašventei save šiai užduočiai pirmiau, nei Aš pasiūliau tau atlikti šį Darbą.

Tavo dvasinį vadovą vedu Aš. Jis supras Tiesą, kai tu kalbėsi. Per pastarąsias keletą dienų iki 
šiandienos tu pamatei dar tik nedaugelį žmonijos nuodėmių, tokiu būdu, kuriuo tu anksčiau 
negalėjai matyti. Ar jauteisi keistai kuomet pažvelgei į Mano vaikus? Matei juos kitoje šviesoje, ar 
ne taip? Tai- Šventosios Dvasios, kuria Aš tave palaminau, Galybė.

Meilė, kurią jautei savo širdyje Mano vaikams ir dvasininkui, kurį šiandien matei Mišiose - tai 
Dovana, kuria Aš tave Šventosios Dvasios Galia apdovanojau. Dabar tu matysi, jausi ir girdėsi 
žmonijos nuodėmes iki tokio lygio, jog tau skaudės taip, kaip Aš tą skausmą jaučiu. Taip pat tu 
matysi Meilę, kurią Aš jaučiu Savo vaikams savomis akimis, kuriose atsispindės Mano Širdis 

Nesibaimink šių Dovanų, Mano vaikeli. Nepuoselėk minties, jog esi nepajėgi susitvarkyti su ta 
užduotimi, nes palaikymas, kuris tau bus duotas per Mano malonę, padarys tave labai stipria. 
Niekuomet neturi žiūrėti atgal. Ir nebenorėsi to.

Dabar jautiesi silpna. Taip yra jaučiama Mano Dieviškoji Galia, plūstelėjusi per tavo kūną. Karštis- 
tai Meilė, kurią jaučiu tau. Neverk, Mano vaike. Ikišiol tu buvai labai stipri, ir taip nuoširdžiai 
priėmei viską, nors praėjo tik vos keletas dienų nuo momento, kai Aš pirmąkart užkalbinau tave. 
Ne, Mano vaikeli, tu šito neišsigalvoji. Tu ir toliau klausinėji savęs ir tų kas šalia. 

Tie, kurie parduoda savo sielą Šėtonui

Dabar užrašyk tai. Pasaulis dejuoja nuo nežinojimo bei nešvarių velnio, suviliojančio ir 
paklaidinančio Mano mylimus vaikus, intrigų naštos. Jie buvo suvilioti iki tokios lygio, jog daugelis 
iš jų tapo panašūs į gyvulius, netgi žiūrint žmonijos akimis. Kiek yra vargšių sielų, kurios gyvena 



aistromis, godumu ir tuštybėmis, yra pastebimos tų, kurie tiki, tokioje apgailėtinoj padėty? Jie dėl 
savo tuštybės tiki, jog turi tikrą galią. Galią, kurią jiems žadėjo Šėtonas. Daugybė iš šių vaikų 
nusprendė parduoti savo sielas, ir puikuodamiesi giriasi šiuo faktu. 

Vis daugiau ir daugiau iš Mano vaikų atvirai gėrisi jo pažadų žavesiu ir gausa. Ne,- jie netgi 
nesigėdija girtis tuo, jog priklauso jam. Jo pažadai ne tik yra melas; jie buvo duotis iš grynos 
neapykantos. Šėtonas neapkenčia žmonių giminės.

Jis meluoja Mano vaikams, ir sako jiems, kad jis gali duoti jiems viską, tačiau, deje, tai- melas. Tie,
kas klausosi jo bei jo tuščių pažadų, nebus ir negali būti išgelbėti. 

Melskitės, melskitės, melskitės, vaikai Mano. Dukra Mano, Aš žinau, kad esi pavargusi, vienok, 
atkreipk dėmesį į štai ką. Tikintieji, kurie yra vangūs, nors ir nėra įsivėlę į atvirą sąjungą su Šėtonu 
aukščiausiuoju lygiu, - jie taip pat turi būti atsargūs.

Jie, įskaitant ir Mano pasekėjai bei kaikurie Mano dvasininkai,  vyskupai ir kardinolai, su panieka 
juokiasi iš Mano vaikų tikėjimo. Tų, kai kuriuose padaliniuose esančiųjų dvasingumas buvo 
prarastas dėl godumo, nes auksas ir turtai nustelbė Dievo Dovanas, duotas jiems, kaip Dievo 
mokiniams.

Bažnyčia prarado orientyrą, ir skendi tamsoje. Tai, vaikai Mano, buvo išpranašauta, ir tai yra laikų 
pabaigos ženklas. Turimas mintyje laikas, kai išeis paskutinysis Popiežius ir pasaulis bus netikro 
pranašo* (popiežiaus, kuris atėjo po Benedikto XVI-ojo) paklaidintas. 

Apreiškimas apie tai, kas turi įvykti dar prieš Mano Antrąjį Atėjimą, bus atskleistas jums, Mano 
vaikai,- taip, kad jūsų žodžių gali būti dėmesingai klausomasi tam, jog sielos pasiruoštų Didžiajam 
Įspėjimui. Nesijaudinkite. Gyvenimas tęsis. Rojus bus grąžintas į žemę. Mano vaikai bus išlaisvinti 
iš Šėtono, kuris bus sutriuškintas, pinklių. Tai svarbu dėl to, jog jis apgaulės būdu nesusišluotų 
Mano vaikų į pragaro gilumą.

Mano Žodis- stiprus. Manieji vaikai turi klausyti. Tai- iš Tyros Meilės, kurią Aš jiems duodu 
Perspėjimo būdu, nes Aš ateinu kaip Teisėjas, o ne kaip Gelbėtojas.  Praeityje, būtent dėl Mano 
mylimos Motinos ir Mnao pasekėjų visame pasaulyje permaldavimų, bausmės laikas budo 
atidėtas. Šį kartą to nebus.  

 Mano Antrojo Atėjimo data niekam nebus žinoma. Tau nebus pasakyta data, ir Mano vaikams- 
taip pat. Ji negali būti atskleista. Štai kodėl taip svarbu, kad visi Mano vaikai pasiruoštų. Tie,kurie 
nepasiruoš negalės sakyti, kad jie niekuomet nežinojo Tiesos. Kai įvyks Įspėjimas, jie suvoks 
Tiesą. Taip, jei jie atgailaus ir pripažins savo kaltes, tuomet gaus Mano palaiminimą. Jei ne, bus 
nublokšti į Pragarą. Tam laikui išseks Mano Gailestingumas.

Dabar eik, vaike Mano. Paruošk Žodį pasauliui, jog jis išgirstų. Pasakyk Mano vaikams, 
tikintiesiems, kad jie nebijotų. Sakyk jiems, kad melstųsi už netikinčiuosius. Po to tark 
netikintiesiems, kad atsigręžtų į Mane. Padaryk visa, kas įmanoma, jog įtikintum juos atverti savo 
širdis.

9. Antrasis Atėjimas
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Dėkoju tau, Mano dukra, už atkaklų laikymąsi Mano Tiesoje ir kad jau suvoki, kad Mano 
bendravimas su tavimi yra labai realus. Tuomet, kai kas kart pas tave ateisiu, kad patikėčiau tau 
Savo Dieviškąjį Pranešimą, būtiną žmonjai, jog turėtų supratimą apie šiuos laikus, tu jausi Mano 
Dvasią savo kūne. Aš ateinu su Tyros ir Karštos Meilės Mano Tėvo vaikams Pranešimu. Šie 
Pranešimai skirti tam, jog visiems Dievo sekėjams būtų paaiškinta,  pirmiausiai būtinumas pulti ant
kelių šiuo metu, ir suvokti tiesą esančią Jono Knygoje.

Atėjo laikas Mano Antrajam Atėjimui, kurio ženklai aiškiai pastebimi tiems, kas žino pranešimus, 
duotus jau taip seniai. Apsidairykite aplinkui: ką jūs matote dabar? Ženklai dabar- matomi. Žmogus
nesuvokia savo baisaus nuopolio. Gėdingas melas, išstatytas viešumai, ir priimtas nieko 
neįtariančių valdovų, nepastebimai slepiasi po išgelbėjimo kauke.

Paklausykite Manęs dabar, Mano vaikai. Antikristas jau yra pasiruošęs pasirodyti. Budėkite, 
atverkite savo akis ir širdis Tiesai, kitaip jūs pražūsite. Nesibaiminkite, Mano mylimieji sekėjai, nes 
jūs vesite Mano bandą pagarbinti Mano Šventąjį Amžinąjį Tėvą. Gyvybės Duona bus gausiai 
teikiamas Mano tikintiesiems šios tamsos laikotarpiu. Laikykitės kartu. Mylėkite vieni kitus. 
Palaikykite vienas kitą, stiprindami, jog galėtumėte suvienyti visas rases, visų religijų tikinčiuosius 
visur  Mano Tėvo Karalystės atėjimo metui.

Jūsų užduotimi bus matomai parodyti Meilę Dievui, jūsų gerumą, Meilę, Viltį ir amžinojo gyvenimo,
kurios laukia visos žmonijos, Tiesą. Tai įvyks kuomet pradėsit melstis kartu, kuomet sunaikinsite 
savo puikybės ir drovumo sienas, jūs tapsite galinga jėga. Kartu jūs būsite stiprūs. Jūsų tikėjimas 
Manim, jūsų Dieviškuoju Gelbėtoju, padės sugrąžinti netikinčiuosius. Daugybė šių žmonių galbūt 
ne dėl jų pačių kaltės yra abejingi Mano Meilei. Jie gali jausti meilę vieni kitiems, tačiau yra 
nepajėgūs suvokti, iš kur ji kyla. Veskite juos, Mano vaikai, į Šviesą.

Aš esu Duona, ir Aš esu ta Šviesa. Mano Šviesa apsaugos jus visus. Tačiau Aš raginu jus visus 
būti dosnios širdies ir sielos, ir pagalvoti apie tas vargšes sielas, kurioms reikia vedimo. Jūs turite 
tai daryti asmeniniu pavyzdžiu ir parodyti toms sieloms, kaip tapti artimesnėmis Man. Jas reikia 
įkalbinėti švelniai, bet ryžtingai, jūsų kelionės metu. Svarbu jas pažadinti iš jų snaudulio, kol dar ne
per vėlu. 

Vaikai Mano, argi jums netapo aiškus Mano Tėvo Knygos Mokymas? Knyga, kuri atskleidžia 
Manojo sugrįžimo į žemę ženklą, turi būti studijuojama ir priimta, kaip Tiesa. Dievas, Mano 
Amžinasis Tėvas, per pranašus nemeluoja. Jis neprieštarauja pats sau. Jums dabar yra duoti 
dagiškieji ženklai, pranašystės, ir dabar jūs turite pasiruošti. 

Jūs ir jūsų šeimos bus paimti pas Mane akimirksniu 

Prašau, prašau, melskite vedimo. Tikintieji, ruoškitės dabar kovai Mano Vardu, bei pasipriešinti 
antikristui. Žmonės iš jūsų juoksis, kai jūs priminsite jiems Jono Knygos pranašystes. Jūsų požiūrį 
bei susirūpinimą jie su ironija išjuoks, bei kaltindami iš jūsų šaipysis. Ignoruokite tai, nes jūs turite 
pareigą Man.  Dabar melskitės, melskitės ir įkalbinėkite netikinčius priimti Mokymą. 
Nesibaiminkite; nes daugelis iš jūsų, bijotės, dėl savo šeimų ateities. Aš noriu pasakyti jums štai 
ką. Kai ateis laikas, jūs ir jūsų šeimos akimirksniu būsite paimti pas Mane į Dangų. Tuomet jums 
bus suteikta amžinojo gyvenimo Dovana, kai Dangus ir Žemė taps vieniu. Štai, ką reiškia Naujasis
Rojus. Tai bus didžios palaimos, meilės ir tobulumo visiems Mano sekėjams laikas. 

Būkite stiprūs. Jūs turite ištverti trumpą kankinimų laiką, o jūsų tikėjimas turi išlaikyti jus stipriais. 
Atminkite, Aš visus jus myliu. Atsiliepkite į mano Meilę ir padėkite išgelbėti kiek galima daugau 



sielų. Jūs esate Mano galingoji Armija, ir dabar yra laikas pasiruošti kovai. Aš visus jus vesiu į 
Mano Tėvo Karalystę.

Jūsų mylimas Gelbėtojas

Jėzus Kristus

10. Naujoji pasaulio tvarka, Antikristas ir žvėrio ženklas

Pirmadienis, 2010 m., lapkričio 15 d., 11:00 val.

Tu jau pradedi suvokti Tiesą ir priimi Mano Pranešimą tokį, koks jis yra. Dukra Mano, rašyk tai:  
greitis, kurį įgauna atsiskleidžiančios šiuo metu pranašystės, jau gali būti pastebimos visiems. 
Atkreipk dėmesį į pirmuosius ženklus - pasikeitimus Mano Bažnyčioje. Tai įvyks, kuomet piktasis į 
paklydimą nuves Mano apaštalus.

Antrasis ženklas bus matomas tuomet, kai daugiau niekas iš jūsų nebekontroliuos savo šalies. Į tai
įeina kontroliavimas visų materialinių gėrybių, ir taip pat armijos kontrolė. Vaikai Mano, jūsų 
vadovai ir visi tie, kurie atsakingi  už savo žmonių aprūpinimą, visiškai praras savo valdžią. Jie bus
tarsi valtis be irklų. Toji valtis, kurią jie irklavo, taps bevertė ir jie pražus.

Vaikai Mano, dabar jums reikia daug melstis, kad susilpnėtų tų nedorų grupės žmonių galia, kurią 
jie turės jums. Jie ne iš Dievo Karalystės. Ir dėl jų, apgaulingos išorės, jūs nesuvoksite, jog tai yra 
įtakinga valdžia, kuri yra pakankamai atsargi, jog nebūtų atskleista.

Vaikai mano, jūs netapsite protingesni. Jūs galvosite, jog gyvenate sunkiais laikais, bet šis fasadas
buvo suplanuotas tam, kad taip galvotumėte. Kelkitės dabar, Vaikai Mano.

Žvėrio ženklas

Nepriimkite ženklo. Jei daugelis iš jūsų atsisakys jį priimti, būsite stipresni, jūsų bus daugiau. Šis 
ženklas – žvėrio ženklas- bus jūsų nuopuoliu. Jis nėra tai, kuo atrodo esantis. Jei jūs sutiksite, 
būsite vis labiau ir labiau patraukiami.

Saugokitės plano, vykdomo apgaviko, panaikinti visus Mano Amžinojo Tėvo ženklus bei Šventojo 
Rašto Mokymą iš jūsų gyvenimo. Jūs pamatysite tai: mokyklose, universitetuose, ligoninėse, bei 
jūsų valstybių konstitucijose. Pats didžiausias siaubas, kuris sukelia man gilų skausmą- tai 
atmetimas Šventojo Rašto tų, kurie garbina Mane, jų Dieviškąjį Gelbėtoją. Labai greitai jūs 
pamatysite, kad Mano Žodis ir Tiesos Mokymas bus atmestas ir baudžiama už jo mokymą.

Jūs, Mano brangūs vaikai, labai kentėsite dėl Mano Vardo. Už tai atsakingos piktosios jėgos. Jas 
valdo šėtonas. Jūs galite matyti jas visur, ypač tose institucijose ir organizacijose, nuo kurių 
priklauso jūsų gyvenimas. 

Vaikai Mano, nesibaiminkite dėl savęs, geriau baiminkitės dėl tų vargšių apgautų sielų. Taip 
užvaldė jas apgavikas, kad joms dabar sunku išsilaisvinti iš jo, taip supančiojo jis jas. Negalima 
tikėti tais žmonėmis. Saugokitės ryšių su jais. Jie laikys jus savo rankose su dideliu godumu, nes 
viską valdys. Jums bus sunku su jais kovoti, nes jie netgi valdys jūsų bankus, jūsų nekilnojamąjį 
turtą, mokesčius, ir maistą, kurio jums reikia, jog išgyventumėt.

Bet tai netruks ilgai, nes jų dienos jau suskaičiuotos. Jeigu jie liks šėtono vergijoje, tai nukris į 
prarają, tokią siaubingą, kad norint aprašyt jų likimą, būtų pernelyg siaubinga ir taip priblokštų, jog 



žmogus tarsi akmuo-miręs- kristų, jei tik žvilgteltų bent vieną akimirką į kančią, kurią jie turės 
patirti.

Kova jau tuoj prasidės ir atsiskleis, kai Mano Dangiškojo Tėvo Ranka greitai pakils bausti už jų 
nuodėmes, kurias dabar Žemėje pamatysite. Nuodėmes, dėl, kurių  Aš miriau. Nė vienas žmogus 
negali vadintis Dievo vaiku,  kuris liudija arba bendradarbiauja su šia organizuota grėsminga 
naikinančia kariauna. Tai blogio kariuomenė, užpildyta demonais iš pragaro gelmių, atliekanti 
veiksmu tokio blogio mąsto,  jog nekalti žmonės niekada tokių dalykų netgi įsivaizduoti negalėtų.

Neturiu noro gąsdinti Savo Vaikų, bet tiesa su laiku apie tai, kas dedasi, bus atidengta. Kelkitės, 
Mano vaikai, kovokite su blogio jėgomis, kol jos jūsų nesunaikino. Saugokitės globalių taisyklių, 
bet kokių formų, dydžių, pavidalo, įstatymo sąvados. Atsargiai žiūrėkite į vadovus ir tuos, kurie 
kasdien kontroliuoja jūsų priėjimą prie pinigų, kurie jus maitins ir palaikys jūsų gyvenimą. Jūs turite
pasiruošti atsargai maisto produktų. 

Jūs gavote Šį Pranešimą ne tokį, kuris atspindėtų Mano Mokymą, bet paklausykite Manęs dabar.

Šios pranašystės buvo jau išpranašautos. Mano vaikai turi klausytis atidžiai. Tamsos Dvasia auga,
ir jūs, Mano sekėjai, turite likti stipriais. Palaikykite savo tikėjimą gyvą malda į Mane. Visi Mano 
Sekėjai turi kasdien melstis Gailestingumo Vainikėlį. Tai sustiprins jūsų sielas ir padės jums mirties
valandą rasti palankumą pas Dievą.

Vaikai Mano, šis pranešimas neturi jūsų išgąsdinti. Jūs Mano sekėjai turite pareigą Man. Leiskite 
Man jums apie tai pasakyti. Nepamirškite, jūs būsite pripildyti Šventąja Dvasia, kai tik priimsite 
Mano Žodį. Nebijokite, nes jūs buvote išrinkti. Jūs, Mano armijos sekėjai, nugalėsite blogį. Tam, 
kad tai įvyktų, jūs turite melstis.

Aš atėjau su tyros Meilės Žinia. Argi dar jūs nesupratote, jog pamatysite Rojų po to, kai Dangus ir 
Žemė susilies į vieną. Nieko nebijokite, nes jūs, Mano sekėjai, pakilsite kūnu, dvasia ir siela į 
Dievo Karalystę. Jūs pamatysite savo mylimuosius. Tuos savo mylimuosius, kurie atrado Mano 
Amžinojo Tėvo palankumą.

Darykite tai, ką Aš jums sakau. Melskitės, kreipkitės į Mane, mylėkite Mane ir pasitikėkite Manimi. 
O Aš savo ruožtu suteiksiu jums stiprybės. Melskitės, kad būtumėte apsaugoti  per šventojo 
Rožinio Maldą, kuris buvo suteiktas jums su palaiminimais per Mano Mylimą Motiną. Viena vertus 
ši malda turi būti kalbama, kad padėtų jums apsisaugoti nuo nelabojo. Kita vertus, jūs turite prašyti
apsaugos tiems žmonėms, su kuriais susitinkate, kad jie jūsų negalėtų paveikti ir nesusvyruotų 
jūsų tikėjimas į Mane, kurį turite savo širdyse.  

Melskitės už Mano regėtojus ir pranašus, jog jie būtų apsaugoti. Melskitės už Mano mylimus 
šventuosius tarnus, tuos šventuosius atsidavusius tarnus, kurie buvo Mano pasiųsti, kad vestų jus.
Jie taip pat, kaip ir Mano pasekėjai, kenčia kančias, kurias jiems sukelia nelabasis. Jis niekada 
nenustos stengtis padaryti jus aklus prieš Tiesą ir panaudos visas įmanomas įmantrias taktikas, 
jog įtikintų jus, jog jūsų tikėjimas neteisingas. Klausykite Manęs. Jis, apgavikas, naudoja visus 
argumentus bei logiką, maloniai, švelniai įtikindamas jus tuo, jog jis būtent tas, kuris atneš viltį į 
jūsų gyvenimus. Per antikristą jis stengsis įtikinti jus, kad jis yra išrinktasis. 

Antikristas

Daugelis Mano pasekėjų paklius į šias niekingas žabangas. Būkite budrūs. Pasaulyje jis pasirodys
kaip  Meilės, Taikos ir Harmonijos pasiuntinys. Žmonės puls priešais jį ant kelių ir dievins jį. Jis 
parodys jums savo galią ir jums atrodys, jog ji bus Dieviškos kilmės. Tačiau tai netiesa. Jis duos 



tokius įsakymus, jog kartais jie pasirodys jums keisti. Tikri tikintieji žinos, jog jis nėra iš Šviesos. Jo
pagyrūniškas, pompastiškas elgesys bus užslėpę tikrąjį blogį. Jis pademonstruos tai, ką visi 
priims, kaip tikrą meilę ir užuojautą visiems. Už šios kaukės slėpsis jo neapykanta jums Mano 
mylimi vaikai. Už užvertų durų jis juoksis.

Mano vaikai, jis siaubingai jus suklaidins. Jo įvaizdis bus kaip stipraus, savimi pasitikinčio, 
sąmojingo, rūpestingo, mylinčio, ir jame visi matys gelbėtoją. Visus patrauks jo dailūs veido 
bruožai, bet jis greitai pasikeis. Jis sukels chaosą pasaulyje ir daugelį nužudys. Jo teroro kupini 
veiksmai taps akivaizdūs visiems.

Jis sunaikins jūsų nepriklausomybę ir taps pagrindiniu blogio įrankiu įvedant ženklą - žvėrio 
ženklą. Jūs, vaikai Mano, turite būti stiprūs. Nepriimkite šio ženklo, nes priėmę jį, jūs atsidursite jo 
hipnotizuonačio blogio įtakoje.

Daugybė mirs už tikėjimą į Mane. Ne, nebijokite, nes jeigu jūs kenčiate dėl Manęs, su Manim, 
Manyje, reiškia, jūs- išrinktieji. Melskitės, melskitės, kad nepasiduoti jo baisios įtakos karaliavimo 
metu. Stokite ir kovokite už Mane.

Neleiskite antikristui, kad jis savo įtikinamu šarmu laimėtų jūsų sielas. Leiskite Man jus laikyti Savo
Rankose; Sūpuoti jus dabar Savo Dieviškoje Malonėje, jog suteikčiau jums jėgų kovoti už Tiesą. 
Mano Meilė jums niekada nemirs. Niekuomet neturėtumėte išsirinkti šio kelio, nes kitaip jūs irgi 
Man būsite prarasti. Bus labai sunku, bet Mano vaikams bus suteikta pagalba daugybe būdų tam, 
kad palengvint jūsų kentėjimus. Eikite ir melskitės Mano Dieviškojo Gailestingumo, bei 
pasiruoškite paskutiniajai kovai.

Jėzus Kristus, Savo Tautos Karalius

Gelbėtojas ir Teisingasis Teisėjas

11 Perspėjimas Dvasininkijai
2010 m., Lapkričio 16 d., antradienis, 09:55 val.
Mano dukra, vakar tu buvai atstumta, kadangi žmonės stengėsi priversti tave abejoti. Tu dėl to 
labai kentėjai. Neprarask vilties. Mano Žodis bus išgirstas. Tu patirsi daug kliūčių, kurios dažnai 
ves tave į nusivylimą dėl šio Darbo. 
Mano dukra, Aš Tau vadovauju. Niekada nepamiršk to, taip pat ir Mano Pažado. Aš padariau tai 
ko tu prašei, ir leidau tau ramiai praeitą naktį išsimiegoti. Dabar esi stipresnė. Ar gi nejauti to?  
Būk atsargi kalbėdama su kitais. Ne visada Mano pasekėjai arba tie kuriuos tu manai esant Mano 
pasekėjais yra toki kokius juos tikiesi esant.  Turi elgtis taip kaip sako tau tavo širdis. Pasaulis šiuo
metu atrodo toks pat kaip ir visada, bet iš tiesų jame yra permainos ir jos vyksta jau dabar. Šios 
permainos veda žmoniją į tamsą, kuri juos apgaubs ir kuri užtemdys jų jaučiamą meilę Man.  
Kodėl Mano vaikai turėtų netikėti Tiesa? Jie nebesilaiko Mano Mokymų, nors jiems ir buvo suteikta
per Mano apaštalus, kurie iš  meilės Man ir su Šventosios Dvasios Galia, perdavė pasauliui labai 
ypatingą Dovaną. 
 Tai Tiesos Dovana – kurios buvote mokinami ir ji buvo skleidžiama visiems Mano pasaulyje es-
antiems vaikams. Daugelis iš šių vaikų amžiams bėgant laikėsi šių Mokymų. 

Kiti, nors žinojo Tiesą, nusprendė iškreipti ją, jog atitiktų jų pačių norus, troškimus, geismus ir 
galios troškimą. 
Tuomet Mano pasekėjai jau nebegalėjo atskirti tarp Tiesos ateinančios iš Dievo Žodžio ir melo, 
kurį skleidė suklaidintieji. Štai kaip apgavikas daro savo darbus. Jis sukelia sumaištį, neviltį ir 



beviltiškumo jausmą ir taip elgėsi visuomet, nuo pat Mano mirties ant kryžiaus. Bet dabar pasik-
lausykit Manęs. Jis nelaimės Mano dukra.  Dangiškoji kariuomenė padės įdiegti tikėjimą Mano 
vaikams ir vėl, su Mano pranašų mokymų pagalba.  Paprašyk Mano vaikų, jog jie būtų budrūs, 
stebėtų permainas vykstančias pasaulyje. Paprašyk jų, kad atvertų savo širdis, savo akis, ir pro-
tus, kad pamatytų Šėtono skleidžiamą melą. Iš jo ateina šis klaidingų pažadų voratinklis, sumeg-
ztas, kad Mano vaikai būtų pritraukti prie išorinių pasaulio apžavų. 
Šie apžavai ir klaidinga šlovė yra tuštybė.
Jie neatspindi meilės, taip pat jų tuštybei atsiskleidus, jie neatneša jokios tikros paguodos.  

Šiuo metu piktojo kariauna stiprėja, Mano vaikai, ši armija sudaryta iš Šėtono nedorų pasekėjų.  
Šie pasekėjai, yra godūs savimylos, paklusniai garbinantys ir sekantys paskui Šėtoną, kuris juos 
nuves į savo akimirką truksiantį rojų.  Jo pažadėtas rojus yra niekas kitas kaip juoda tamsa ir kuo-
met Mano vaikai tai suvoks jų išganymui skirtas laikas jau bus praėjęs. 

Maldos už išganymą

Visi Mano vaikai privalo netgi jei tai bus tik iš meilės savo šeimoms atsibusti pamatyti šį blogį, jeigu
jie nori vienas kitą išgelbėti. Mano meilė juos ves, jeigu jie dabar į Mane atsigręš. Jie niekuomet 
neturi bijoti atsigręžti ir pasakyti: “O mano Viešpatie, nuvesk Mane į Savo Karalystę ir apsaugok 
mane nuo tamsos, kuri užplūdo mano sielą. O Švenčiausioji Širdie, išgirsk mane dabar ir dėl savo 
gerumo leisk savo meilės šviesai ir apsaugai mane apšviesti”.  
Mano vaikai, kurie pasakys šią maldą, bus išgirsti. 
Jų prašymas juos išgelbėti ir tuos, kuriuos jie myli bus išpildytas. Aš bandžiau per Savo regėtojus, 
kuriems vadovavo Mano palaimintoji Motina, kruopščiai atsiųsti pasauliui perspėjimus. Daugeliu 
atveju Mano regėtojai, nors ir pradžioje atstumti vėliau buvo priimti. Šį kartą jiems nebus suteikta 
užtektinai laiko, kad jų Pranešimai būtų išgirsti bent jau daugumos iš Mano žmonių. 

Saugokitės netikrų pranašų

Tačiau Aš turiu įspėti Savo vaikus, būti atsargius dėl netikrų pranašų. Daugybė regėtojų buvo 
suklaidinti. Regėtojams, kurie iš tiesų esa autentiški, būna suteiktos Malonės, kurios leis Tiesai 
sklisti tokiu būdu, jog juos lydės antgamtiški įvykiai ir stebuklai, kurių neįmanoma ir negalima bus 
paneigti. 
Mano Širdis dūžta, kuomet matau kiek daug iš jų buvo atstumti Mano Šventųjų apaštalų. Šie 
apaštalai, kuriuos Aš siunčiau mokinti Mano vaikus, neatlieka savo pareigų.  Jie privalo šiuo metu 
atsigręžti į Mane, kad jiems vadovaučiau ir melstis, kad jiems būtų suteiktos malonės, kurių reikia, 
kad galėtų vadovauti Mano vaikams. 
Mano Šventieji tarnai, yra labai ypatingi, ir tie, kurie gavo šį sakramentą turi pasiklausyti Mano 
maldavimo. Jūsų pareiga yra klausytis Manęs. Atnaujinkite šiuo metu savo įžadus. Tikėkite ir 
sekite Mano Šventais Pranešimais. Būkite stiprūs, nes esate dabar visi kviečiami skleisti Tiesą 
esančią Apreiškimų Knygoj, ir priimti tai, jog jau atėjo laikas. 

Pasiruoškite dabar šiam didžiajam Įvykiui. Neišsižadėkite Manęs ir ne atgręžkite Man nugarų. 
Skelbkite tvirtai ir įtikinamai. Nepraskieskite Mano Mokymų sakydami Mano pasekėjams, jog 
viskas bus gerai. Tai ne tam jūs buvote pašaukti. Jūsų pareiga Man Jūsų Dieviškajam Išgelbėtojui 
yra išmokinti kaimenę Tiesos. 

Negalima mokinti Mano vaikų, jog jie visi bus išgelbėti. Tai ne tiesa. Nes tik tie, kurie prašys Mano 
atleidimo ir paskirs save Man ir Mano Mokymams bus išgelbėti. 
Kodėl jūs nesilaikote Šventojo Rašto Mokymų? Kodėl naudojate pasiteisinimus? Kodėl klaidingai 
mokinate ir įtikinėjate Mano vaikus, jog Dievas visiems atleis? Mano Amžinasis Tėvas atleis tik 



tiems, kurie į Mane tiki ir kurie atgailaus.
Argi Mano mirtis ant kryžiaus jums nieko nesako? Aš miriau, kad išgelbėčiau žmoniją nuo Šėtono 
kvailinimo.
Tačiau jūs dėl klaidingos tolerancijos mokinate Mano vaikus melo. Jūs pasidavėte žmonijos 
spaudimui sumenkinti Šventąją Doktriną, kurią buvote pašaukti skelbti. Ar gi neturite gėdos? Esate
taip įsiraukę į žemiškus apžavus, kuriuos matote aplink, jog sekate klaidinga dogma, diktuojama 
jums taip populiarios tarp Mano vaikų tolerancijos, kurią paskleidė Šėtonas. Šiems vargšams 
suklaidintiems Mano vaikams reikia parodyti kelią. Taip pat jie turi suprasti, kad yra skirtumas tarp 
žmonių interpretacijų ir Dieviško pažado ateinančio iš Manęs.  

Kodėl Mano vaikai negali patikėti Dievišku įsikišimu? 
Kodėl visa tai nurašote kuomet jums visa tai yra pristatoma prieš akis? Mano kunigai, 
pasiklausykite šių prašymų. Melskitės, jog Mano Tiesos Pranešimai būtų išgirsti. 

Pranešimas Vyskupams
Savo vyskupams Aš sakau štai ką: padėkite savo Mantiją į šalį, nusigręžkite nuo turto, kuriam jūs 
suteikiate tiek svarbos. Ieškokite nuolankumo, kurio iš jūsų reikalauju. Pakluskite Mano Žodžiui 
dabar arba patirsite pasekmes. Jūsų pareiga yra Man ir Mano Amžinajam Tėvui. O Koki tapote 
akli. Dabar ženklai danguje yra suteikiami per regėtojus, o jūs į juos neatkreipėte dėmesio. Vietoj 
to jūs sėdite pilyse ir šaipotės. Už tai jūsų nuodėmės nebus atleistos.   
Mano Šventųjų tarnų, kurie išsirinko eiti Mano keliu, nuodėmės Mane labai giliai užgauna. 
Atsimerkite ir atverkite savo širdis, bei sugrįžkite atgal prie Mano Mokymų, esančių Mano 
Šventojoj Knygoj. 
Pranešimas Kardinolams
Savo Kardinolams sakau štai ką: į kokias svaiginančias aukštumas jūs pakilote, jog pamiršote 
Sakramentus ir Tiesą apie Mano Mokymus, reikalingus vadovauti Mano kaimenei. Dabar 
nusileiskite žemyn ir klausykitės Mano nurodymų. Nukreipkite savo dėmesį nuo klaidingų dalykų, 
kurie užvaldė šį pasaulį. 
Neišsižadėkite Manęs taip pat ir jūs. 

Aš visų jūsų prašau melstis už Mano mylimą drąsų Popiežių - paskutinįjį Tikrąjį Popiežių. Jūs 
Mano apaštalai, esate klaidinami apgaviko nukrypti iš kelio. Jis pasirodė Mano Bažnyčios 
Koridoriuose ir jo nedori darbai šiuo metu ima išlįsti į dienos šviesą. Kas turite akis, stebėkite viską
kas matoma prieš akis ir kas už akių. Jis pavogs jūsų sielas, jeigu jūs tik patikėsite jo melu.  
Prašau melskitės dabar visi jūs vienas už kitą. Maldaukite Manęs jus vesti. Maldaukite atleidimo ir 
leiskite Man ir vėl jums vadovaut.  
O tie iš jūsų, kurie nepatikėsite šiais nurodymais, pasiklausykite dabar. Kodėl Aš su jumis 
negalėčiau kalbėti tokiu būdu? Aš visus jus išmokinau, per savo apaštalus, kurie vadovaujami 
Šventosios Dvasios perdavė pasauliui Mano Pranešimus, nuo to meto likusius gyvuoti. 
Dabar jau laikas artėja. Visą savo gyvenimą jūs meldėtės prašydami Manęs jums vadovauti. Šiuo 
metu Aš maldauju jūsų išgirsti Mano prašymus. 
Jūsų Dieviškasis Išgelbėtojas 

Jėzus Kristus

12. Atmeskite visas abejones

2010 m., Lapkričio 16 d., antradienis, 23:00 val.



Rašyk tai Mano dukra: gali tikėtis, kad į tavo mintis vis veržšis abejonės. Taip tave gundo nusi-

gręžti, bet jis apgavikas, niekuomet nelaimės tavęs iš Manęs. Mano mylima dukra, tu esi stipresnė

nei pati manaisi esanti, nes tik labai nedaugelis tarp išrinktųjų sielų galėtų susidoroti su šiuo didžiu 

Šventu Prašymu tokiu būdu kaip tu. Reikia daug drąsos, jog dirbti tokiu būdu, kuriuo Aš bendrauju 

su tavimi. Tu nepabėgai prisidengdama baime. Nuo pat pradžios tu žinojai, jog tai buvo Dieviškos 

kilmės Bendravimas, ateinantis iš Aukščiausios bei Švenčiausios Dangiškos Hierarchijos.

Greitai tu patirsi papildomą nušvietimą, kuris išsklaidys visas tavo abejones. Kuomet jis nutiks tavo

protas atsivers daugiau, jog galėtų priimti ypatingas malones, kurios turi būti išlietos, kad būtum 

pripildyta drąsa ir pasiryžimu, kurių reiks, kad perduoti šią pranašystę.

Taip Mano dukra, nors ir kaip tu stebiesi, esi ta išrinktoji išpildyti pranašystes esančias Jono Kny-

goje, jog paruoštum žmones apsivalymui, kuris greitai atsiskleis. Kuomet baimė, dvejonės bei 

netikrumas tave paliks Mano mylima dukra, tu pakilsi ir atliksi šią labai svarbią užduotį, kurią 

Tavęs prašau atlikti. Dabar daryk tai ką sakau. Kiekvieną dieną trečią valandą turi kalbėti Mano 

Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį, jog padėtum išgelbėti sielas. Turi tęsti melstis Rožinio maldą, 

kuri buvo suteikta pasauliui Mano brangiausios Motinos, kuri dirbs su Manim, jog paruoštų jus 

Mano Antrajam Sugrįžimui šioje žemėje.

Šiuo metu daugelis sielų yra Man prarastos, ir vis daugiau ir daugiau kasdieną nelabasis jų iš 

Manęs pagrobia. Jų negalima iš Manęs atimti. Prašau padėkite Man išgelbėti jų vargšes sielas. 

Atmeskite visas abejones. Tik nepamirškite savo užduoties.  Padėkite jiems atverti akis, kad jiems 

būtų suteikta galimybė būti atpirktais Mano Amžinojo Tėvo Akyse. 

Jeigu tik jūs pamąstysite apie galutinį tikslą, tuomet suvoksite kodėl tai taip svarbu ir kodėl šis Kvi-

etimas buvo padarytas iš Tyros Meilės gelmių, kurią jaučiu visiems Savo vaikams Savo Širdy.

Galvokite apie tai tokiu būdu: Meilė atsidavusių tėvų neturi ribų. Jei nors vienas vaikas iškrypsta iš 

kelio ir eina į pražutį, tėvai jaučia tokį skausmą ir širdgėlą, jog jie gali būti prilyginami širdies per-

vėrimui kalaviju. Betkurie tėvai, kurie myli savo vaikus pasiryš kovoti dėl jų iki galo. Jie niekuomet 

nepasiduos - niekuomet. Toks esu ir Aš. Aš padarysiu viską kas bus Mano Dieviškoj Galioj, nesik-

išdamas į žmonių valią, jog atgręščiau jų širdis atgal į Savo Švenčiausiąją Širdį. O tu Mano dukra 

padėsi Man tai padaryti.

Man nereikia tau priminti apie paklusnumo svarbą Man ir visišką savęs išsižadėjimą. Tai yra bū-

tent tas pašaukimas, kuriam tave išsirinkau. Imk dabar savo kalaviją. Tu turi kovoti petys į petį kar-

tu su savo Dieviškuoju Išgelbėtoju, dar vieną paskutinį kartą mėginantį išgelbėti visus Savo vaikus,

prieš Teismo Dieną. 

Eik dabar su meile ir ramybe priimti Mano Kūną šiandien.

Tavo mylintis Išgelbėtojas Jėzus Kristus

13. Pranešimas skirtas Agnostikams ir ateistams 



2010 m., lapkričio 18 d., ketvirtadienis, 21:00  val.

Jūs, kurie teigiate, jog netikit į Mane, Aš noriu pasakyti štai ką. Paklauskite savęs tokio klausimo: 
ar galite prisiminti tokį laiką kuomet tikėjote?  Sugrįžkite atgal į vaikystę, kuomet buvote vaikais, 
kuomet dar tikėjote į Dievą. Nesvarbu į ką tikėjo jūsų tėvai. Ar jūs tikėjote? Kas pasikeitė? Ar jus 
įtakojo kiti žmonės? Ar jie jums pasakė, jog galima paaiškinti logiškai jūsų egzistencijos klausimą?
Nuo pat laikų pradžios Mano vaikams buvo sunku priimti bet kokią kitą egzistenciją išskyrus šią 
matomą. Vis dėlto apsidairykite į šį jus supantį pasaulį, ir atkreipkite dėmesį į Mano Amžinojo Tėvo
Sukūrimo stebuklus: į saulę, mėnulį, jūrą, upes, augalus, žvėris – visus Sutvėrėjo stebuklus ir 
atsakykite Man į tai, iš kur visa tai atsirado? Nejaugi ištiesų tikit, jog visa tai galėjo atsirasti iš 
kažkur kitur nei iš Aukštesnio Pradmens? Pasisaugokite melo, kurį skleidžia taip vadinantys save 
burtininkai, kurių yra new age judėjime. Jie manosi, kad yra vedami į tiesą, ir į džiaugsmą 
gyvenimo, kuris jiems žadamas naujojoje eroje. Ta žadama era į kurią juos mokina įtikėti, tai 
naujas rojus, toks kuris bus žmogaus valdomas, o žmogus čia bus šlovingas visatos centras. 
Ši doktrina yra klaidinga. Daugybė Dievo žmonių, įskaitant ir tikintieji klaidingai tiki, jog ši doktrina 
ateina iš šviesos .

Jiems vadovauja demonai. Kai kurie iš jų apie tai žino. Kiti nežino. Melskitės, jog jie pamatytų 
tiesą, prieš tęsdami eiti šiuo beverčiu keliu vedančiu į tuštumą.
Ateistams sakau tai: Aš jus myliu, nepaisant kaip jūs mane užgaunate. Tiems ateistams, kuriuos 
veda ir įtakoja kitų klaidingi tikėjimai, sakau jog sustotumėte, ir susimąstytumėte. Stengdamiesi eiti
žmogiškų samprotavimų vedami paprasčiausiai susikuriate kitą tikėjimą. Tai tikėjimas, jog žmogus 
viską lemia. Bet taip nėra. Visgi, tie patys žmonės Mano brangūs vaikai, dėl kurių Aš kovoju yra 
skatinami sekti paskui Šėtoną, apgaviką ir žmonijos priešą. Paklauskite ateisto, kuris stengiasi 
visomis pastangomis įtikinti Devo vaikus, kodėl jis tai daro?
Argi neužtenka jiems paprasčiausiai Mane paneigti? Kodėl šie žmonės meluoja? Daugybė iš šių 
ateistų grupių turi agendą įtraukti ir suvilioti Mano vaikus į klaidingą doktriną. Nesuklyskite, jų 
tikėjimas te yra kita religijos forma. Tai religija, kuri iššaukština proto galią, samprotavimą bei 
puikybę. Jie atspindi paties Šėtono savybes. Jie, būdami aklais, seka paskui kitą tikėjimą – 
garbindami tamsybes, kuriose nėra jokios meilės.

Tokie uolūs yra šie ateistai, taip didžiuojasi savo religija, jog jie nesupranta, jog tai ką jie gina, yra 
taip pat tikėjimas – tikėjimas ateinantis iš apgaviko, kuris juokiasi iš jų kvailumo.
Ateistai, pasiklausykite dabar Manęs vieną paskutinį kartą. Kuo greičiau atsigręškite į Šventuosius 
Raštus. Pažvelikte į Jono Knygą ir apamastykite Tiesą, kuri jau pradeda atsiskleisti. Argi ji jums 
neatrodo esanti tikra Tiesa, jums matant šiuos įvykius kas dieną, kurie atsiskleidžia vienas po kito, 
lašas po lašo prieš jūsų akis?  
Nejaugi nematote, jog Mano senai išpranašauta pranašystė, yra Tiesa? Atsibukite, ir pasikalbėkite
su Manim, nors kartą tokiais žodžiais:
„Dieve, jeigu iš tiesų esi, atsiųsk man savo meilės ženklą. Atverk mano širdį, jog galėčiau priimti 
Tavo pagalbą. Jeigu tu iš tiesų egzistuoji, leisk man pajusti Tavo Meilę, jog aš pamatyčiau tiesą. 
Melsk už mane dabar.“

Man kviečiant jus dar vieną paskutinį kartą, štai ką sakau jums. Meilė nėra sukuriama žmonių. Jūs 
negalite jos matyti. Meilė ateina iš Amžinojo Tėvo. Tai yra dovana suteikta žmonijai. Ji neateina iš 
tamsos. Ta tamsa, kurią jaučiate širdyse, neturi jokios meilės. Neturėdami tikros meilės negalite 
jos ir jausti. Negalite pamatyti Šviesos. Negalėsite pamatyti ir ateities. Aš Esu Šviesa. Aš atnešu 
jums garbę ir amžinąjį gyvenimą. Atsigręškite dabar ir paprašykite pagalbos. Padarykite tai ir Aš 
jums atsiliepsiu ir apkabinsiu jus su Savo rankomis. 



Mano džiaugsmo Ašaros jus išgelbės, jums ir vėl tapus mano brangiuoju vaiku. Ateikite dabar ir 
prisijunkite prie Manęs Rojuje.
Jūsų mylintis Išgelbėtojas

Jėzus Kristus
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2010 m., lapkričio 20 d., šeštadienis, 07:20 val.
Mano dukra pasakyk Mano vaikams, jog gyvatė jau tuoj sukils pulti. Jie turi stengtis nepakliūti į jo 
kalstingus spąstus, iš kurių nebus įmanoma ištrūkti. 

Jis, gyvatė, turi daugybę pavidalų. Jo pasekėjai, kuriems yra plaunamos smegenys žadant valdžią 
ir šlovę, šiuo metu rezga sukelti daugybę įvykių pasaulyje, kurie visur atneš nepakeliamą 
skausmą, kančias ir siaubą. 
Mano vaikai nebus išmintingesni nei anksčiau. Drąsios sielos yra tik tie vaikai, kuriems buvo 
atskleista Tiesa ir kuriems vadovauju Aš. Jie visomis pastangomis bando įspėti pasaulį apie šias 
siaubingas grupuotes, išsibarsčiusias visomis kryptimis turinčiomis tik vieną tikslą. Jie yra užteršę 
kiekvieną šalį, ir esa kiekviename valdžios sluoksnyje. Slaptoje jie jau rezga planus.
Yra tarp jų ir tokių narių, kurie yra nekalti. Jie yra blogio visuomenės dalis, kurie negali suvokti 
Tiesos egzistavimo. Todėl jie eina darydami gerus darbus, nesuprasdami tų blogio planų, kuriuos 
rezga slaptomis jų vyresnieji. 

Nesuklyskite šie valdžios viršūnėje esantys nariai yra ištikimi Šėtono pasekėjai ir jie atlieka 
garbinimo ritualus, kuriuos jei tik kiti žmonės išvystų jie iš siaubo pakrauptų matydami siaubingus 
Satanistinius garbinimo veiksmus ir atiduodamą ištikimybę nelabajam bei jo pažadams, kurie esti 
jų organizacijų tikslas. 

Jums, kurie manote, jog Mano drąsiųjų sielų žodžiai jus linksmina, sakau: pasiklausykite Manęs 
dabar.

Jūsų atsisakymas klausytis Tiesos, sklindamčios iš tų drąsių sielų, sunaikins jūsų gyvenimus, jūsų 
tikėjimą ir jūsų pragyvenimo šaltinius. Jau ilgą laiką šie žmonės rezgė slaptoje kaip perimti 
pasaulio valdžią. Jų poelgiai matomi daugybėje kitų šalių, bet yra pristatomi tokiu būdu, jog tie 
vaikai, kurie yra susirūpinę kasdieniniais savo reikalais nesuvokia kas čia vyksta.
Gyvatė jau puls DABAR!

Kuomet sakau, jog gyvatė jau tuoj puls, turiu omeny šiuo metu – dabar. Jis ir jo blogio armija, kuri 
susidaro iš alkanų pabaisų žygiuoja sparčiai ir ryžtingai tarp įvairiausių darbo sluoksnių. Jie valdo 
jūsų gyvenimus tokiais būdais apie kuriuos dar nežinote. Kadangi jiems vadovauja apgavikas, jie 
atrodo gundančiai, yra žavingi, moka protingai kalbėti, yra godūs, negailestingi ir turi tik vieną 
tikslą minty. Jie bankų pagalba, per šių laikų priemonių komunikacijas, armiją, religines 
organizacijas ir valdžią trokšta visus jus valdyti. Būkit atsargūs ir pasiklausykite dabar.  
Tai nėra Konspiracijos teorija
Mano Įspėjimas ir tų Mano mylimų vaikų bus atmestas kaip konspiracijos teorija. Liūdna bet taip 
nėra. Ši situacija Mano dukra, nesusiklostė staiga iš niekur. Ši grupė ir Aš kalbu apie vieną grupę 
šiuo metu, jau šimtus metų kūrė, rezgė ir įdarbino žmones iš aukštesniųjų visuomenės sluoksnių. 
Jie nužudė tuos, kurie atskleidė jų planus praeityje. Šimtemčių bėgyje jie išžudė vadovus tarp jų ir į
valdžią atėjusius naujus ir talentingus asmenis. Jie yra kraujo broliai ir nori užkariauti žmonijos 



kūnus.
Satanistinės relikvijos
Jie garbina siaubingas relikvijas ir ženklus, kuriuos gyvatė trokšta, kad jie garbintų. Tai, 
neapsigaukite, labai galinga ir bauginanti grupė. Tokia galinga ji yra, jog bus sunku ištrūkti iš jų 
nagų, kuomet jūsų pragyvenimo šaltiniai, maistas ir pinigai priklausys nuo jų.
Mano vaikai, daugybė žmonių esančių valdžioje, bankai, maisto industrijos ir pagalbos 
organizacijos nežino kas vyksta, ir nesužinos iki kol Didysis Vargas (kuris jau turi dabar įvykti) 
neįvyks.Tuomet jie pamatys žvėrį išnyrantį, kuris atneš staigias permainas taip, jog visi jūs turėsite
kovot, kaip niekad iki šiol, kad pasislėptumėte nuo jo blogio valdymo režimo.
Kuomet žvėris ir jo pasekėjai kontroliuos jūsų pinigus, jie kontroliuos viską, išskyrus vieną dalyką. 
Jie negali ir niekad neturi pavogti iš jūsų sielų. Visgi jie būtent tai ir bandys padaryti.
Tie iš jūsų, kurie abejoja šiuo pranešimu, jo tiesa, kuri buvo jums suteikta iš troškimo padėti jums ir
jums vadovauti bei atskleisti jums Tiesą, pasiklausykite Manęs dabar. Jeigu netikite šiuo 
pranešimu, Aš prašysiu Savo pasekėjų, jog jie melstųsi už jus, jog jūs pamatytumėte Šviesą. Aš 
meldžiu jūsų būti budriems ir stebėti šiuos ženklus iš blogio, iš valdžios ištroškusių žvėrių, kurie 
džiūgauja dėl savo planų ir netikros šlovės, kurią jie pasieks. 

Nesuklyskite, jiems neužteks tik kontroliuoti jūsų galimybę užsidirbti, jūsų priėjimą prie pinigų. Ne, 
jie norės daugiau, daug daugiau iš jūsų. Jie norės valdyti tai kuo jūs maitinatės, ką geriate, ir kur 
gyvenate. 
Šiuo metu jums reikia daryti tam tikrus veiksmus, kad apsisaugotumėte. Suraskite slėptuves.
Prašau suraskite slėptuves kaip tikinčiųjų būrys. Aš atsiųsiu jums Šviesos padėdamas jums 
išgyventi. Pradėkite auginti savo maistą. Taupykite maistą, kurio jums nereikia sunaudoti. 
Pradėkite planuoti dabar tarsi lauktumėte audros. Žinokite, kad tamsa nusileis iki tokio lygio, jog 
išgyventumėte jums reikia pasiruošti.
Klausykitės pranašų. Nepadarykite klaidos kaip kad Mano žmonės nesiklausė Mano pranašo 
Nojo. Jie atsuko jam nugaras, atsisakė jo klausytis, jie ir toliau sau gyveno užsiėmę savo 
kasdieniniais rūpesčiais, jie ir toliau valgė, juokėsi, visiškai būdami abejingi siaubingam likimui, 
kuris jų laukė.

Pakilkite dabar. Atsigręžkite į Mano Amžinąjį Tėvą, Visų Aukščiausiąjį Dievą, kad Jis galėtų jums 
vadovauti. Paruoškite savo šeimas, tai siaubingai tamsai, kuri tuoj ateis, kurios šiuo metu dar 
nesuvokiate. Melskitės melskitės melskitės, kad turėtumėte drąsos, kurios reikės, kad 
nepriimtumėte žvėrio ženklo.  Jis, per savo blogio armiją, bandys įvesti tai, kas iš pradžių atrodys 
tik blogio sukurtas asmens tapatybės ženklas. Tai bus jums duota ir pristatyta kaip būtinas 
ženklas, kad jūs galėtumėte išimti savo pinigus, pirkti maistą, gyventi savo namuose ir prekiauti. 
Tai yra visa apimantis valdymas. Jūs ir net jūsų gero linkintys politikai bus bejėgiai prieš visa tai.
Aš raginu jūsų žiniasklaidą, tuos, kurie dar neužkrėsti blogio grupėmis, stebėti ir dairytis į viską kas
vyksta. Visus, kurie remia gyvatę ir jo armiją reikia jų kėslus į viešumą iškelti, bet elktis su jais 
atsargiai.
Mano vaikai, būkite atsargūs su šia grupe, ir žinokite, jog jie iš tiesų egzistuoja, ir kad pranešimai 
ateinantys iš tų drąsių stiprių sielų, kurios bando atskleisti jų kėslus yra tiesa. 
Jums, kurie galvoja kaip gi Dieviškas pranešimas galėtų kalbėti apie tokią skandalingą 
‚nesąmonę‘. Dar kartą pamastykite gerai. Grįžkite ir pasiskaitykite ir vėl Raštus. Mano Tėvo Tiesos
Knygoje esantys Žodžiai yra Teisingi. Jie kalba apie nuo senovės aprašytus įvykius. Jie pasakoja 
Tiesą, kad galėtų jus nukreipti prie Dievo. Mano pranašų žodžiai tuomet ir šiuo metu kalba visą 
Tiesą apie gyvenimą, kuris turi ateiti.  
Jono Knygoje esantys įspėjimai nors ir daugybė žmonių šiandien sunkiai juos supranta, yra 
paremti įvykių aprašymu, kurie jau dabar išsipildys. 



Apreiškimų Knyga detaliai aprašo įvykių virtinę, kurie bus išsaukti Šėtono, kuomet jau priartės 
laikų pabaigos metas. Jis žino Tiesą, jog jo dienos yra suskaičiuotos. Bet jis sako mano vargšams 
vaikams, kurie jį garbina, jog jų laukia daug patrauklesnis, nei tas, kurį jiems žada Dievas, rojus. 
Todėl šioj galutinėj kovoj su Mano Amžinuoju Tėvu, prieš išsiliejant  Mano Tėvo įtūžiui, jis padarys 
bet ką, kas tik įmanoma, jog pavogtų kuo daugiau sielų. Jis Šėtonas labai skuba. Bėkite nuo jo. 
Ginkite savo šeimas ir pradėkit melstis taip kaip dar niekad iki šiol nesimeldėte. Malda jus visu 
apsaugos. Atnaujinkite savo tikėjimą ir kuomet Trys tamsos naktys apims žemę mano pasekėjai 
be vargo uždegs šviesą savo namuose. Ši siaubinga tamsa, kurios nė vienas žmogus negali 
suvokti, yra tamsesnė nei juodžiausia naktis.

Tą akimirką, netikintieji ir tie, kurie džiugiai šlovina žvėrį, suvoks jau Tiesą. Nes jie negalės išvegti 
tos tamsos, kuomet ji ims leistis. 
Atsistokite Mano vaikai, dabar ir kovokite, planuodami dėl išlikimo abiejų jūsų sielos ir kūno, tam 
metui, kuomet nedori darbai atsiskleis prieš jūsų akis. 
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Šiandien Mano dukra, Aš ateinu, jog suteikčiau kupiną ramybės ir vilties Pranešimą visiems Savo 
vaikams, kurie gali jausti, jog šie Pranešimai sukelia jiems beimę. Žinokite tai, jog tiems iš jūsų 
kuriems sunku patikėti į Mane, į Mano Tėvą į Šventąją Dvasią, neturite dėl to pergyventi. Daugelis 
iš jūsų Mano brangieji vaikai, norite patikėti, bet dėl jūsų logikos bei noro viską paaiškinti, jums tai 
darant naudojantis savo suvokimu, dėl to jums sunku patikėti į tai kas yra nematoma.

Nebijokite. Jeigu melsitės netgi tik vieną kartą per dieną, prašydami Mano Švenčiausiosios Šird-
ies, kad išlietų Ji jums Savo Meilę, greitai jūs pasijusite visiškai kitaip.

Daugelis iš jūsų - tie kurie turite tik šiokį tokį tikėjimą - pavydite kitiems dėl jų gilaus tikėjimo. Turite 
suprasti, jog Aš visus jus myliu.

Kaip ir kiekvienam Tėvui kiekvienas iš jūsų turi ypatingą ir svarbią vietą Mano Širdyje. Niekuomet 
neturėtumėte jaustis neverti Mano Meilės.

Ar gi Aš jūsų nemyliu iki tokio laipsnio, jog noriai atidaviau už jus Savo gyvenimą, vildamasis, jog 
jums bus suteiktas antras šansas sugrįžti pas Mane?

Vaikai, kiti jus visuomet atstums, kuomet išreikšite savo tikėjimą į jūsų Dieviškąjį Sutvėrėją. 
Kuomet taip nutinka nepamirškite, jog tai yra tai ką žmonija turi šioje žemėje kentėti, dėl jų meilės 
jaučiamos Man. Neleiskite, jog šis tikėjimas, kurį turite niekuomet užgęstų, ir kad nebūtų 
slepiamas nuo tų, kurie į jus žvelgia su pasigailėjimo kupinu žvilgsniu.

Taip, daugybė iš Mano vaikų, kurie yra įtakojami tyčia jų sielose pasėtu žmonių samprotavimu bei 
logika, abejos jūsų tikėjimu.

Kad dar daugiau jus įžeistų, jie gėdinsis jūsų tikėjimo, ir nors jie to viešai nepripažins, jie jaus 
smalsumo kupiną pavydą. 



Šis pavydas atsiranda iš juntamo fakto, kurį jie jaučia, jog jų sielose yra tuštuma. Nepaisant kaip 
labai jie ieškos savo viduje, jie negalės suprasti kodėl taip yra.  

Tuo tarpu jūs tikintieji, turėsite kentėti pažeminimą, dėl žiūrinčiųjų į jus besigėdijančių žvilgsnių, iš 
tų, kurie turi silpną tikėjimą arba jo iš viso neturi.

Niekuomet nebijokite ir nesigėdinkite dėl meilės, kurią jaučiate savo širdyse Mano Amžinajam 
Tėvui. Būkite atviri dėl savo tikėjimo. Nešiokite savo meilę su pasididžiavimu, kurią jaučiate Man, 
jog visi ją matytų. Jeigu taip elgsitės, tuomet iš tiesų rodysite jiems pavyzdį.

Niekuomet nesistenkite per daug spausti netikinčiuosius įtikėti per logiškus aiškinimus jūsų 
tikėjimu, agresyviu būdu. Vietoj to, parodykite savo broliams ir seserims, meilę ir paramą, nors ir 
suprantate, jog jiems iš tiesų reikia vadovavimo. Kuomet jie pamatys jūsų elgesį, kuriuo jūs 
rodysite savo meilę Man, atvirai su džiaugsmu savo širdyse, jie pradės susimąstyti.

Jie bus pritraukti prie šviesos, dėl jūsų pavyzdžio kaip reikia mylėti, pagarbiai elgtis, daryti gerus 
darbus. Iš pradžių daugelis iš jų nesupras kodėl taip jaučiasi. 

Bet su laiku, ypatingai dėl jūsų maldų galios, jie pradės eiti link Manęs. 

Aš raginu visus jus, melstis už visų sielų atsivertimą. Į tai įeina visi tie žmonės, kuriuos jūs 
pažįstate, asmeniškai, kurie jūs jaučiate, jog jiems reikia jūsų maldų, dėl sunkumų kuriuos jie 
patiria savo gyvenimuose. Melskitės taip pat už atsivertimą tų vargšų Mano vaikų, Man prarastų 
dėl tamsos, kuri juos apakina ir jie nemato Tiesos.Ypatingai melskitės su geilestingumu ir meile už
tuos, kurie aktyviai eina apgaviko takais. Jiems daugiau nei kitiems reikia jūsų maldų.

Papasakokite visiems su kuriais susitinkate apie tai, kaip kiekvienas iš jų gali būti atpirktas, netgi jų
mirties momentą, kalbėdami Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį.

Prašau suteikite kiekvienam, kuris tik jūsų klausysis šiuos žodžius. Raginkite juos jeigu tik išdrįsite,
pasiskaityti jį ir nepamršti, nes jeigu jūs tai padarysite ir jie melsis netgi paskutinę akimirką jie gali 
ir bus išgelbėti Manęs.

Niekuomet nesigėdinkite savo nešiojamų kryželių

 Niekuomet nesijauskite įžeisti iš netikinčiųjų, kurie juokiasi ir tyčiojasi, kuomet jūs meldžiatės.

Niekuomet nesigėdinkite kryželių, kuriuos nešiojatės kaip apsaugą. Neslėpkite šių simbolių, jūsų 
meilės kurią jaučiate Man,jūsų Dieviškajam Išgelbėtojui, Mano Amžinajam Tėvui ir Šventajai 
Dvasiai.

 Nešiodami su pasididžiavimu šiuos šventos garbės pakabėlius, vesite kitus pas Mane. Nepaisant 
išorinio pasityčiojimo, kurį jausite iš šų žmonių, viduje jie pavydės jums jūsų tikėjimo.

Daugybė iš šių stebėtojų jaučia didelę tuštumą, viduje, dėl jų tikėjimo stygiaus. Malda Mano vaikai,
gali padėti laimėti jų sielas. Sakykite šią maldą už juos.

"Mano brangiausias Viešpatie, aš tiesiu savo rankas į Tave, jog paprašyčiau paimti mano mylimą 
brolį/seserį į savo gailestingiausias rankas. Palaimink juos su Savo Švenčiausiuoju Karuju ir suteik
jiems malones, kurių jiems reikia, kad galėtų priimti Tavo Meilės Dvasią, kad nuvestų juos į 
Amžinąjį Išganymą."

Kuomet jūs Mano tikintieji, esate atvirai kitų kritikuojami dėl jūsų tikėjimo sakykite iš pradžių taip:



 Esu pasekėjas Jėzaus Kristaus, kuris mirė nuo netikinčiųjų rankų. Dėl to, kad esu Jo pasekėjas, 
aš visuomet kentėsiu, nepagarbą,iš kitų dėl mano meilės jam. Tai yra Mano Kryžius, kurį turiu 
nešti ir aš tuo didžiuojuosi. Jis mano Sutvėrėjas, mirė ne tik už mano nuodėmes, bet taip pat ir už 
tavasias.“

 Kuomet jie su pasididžaiavimu giriasi tuo, kad yra ateistai arba agnostikai pasakykit jiems štai ką. 
Paklauskite ar jie kitaip susimąstys, kuomet jų gyvenimas žemėj priartės prie pabaigos?

Tuomet suteikite jiems tokį patarimą: kuomt būsite mirties akivaizdoje nepamrškit šios maldos - 
Dieviškojo Gailestingumo, netgi jei vis dar nebūsite įsitikinę, atverkite savo širdis ir leiskite Mano 
Amžinajam Tėvui jums atleisti. 

Nepamirškite Mano pažado. Kaip teisėjas taip pat kaip jūsų Išgelbėtojas, Aš atleisiu - iki pat 
paskutinio Mano kiekvieno vaiko įkvėpimo šioje žemėje. Pamokinkit tuo metu juos melst karštai, 
jog atvertų savo širdis bent vieną kart.

  Malda artina visus Mano vaikus arčiau prie Mano karalystės žemėje kuomet Rojus ir Žemė 
susijungs. Maldos galia bus tik tuomet suvokta, kuomet Mano vaikai atvers savo širdis ir pašauks. 
Prašykite ir jei tai bus Dievo Valia, jūsų malda bus atsakyta.

Niekuomet neatsisakykite suteikti savo vaikams krikšto Sakramento

Galiausiai melskitės už mažus vaikučius, jūsų sūnus ir dukras, bei pasaulyje esantį jaunimą. 
Kiekvienas iš jų nusipelno pamatyti tiesą.

Jiems nebuvo atskleista Tiesa apie Dievo Meilę ir nebuvo suteikta pamokymai iš jų tėvų, dėl 
dvasinės tamsos, kuri egzistavo žemėje jau paskutinius du dešimtmečius.

Net jei jūsų tikėjimas yra silpnas, nebėkite nuo savo atsakomybės kaip tėvų,  suteikti priėjimą prie 
Sakramentų. Ypatingai Krikšto Sakramento.

Niekuomet neprisiimkite už juos paneigti sakramentus jūsų paties vaikui. Daugybė tėvų, kurie su 
pasidižavimu tvirtai šaukia apie savo netikėjimo požiūrį, pažeidžia savo vaikų sielas.

Suteikite savo vaikams sakramentų dovaną su laiku jie arba jums padėkos arba Mane paneigs. 
Bet tai priklausys nuo jų. Atstumkite Mane jeigu taip turite pasielgti, bet nepavokite sielų Mano 
vaikų. Galbūt jūs ir esate jų tėvai šioje žemėje, bet jie esa Mano Amžinojo Tėvo, visa ko Sutvėrėjo 
vaikai. Nebandykite nusitemti jų su savimi į tamsą. 

Nepamirškite ir vėl pakartosiu, jog nepaisant jūsų įsitikinimų Aš visus jus myliu,

 Jūsų Dieviškasis Išgelbėtojas ir Teisėjas

Jėzus Kristus, Amžinojo Tėvo Sūnus 

16.  Raginimas Visoms Bažnyčioms ir Krikščionių Tikėjimams susivienyti kovoti prieš Blogį

2010m., lapkričio 21 d., sekmadienis, 15:00 val.

Mano visoms Bažnyčioms šioje žemėje, sakau: išgirskite Mano raginimą. Visi jūs vaikai ir 
pasekėjai priklausote Man. Daugybė iš jūsų laikotės savo bažnyčių mokymo, bei žmonijos 
Sutvėrėjo, Jūsų Dievo.  Tai yra gerai. Daugybė iš jūsų interpretuoja Mano Amžinojo Tėvo 



Mokymus skirtingu būdu. Taip buvo nuo pat pradžios net Mano  pranašų dienomis. Daubybė 
pranašų interpretavo Dievo Mokymus tokiu būdu, kokiu jiems buvo suteiktas Pranešimas. Kai 
kurių iš Mano Pranašų žodžiai buvo perkeisti. 
Visiems Mano pranašams buvo suteikta Tiesa. Bet ne visi iš Mano pranašų sugebėjo išlaikyti savo
pasekėjus kelyje vedančiame į amžinąjį gyvenimą. Visi šie keliai veda į amžinąjį gyevimą 
(mokymai Biblijoje). Dievo pasekėjai interpretuoja mokymus skirtingais būdais, kurie sukelia 
sumaištį. 

Kuomet tik ši sumaištis jau įsimaišo tuomet vienintelė išeitis yra supaprastinti jūsų įsitikinimus. 
Paprasčiausiai tikėkite ir gerbkite Savo Sutvėrėją. 

Dabar raginu visas pasaulio bažnyčias, religijas ir krikščionių tikėjimus melstis už žmoniją ir tuos, 
kurie neturi tikėjimo. 

Meilė Dievui neturi nieko bendro su gyvybės sunaikinimu. Nė vienas žmogus neturi teisės Mano 
Vardu arba Mano Amžinojo Tėvo Vardu prisidengus atimti kitam gyvybės. 
Vietoj to, susiburkite draugėn, dėl savo meilės jūsų Sutvėrėjui matant blogį, kuris jau nuožmiai 
visur aplink jus kyla.

Mano vaikai, leiskite Man jums priminti apie Dievo Meilę. Apie dešimt įsakymų atsiųstų jums Mano
Amžinojo Tėvo, per jo šventąjį ir atsidavusį pranašą Mozę. 
 Šie Įsakymai, buvo sukurti, jog pamokintų Dievo vaikus, kokiu būdu jie turi garbinti Jį, ir kad vestų 
juos į Tiesą. Tokia daugybė žmonių šiandien tai pamiršo.Tie, kurie nepamiršo, labai retai gerai 
apmąsto ką jie iš tiesų reiškia. Tie, kurie nesupranta dešimt Dievo įsakymų, pasirenka juos 
traktuoti tokiu būdu, kuri neatspindi tiesos. Tokiems žmonės sakau prašau pasiskaitykite dešimt 
Dievo Įsakymų, ir klausykitės jų arba rizikuojate patirti Dievo pyktį. 

Šių Įstatymų reikšmė neturi būti nutrinama dėl netikros meilės išraiškos, klaidingo gailestingumo, 
arba teisinant nuodėmę priešinantis tam kas jums buvo pasakyta.

Pirmasis Įstatymas sako jums garbinti tik vieną Sutvėrėją, Mano Amžinąjį Tėvą, ir neturėti stabų. 
Visgi šitas įstatymas buvo atmestas renkantis netikrus dievus. Kalbėdamas apie netikrus dievus, 
Aš kalbu ne vien apie žmonių, esančių aukštose visuomenės padėtyse, garbinimą, tų kurie save 
išaukština taip, jog jūs mano vaikai puolate apkerėti jiems po kojom. Taip Dievo akimis tai yra 
įžeidimas ir giliai Jį užgauna. Bet stabmeldystė, apie kurią dabar kalbu, yra žmonijos meilė galios 
turėjimui, pinigams, kurie gali nuvesti Mano vaikus į tuštumą ir neviltį.
Ši neviltis priveda jus prie sulaužymo kito įstatymo, kuomet pernelyg labai save imate mylėti. 
Nekreipdami dėmesio į savo sielas, trokštate eiti savo pačių pasirinktu keliu jūsų gyvenimuose ir 
tai taps jūsų nuopuoliu. Savęs mylėjimas tai nėra meilė. Tai tuštybė. Vis dėto ši doktrina labai 
populiari šiandien. 

Jūs aukštinate save su šiuo klaidingu gailestingumu, bei paneigiate Dievą.

Jūsų nuolankumo stoka atneš jums mirtį. Kuomet jūs save išaukštinsite kitų žmonių akyse, šie 
žmonės bei kiti aplinkui turės dėl to kentėti. Šis Įsakymas niekuomet neturėtų būti sulaužytas. 
Žmogaus samprotavimas, kuris yra naudojamas, jog pateisinti nuodėmę yra visiška nesąmonė.

Žvaigždių žavėjimosi manija
Jauni žmonės, kuriems taip ilgai jau trūksta bet kokio vadovavimo, šiuo metu yra įtraukti į 
stabmeldystės prarają, tokiais būdais, jog visiems tai yra pastebima. Šios žveigždės, kurias Mano 
jaunieji vaikai garbina daugiausiai nėra iš Šviesos. Daugelis iš jų pardavė savo sielas velniui ir  jie 
netgi giriasi tai padarę. Jų hipnotizuojančios išraiškos pastebimos per muziką, žodžius, įtikina 



Mano vaikus, jog tai yra teisingas kelias, kuriuo reikia sekti. Jų pastebima moralės stoka, 
padrąsina jų pasekėjus  juos pamėgdžioti. Kuomet jie tai daro, jie Mano vaikai, užkerta kelią 
Šviesai, nes ir jie yra įtraukiami į amžinąją tamsą. Šis žvaigždžių garbinimas šiandieniniame 
pasaulyje padaro taip, jog Mano vaikai visuomet jaučiasi neramūs, kadangi jie stengiasi pasiekti 
panašias aukštumas kaip ir tie, kurie seka paskui apgaviką, tas aukštumas, kuriomis tie asmenys 
sakosi besimėgaujantys.

Ateikite šiuo metu visi Mano vaikai, iš visų bažnyčių ir tikėjimų. Susivienykite kartu ir kovokite už 
teisę išlaikyti tikėjimą į Amžinąjį Tėvą, dėl teisės vienas kitą mylėti, dėl teisės į tyrą meilę, kuri yra 
Amžinojo Tėvo, Dangaus ir žemės sutvėrėjo, Meilė.

Jūsų mylintis Išgelbėtojas ir teisingas Teisėjas
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17 Didysis Įspėjimas – tai Gailestingumo Dovana
2010 m., lapkričio 22 d., pirmadienis, 02:00 val.
Mano mylima dukra, Esu labai pamalonintas dėl to, kaip ištikimai tu vykdai Mano nurodymus su 
tvirtu tikėjimu ir paklusnumu. Mano Meilė jaučiama Tau yra stipri. Tokia yra ir tavo meilė Man. Šiuo
metu jauti Mane, jog Esu labai arti tavo širdies. Esi dabar vienybėj su Manim, Mano dukra. Aš ir 
Amžinasis Tėvas taip pat ir Šventoji Dvasia – Palaimintoji Trejybė, džiaugiasi dėl to, kad atsiliepiai 
į šį labai svarbų pašaukimą. Mes kartu su visais angelais ir šventaisiais einame kartu su Tavimi, 
kiekvieną dieną, kad apsaugotume tave šiame Šventame Darbe. 
Būk drąsi ir toliau laikykis Mano Rankos. Leisk Man tau vadovauti rašant žodžius, kad 
suteiktumėm žmonijai šansą suprasti Tiesą prieš įvykstant Įspėjimui. Šis didysis Įspėjimas ateina 
iš Gailestingumo ir Meilės, kaip dvana skirta Mano vaikams, jau greitai įvyks. Kiekvienas iš Mano 
vaikų pamatys savo gyvenimus, savo nuodėmes, tai ką blogo padarė savo broliams ir seserims, ir 
kiekvieną įžeidimą, kurį įvykdė, šio mistinio įvykio metu. Nė vienas žmogus, moteris ar vaikas šioje
žemėje, nebus išimtis. Kai kurie bus siaubingai sukrėsti, ir nuliūs dėl savo nuodėmių padarytų jų 
gyvenimuose, ir tuoj pat į Mane atsigręš, į savo teisingąjį Teisėją, ir tuomet bus atpirkti.

Jie iš meilės ir gailesčio paprašys Gailestingumo.
Kiti bus labai pasibjaurėję ir toki skrėsti dėl to, kad jų nuodėmės bus jiems parodytos, jog vietoje 
mirs nespėję paprašyti atleidimo.
Galiausiai dar bus ir tokių, kurie seka paskui apgaviką. Jie išsigąs, kuomet pamatys savo 
nuodėmes žaibo greičiu praeinant jiems pro akis ir pabėgs. Jie bandys pasislėpti, bet jiems nėra 
kur. Tarsi skęsdami ir grimztantys jie  arba priims tai ką jie mato ir paprašys atleidimo tą pačią 
akimirką, arba nusigręš ir sugėdinti iš siaubo skuos, bet vis tiek nepaprašys atleidimo.
Galop dar yra užkietėjusių nusidėjėlių. Kuomet tokiems bus parodytos nudomės visa ką jis darys 
tai ginsis ir neigs, kad jis atliko šias siaubingas nuodėmes sulaužydamas Dievo Įstatymus. Jie 
paprasčiausiai paneigs tiesą ir atgręš nugaras atsisukdami į amžinojo Pragaro tamsybių pusę.
Nė vienam bus neatsakyta Mano gailestingumo.
Kodėl Mano vaikai nesugeba to suprasti? Jei jie iš tiesų gailisi ir trokšta ateiti ir gyventi su Manim 
Naujojoj žemėj, kur Rojus su Žeme susilies į viena, kodėl gi jie nepaprašo atleidimo? Nė vienam 
nebus atsakyta gailestingumo, jeigu jie parodys gailestį dėl nuodėmių. Vietoj to tokie užsiėmę jie 
yra savo savanaudiškais siekiais, jog neįstengia suvokti pasekmių.



Atsibuskite dabar, visi jūs. Priimkite tas permainas, kurias jau tuoj patirsite, dėl nedorų žmonijos 
poelgių, tai bus ženklai, kurie buvo išpranašauti ir kurie įvyks prieš Mano sugrįžimą į Žemę.
Leiskite Man jus nuvesti į Rojų.

Šios pranašės pagalbos dėka ir per Tiesos Knygą, Aš maldauju jūsų dar kartą, dėl Mano brangios 
Meilės jums visiems, atsigręžkite į Mane, prieš tai kai laiko jau nebeliks. Leiskite Man jus laikyti 
Savo Rankose. Leiskite Mano Meilei užlieti jūsų protą kūną ir sielą. Atverkite savo širdis ir leiskite 
Man jus vesti, į Mano Rojų Žemėje, kur jūs mėgausitės amžinuoju gyvenimu. Kodėl jūs 
norėtumėte pasirinkti kitą pasmerkimo kelią į pražūtį, kuomet Tiesa jums buvo atskleista?

Mano Širdis persunkta pergyvenimo ir liūdesio kuomet mąstau apie Savo vaikus, kurie tiesiog 
atsisako priimti Tiesą, susijusią su Mano pažadu. 
Sakau dar kartą, atsigręžkite į Mane, dabar ir pakalbėkite su Manim. Paprašykite Manęs, kad 
sugrįžčiau į jūsų širdis. Aš ateisiu į jūsų širdis ir padarysiu taip, jog sugebėsite Mane priimti. Aš 
pažadu jums netgi tiems, kurių sielos labiausiai užkietėję. Tik vieną žodį ištarkit tai visa ką jums 
reikia padaryt. Paprašykite Manęs, kad atskleisčiau jums savo buvimą, sakydami taip: 

Jėzau, aš jaučiuosi sutrikęs. Atverk mano širdį, kad galėčiau priimti Tavo Meilę ir parodyk man 
Tiesą, kad būčiau išgelbėtas.
Mano Žodžiai apie Įspėjimą nėra grasinimas. Šis įvykis jau buvo žinomas nuo pat Mano mirties ant
Kryžiaus. Kodėl manote, jog jis negali įvykti? 
Tiesa slypi Raštuose, jog visi galėtų suprasti tai. Aš elgsiuosi kaip jūsų išgelbėtojas, net iki pat 
paskutinės akimirkos, prieš tai kai ateisiu kaip Teisėjas, jog galiausiai galėčiau nuvesti Savo 
vaikus pas Savo didžios meilės, džiaugsmo ir laimės Šeimą, kur visi gyvensite harmonigai per 
amžius.

Šėtonas ir jo pasekėjai bus per amžius nutrenkti į Tamsybes. Mano šeima patirs džiaugsmą 
išvydusi Dieviškąjį Rojų, kurio nė vienas žmogus, jei tik pamatytų bent sekundėlei to kas jame 
žadama, neatsuktų savo nugarų šiai tyrai laimei Mano Tėvo Karalystėj.

Melskitės melskitės prašydami atleidimo ir įženkite į Mano Tėvo Karalystę garbėje kur jūs ir jūsų 
mylimieji bus sutikti su meile Tyros Meilės Šviesoje.
Aš kovosiu, jog visus jus susigrąžinčiau

Aš numiriau už visus jus ir Aš kovosiu, kad susigrąžinčiau visus jus, nepaisant tamsos, kuri yra 
žemėje, iki pat paskutinio momento.
Prašau leiskite Man parodyti jums kaip Aš jus myliu dar kartą. Paimkite Mano Ranką, padėkite 
Savo galvą ant Mano peties ir jūsų trapi siela ir vėl bus uždegta meilės liepsna, kurią jūs 
pamiršote.

Jūsų mylintis Išgelbėtojas 
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18 Perspėjimas dėl atominio karo
2010 m., lapkričio 23 d., antradienis, 03:00 val.
Mano dukra, tu labai kenti dėl šio darbo, kurį atlieki dėl Manęs. Ši tavo jaučiama tamsa ateina iš 
apgaviko, kuris kiekvieną valandą stengiasi tau smogti ir tave užpulti, pasinaudodamas kitais 
žmonėmis. Tie žmonės, kuriuos tu pažįsti, esa tamsoj.



Nepaisant šių tavo jausmų, iš tiesų esi apsaugota. Jis apgavikas, kaip Aš tau ir sakiau nepakenks 
tavo sielai. Tu privalai melstis Šventąjį Rožinį, kuris apsaugos nuo nuolatinio kankinimo. 
Melsdamasi šį garbinimą skirtą Mano Palaimintajai Motinai tu pasijusi kitaip.

Šis darbas, kurį dėl Manęs stengiesi atlikti, nėra toks lengvas, bet tu Mano dukra, turi išlikti stipri. 
Nes būtent šis darbas, kuomet jis bus pristatytas pasauliui atneš ramybę, bei pilnatvę Mano 
vaikams.
Jie Mano vaikai, kuomet suvoks Tiesą, supras, kad jie nėra tiesiog atmesti ir pamiršti Savo 
Sukūrėjo. Ši paguoda, kurią jie jaus, ateinančią per šį pažinimą, kuris bus suteiktas per šią Knygą, 
pritrauks juos arčiau Manęs.  
Ruoškitės karui, kuris jūsų laukia

Nebijok Mano dukra, esi saugi, nors ir jautiesi bejėgė ir jauti netikrumo baimę. Pasaulis taip kaip ir 
tavo pačios šalis jau greitai patirs dar daugiau skausmo, dėl pasaulinio valdymo, kuris padarys 
žmones bejėgiais, štai kodėl labai svarbu pasiruošti dabar. 
Aš jau sakiau tau anksčiau, jog turi pasakyti Mano vaikams, kad pradėtų ruoštis ir planuoti jau 
dabar, prieš nuožmaus karo prasidėjimą. Šis karas, apie kurį kalbu, yra kruopščiai dabar 
planuojamas Raudonojo Drakono. Drakonas tai naujoji pasaulio energija, jau klastingai kurpia 
planus sunaikinti miestus Vakaruose. Laikas jau arti. Melskitės, melskitės dėl atsivertimų, nes šis 
blogis jau nebegali būti sulaikytas, kadangi nėra pakankamai maldų, kurios užkirstų tam kelią. 
Melskitės už tas sielas, kurios šio atominio karo metu mirs.
Užteks trijų metų ir šie planai jau bus pastebimi
Melskitės už tas sielas dabar. Pasaulio valdžia pamažu švelniai perims galią, prisidengdama 
klaidingu gailestingumu, tuomet jie stengsis Mano dukra, valdyti jūsų teises gyventi, valgyti ir 
melstis. Štai kodėl Mano vaikai turi stengtis tapti kuo daugiau save aprūpinantys. Auginkite savo 
pačių maistą. Susiraskite prieglobsčius kur jūs galėsite susitikti, jog galėtumėte garbinti jūsų 
Dieviškąjį Išganytoją. Tiesiog laikykitės, būkit stiprūs. Nepasakokite per daug žmonių kodėl jūs tai 
darote. Užteks trijų metų ir šie planai jau bus pastebimi jūsų akimis. Tuo metu jūsų planavimas jau 
bus įgavęs šiokios tokios paramos, kuriuo jūs karts nuo karto vis abejosite, galvodami jog taip 
elgdamiesi jaučiatės keistai.

Auginkite savo pačių maistą. Nusipirkite sėklų dabar, kurių nebus galima įsigyti ateityje. Tai 
pamaitins jūsų šeimas kuomet ištiks pasaulietinis badas. 
Eikite dabar ir ruoškitės.

Jūsų mylintis Išgelbėtojas
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19 Dvasinio tobulėjimo laiptai
2010 m., lapkričio 24 d., trečiadienis, 02:30 val.

Mano mylima dukra, rašyk taip. Tikėjimas – netikėtai apleidžia net ir pačius ištikimiausius Mano 
pasekėjus, kuomet jie mažiausiai to tikisi.

Tai yra svarbu patirti, nes tuomet jų tikėjimas yra išmėginamas, kad jie galėtų sugrįžti atgal į Mano 
Širdį, su dar didesniu pajautimu. Nebijokite šio išbandymo, kurį Aš leidžiu savo vaikmas patirti, jog 
jie taptų stipresni.



 Išlaikyti jūsų tikėjimą į Mane nėra lengva, Mano vaikai, kadangi yra tiek daug kliūčių, kurios 
užkerta kelią, jūsų atsidavimui. Laikas nuo laiko jūs patirsite šią tuštumą savo širdyse. Tai gali jus 
priversti jaustis sunerimus, kadangi pasijusite vieniši, be jokios atramos.
Mano pasekėjai jūs turite suprasti štai ką. Nepaisant šios vienatvės, kurią galite jausti, Aš nesu 
niekuomet toli nuo jūsų. Visi šie išgyvenimai turi tik vieną tikslą, tai yra sustiprinti jūsų tikėjimą, 
tokiu būdu, jog kiekvieną kartą, jūs galėtumėte užtikrintai keliais žingsneliais priartėti prie Manęs 
arčiau. Štai kas yra laiptai į dvasinį tobulėjimą, kuris veda į Rojų.
Tai ilgi laiptai ir gali užtrukti labai daug laiko kol jūs pasieksite paskutinius laiptelius. Kiekvienam 
naujam laptely slypi naujas atradimas, naujos pamokos, kurias turite išmokti, prieš tai kai jums bus
suteiktos tos malonės, kurių jūsų sieloms reikia, kad galėtumėte pakylėti savo sielas iki dvasinio 
tobulumo, kurio jums reikia, jog įžengtumėte į Mano Tėvo Rojų.

Užkopus į vis aukštesnį laiptelį, naujas suvokimas, kurio iš jūsų tikiuosi, yra atskleidžiamas. Nors ir
kartais atrodo sunku, net kitą kart atrodo neteisinga, bet su kiekvienu laipteliu tampate vis 
nuovokesni apie Mano Mokymų Tiesą. 
Kai kurie užkopia šiais laiptais greitai, tuo tarpu kiti pamažu neskubėdami. Kai kurie iš Mano 
ištikimųjų pasekėjų gali prarasti drąsą, ir netgi gali tuo pačiu metu sugrįžti keliais arba net trejais 
laipteliais atgal. Tai normalu. Kiti, kurie juda labai greitai, per greitai, įgauna tokio pasitikėjimo, kad 
jis įtikina juos, jog jie jau supranta dvasinius dalykus geriau nei kiti. Bet tai tik apgaviko būdas 
įtikinti jus ir priversti pasitikėti klaidingai savimi.

Visos dovanos jums suteiktos ateina tik tai iš Manęs. Jos yra jums suteikiamos, Mano ištikimieji 
pasekėjai, dėl Mano begalinės Meilės jums. Jūs turite niekuomet nemanyti, jog kadangi jūsų 
tikėjimas yra labai stirpus, jog tai yra jūsų pačių pasiekimas. Taip galbūt jūsų tikėjimas jau ir tapo 
stiprus, dėl jūsų jautrios širdies. Vis dėlto net ir tai yra Mano dovana. Jūs turite būti nuolankūs savo
meilėje Man, tam, kad pasiektumėte paskutinius laiptelius. Visuomet demonstruokite dorybes. 

Parodykite pasitikėjimą savo tikėjimu visais atvejais, nes tai Man malonu. Bet niekuomet 
nepakliūkite į spąstus patikėti, kad jau žinote visas Dieviškosios Karalystės paslaptis. Tik su laiku 
jums, Mano vaikai, žmonėms gimusiems su gimtąja nuodėme, gali būti atskleistos šios paslaptys. 
Visuomet stenkitės priimti viską, netgi išbandymus, kuriuos jums siunčiu tarsi dovaną iš Manęs. 
Visos Mano dovanos  yra jums išliejamos, jog padarytų jūsų jaučiamą meilę Man stipria.  
Aš taip didžiuojuosi visais savo vaikais, kurie į Mane tiki, ir Man teikia garbę bei parodo pagarbą. 
Tam, kad Aš galėčiau jus pakylėti į visišką garbę Mano Tėvo Rojuj, jūs turite siekti šlovingos 
tobulos vienybės su Manim.
Reikia šiek tiek laiko ir kantrybės, Mano vaikai, kad tai įvyktų, prieš tai kai jūs atiduosite pilnai savo
sielas su visišku atsidavimu Man. Kuomet tai įvyks tapsite Mano Mistinio Kūno dalimi per amžius.
Pasiduokite Mano vaikai, Mano besąlygiškai Tyrai Meilei ir jums niekada nebereikės atsigręžti 
arba bijoti, nes būsite saugūs Mano Rankose.
Išlikite stiprūs, Mano ištikimieji vaikai, netgi kuomet jums iškyla kliūčių, nes Aš niekuomet jūsų 
neapleisiu Mano brangūs atsidavę pasekėjai. Niekada. 

Jūsų mylintis Išgelbėtojas 
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20 Pasaulinis planas, siekiantis sumažinti pasaulio populiaciją ir nuversti pasauly esančius 
valdytojus



2010 m., lapkričio 26 d., penktadienis, 03:00 val. 

Mano mylima dukra, tau greitai bus atsiųsta dvasinio vadovavimo pagalba. Bet nepamiršk, jog 
nors daugybę iš Savo pasekėjų Aš kviečiu, ne visi jie atsiliepia. Aš negaliu, kaip tu ir žinai, įsikišti į 
jų laisvąją valią, nes tai Dovana žmonijai. Nepaisant to, labai svarbu dabar tęsti, su šiuo svarbiu 
darbu, jog Mano vaikai išgirstų ir būtų išgelbėti.

Ženklai

Nesuklyskite permainos jau artėja, ir greitai bus tiek daug ženklų, jog liks tik ne daug žmonių šioje 
žemėje, kurie jų nepastebės. Ženklai apie kuriuos Aš kalbu yra tie, kurie yra suteikiami per Mano 
regėtojus apsireiškimų  Mano Palaimintosios Motinos Europoje metu. Daugybė žmonių, kurie 
atvers savo protus ir savo įkalintas sielas, supras, jog šis bendravimas ateina iš Dangaus. Kuomet
Mano vaikai pamatys stebuklingus ženklus, kurie bus matomi saulėje, jie supras toumet Tiesą. 

Nekreipkite dėmesio į patyčias, užgauliojimus ir neapykantą, kurie bus rodomi iš žmonių, 
skaitysiančių šiuos užrašus. Tas pats nutiko Mano apaštalams, kurie su Šventosios Dvasios 
dovana atliko savo darbus. 
Tau taip pat Mano dukra, buvo suteikta ši dovana. Niekuomet jos neatmesk ir neabejok ją gavusi. 
Tai tikra dovana ir tu tai žinai. Pagaliau tavo abejonės jau ima blėsti.

Aš kaip ir sakiau atsiųsiu tau pagalbą. Greitai tu pamatysi šio Mano pažado įrodymus.  Aš taip pat 
suteiksiu tau informacijos apie ateities įvykius, kuriuos tu turi visiems net ir netikintiesiems 
atskleisti. 
Argi taip svarbu, jog iš pradžių jie nepatikės, juk įvykiams imant atsiskleisti jie neturės kitos išeities 
kaip tik priimti Tiesą?

Planai iššaukti karą

Pasaulio galingieji jau planuoja žiaurius planus iššaukti karą – siekdami sumažinti pasaulio 
populiaciją. Melskitės melskitės šiuo metu, kad sumažintumėte tos žalos, kurią nori atnešti į žemę 
šie nedori žmonės. 

Dėl jų kvailos ištikimybės apgavikui, būdami Šėtonui pavaldūs jie jau pasiryžę šiuos planus 
įgyvendinti bet kokia kaina.
Planai nuversti Popiežių Benediktą

Taip pat jau yra rezgmi planai perimti visas bažnyčias ir įvairiausius tikėjimus į kuriuos įeina ir 
Vatikanas.

Mano Popiežius, Mano mylimas Benediktas, yra apsuptas tų, kurie kuria jo nuvertimą. Kiti pasaulio
vadovai, kurie nežino apie užslėptas jėgas esančias tarp jų gretų taip pat bus taikiniais dėl šio 
troškimo juos nuversti nuo valdžios.

Mano vaikai, atsibuskite ir kovokite. Tai yra tikras karas kokio dar nebuvo šioje žemėje. Šis karas 
yra prieš jus kiekvieną iš jūsų Mano vaikų. Jūs esate jų taikiniai. Bėda ta, kad jūs nematote savo 
priešo. Būdami tikri bailiai, jie neturi drąsos pasirodyti viešumoje ir atsiskleisti. 
Slapti susitikimai

Šie visiški garbėtroškos, susitinka slapčiomis jūsų pačių bendruomenių susitikimuose ir esa 
visuose visuomenės sluoksniuose. Jūs galite rasti juos ne tik jūsų vyriausybių koridoriuose bet taip
pat ir jūsų teisingumo sistemoje, policijos pajėgose, verslo bendruomenėse ir armijoj. 



Niekuomet neleiskite šiems žmonėms jums diktuoti kaip jums reikia melstis. Stebėkite kaip jie 
bandys vadovauti kaip jums gyventi ir jau dabar ruoškitės tam kas jūsų laukia ateityje. 
Įspėjimas dėl globalių Vakcinų skiepinimo
Visų pirma imkite melstis grupelėmis. Melskitės už šiuos žmones, kurie yra Šėtono uolūs rėmėjai. 
Malda padės sumažinti kai kurias iš šių tragedijų.

Stebėkite budėdami, kad pamatytumėte kuomet jie bandys įgyvendint savo planus per skiepinimą.
Nepasitikėkite staigia globalia iniciatyva skiepinti , kuri ir gali atrodyti kaip gailestingumo iniciatyva. 
Būkite budrūs. Šalis po šalies šios grupės vienijasi, jog valdytų kuo daugiau žmonių.
Nebijokite, nes Aš apsaugosiu Savo pasekėjus kurie melsis. Melskitės taip pat ir už tas drąsias 
sielas esančias jūsų gretose, kurie nusprendė skleisti Tiesą. Iš daugelio šių žmonių yra 
juokiamasi, bet dažniausiai jie kalba gryną tiesą.
Turėkite maisto atsargai

Nepasitikėkite maisto tiekėjais. Dabar jau ruoškitės ateičiai. Pradėkite ruoštis maisto ir sodinkite 
savo pačių derlių. Taip ruoškitės tarsi karui ruoštumėtės. Tie, kurie pasiruoš jiems viskas bus 
gerai. Malda ir atsidavimas sustiprins jūsų sielas ir išgelbės jus nuo šių nedorų žmonių pinklių. 
Niekuomet neleiskite jiems užvaldyti jūsų proto, jūsų tikėjimo, per jų pastangas pristatyti 
įvairiausius įstatymus, kurie skirti sunaikinti šeimas. Jie stengsis išskirti šeimas paskatindami jas 
skyryboms, taip pat jie visur aukštins skyrybas, seksualinę ir religinę laisvę. 

Pasaulyje esančių vadovų nužudymas
Jie skatins neapykantą tarp šalių, nužudys pasaulyje esančius vadovus per pasikėsiminus ir 
užsigrobs žmonių laisvę priversdami juos būti priklausomais nuo jų diktatūros.
Greitu metu bus matomas jau ir Dievo Pyktis, nes Jis daugiau nepakęs šių žmonių nedorumo, 
kurie pasirinko sekti, Šėtono įkvėptomis organizacijomis, nebent jie nusigręžtų nuo šių nedorų 
darbų. Melskitės už juos.
Būkite labai atsargūs savo šalyse balsuodami už kandidatus. Stebėkite kaip jie savo žodžiais 
kalbėdami save pristato. Klausykitės tų, kurie stengiasi jus įspėti. Aš raginujus melstis už tuos, 
kurie nesimeldžia, jog jie atsiverstų, kad ir jie būtų išgelbėti.
Šie įvykiai, apie kuriuos Aš kalbu, jau greitai prasidės. Laikykitės ištikimai kartu, laikykite savo 
pačių maisto atsargas paruoštas, stenkitės surasti būdą auginti savo daržoves ir kitą išgyventi 
padėsiantį maistą. Tai yra karas nukreiptas prieš jus, bet taip neatrodys iš išorės. Tiesiog būkite 
budrūs. 

Bažnyčios bus uždraustos
Tie iš jūsų, kurie surasite drąsos sugrįžti melstis į savo bažnyčias, niekuomet nebijokite melstis 
arba pardoyti savo tikėjimą atvirai. Tie iš jūsų, kurie laiko Mano Bažnyčią kaip įprastą dalyką, 
sakau taip namanykit. Nes tik tuomet, kuomet ši dovana, kuri leidžia jums atvirai praktikuoti savo 
tikėjimą bus iš jūsų atimta, tik tuomet pagaliau suvoksite tiesą. Ir tai jus labai supykdys.
Mano dukra, pasakyk Mano vaikams, jog jie nepanikuotų. Jie, Mano pasekėjai, bus išgelbėti ir bus
pakelti su Manim į dangų laukdami Mano Naujojo Rojaus Žemėj.

Jie mėgausis Mano Naujuoju Rojum ir susitiks visus savo mirusiuosius šeimos narius šio naujo 
amžinojo gyvenimo metu. 

Jie turi išlikti stiprūs, melstis ir rodyti meilę vienas kitam. Melskitės melskitės melskitės ypatingai už
tas, prarastas sielas,  kurios neturi suvokimo ką jiems atety amžinajame gyvenime atneš jų 
poelgiai.



Tie kurie yra drungno tikėjimo
Už kitus Mano vaikus tuos, kurie yra drungni savo tikėjime, sakau: taip pat melskitės. Jie turi 
atsigręžti į Mane kuo greičiau. Vaikai vardan meilės vienas kitam, nedelskite įspėti šiuos žmones 
apie Tiesą. Pardoykite jiems savo pavyzdžiu maldos svarbą, kad ir jie nebūtų prarasti. Išlikite 
stiprūs. Niekuomet nepasiduokite prieš apgaviko armiją. Niekuomet. Kovokite už tai ką jūs tikite. 
Apsaugokite savo šeimas šiuo metu. Atsigręžkite į Mane. Melskitės Dieviškojo Gailestingumo 
Vainikėlį kiekvieną dieną. Visi krikščionys melskitės Rožančių. Leiskite Mano Motinai savo 
užtarimu jus atvesti atgal pas Mane. 
Mano vaikai, Aš verkiu dėl visų jūsų ir Man reikia Mano pasekėjų, jog susiburtumėte prie Manęs 
visi kovoti prieš blogį. Malda yra tai ko reikia. 
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Mano brangi mylima dukra, šiandien Mano Širdis yra tiesiog sudaužyta dėl neramumų ir gilaus 
sielvarto esančio pasaulyje. Aš žiūriu su neviltimi kaip pasauly su pykčiu kyla vienas prieš kitą. 
Didelė dalis šio Mano jaučiamo sielvarto ateina iš žinojimo apie pranašystes, kurios išsipildys; ir 
vis dėlto didelė dalis žmonijos ne taps nė kiek išmintingesni. 
Melskitės už Rusiją, jog ji būtų paaukota Nekalčiausiosios Mano Palaimintosios Motinos Širdžiai.

Jie vis dar atsisako pripažinti, jog šie įvykiai buvo išpranašauti Jono Knygoje. Tokia daugybė dabar
turės kentėti dėl pasaulyje vyraujančio tikėjimo stygiaus. Melskitės dabar, jog Rusija galų gale 
pasiduotų ir leistųsi būti paaukota Mano Nekalčiausios Palaimintosios Motinos Širdžiai. Melskitės 
melskitės melskitės, jog taip nutiktų, nes tik maldų dėka šis didžiulis pasiekimas gali būti 
įmanomas. Jeigu tai nutiks, tuomet milijonai bus išgelbėti. Kadangi grėsmė slypi tame, jog  
komunistinės galios sukils išvien su gyvate, bei susivieniję, padarys jus Mano vaikai bejėgiais. 

Stebėkite šiuo metu neramumus, tautoms kylant į kovą. Intencyvi eiga visų pasaulio įvykių sukels 
didelį šoką. Mano pasekėjai jūs privalote pasiklausyti. Svarbiausia yra suburti Maldų grupes, 
kurios tokios svarbios skleidžiant atsivertimus ir jog galima būtų sumažinti šiuos siaubingus 
įvykius. Netgi tie iš jūsų, kurie esate patenkinti savo gyvenimais ir gyvenate taip, jog viską 
vertinate kaip esminius dalykus, jūs negalėsite nepaisyti šių įvykių. Turite pasiklausyti Manęs 
dabar, ir priimti, jog šie įvykiai, kurie buvo numatyti Apreiškimų Knygoje visi išsipildys. 
Dabar sudėkite savo rankas maldai. Net jeigu jūs jaučiate tik mažytę meilės žiežerbą savo širdyje 
Man, paprašykite Manęs jus palaikyti, jog Aš galėčiau įkurstyti ir sustiprinti jūsų tikėjimą į Mane.

Aš kovosiu už kiekvieną iš jūsų

Aš kovosiu iki pat karčios pabaigos, jog galėčiau jus atvesti arčiau savo Širdies, nesvarbu ar esate
vaikas, paauglys, jaunas suaugęs, vidutinio amžiaus ar senas žmogus visame pasaulyje per visa 
rišančią galingą Dievišką Meilę, kovosiu už sielas, kad jas išgebėčiau nuo pasmerkimo. 
Mano Akyse jūs esate visi vienodai mylimi. Esate Mano brangi mylima šeima – kiekvienas iš jūsų. 
Nė vienas nėra išskirtas, net ir tie iš jūsų, kurie nepripažįsta to, jog Aš egzistuoju. Net ir tie, iš jūsų,
kurie žinote, bet vis tiek Manęs nekenčiate – Aš vis tiek jus myliu. Mano meilė yra labai karšta, jūs 
negalite to net suvokti, ir Aš padarysiu viską kas yra Mano Galioje, kad atvesčiau jus atgal į Savo 



glėbį.  Aš taip lengvai neatiduosiu jūsų sielų Šėtonui. 
Prašau atisigręžkite į Mane

Prašau atsigręžkite į Mane – nepaisant kiek daug abejonių jūs turite – ir leiskite Man pripildyti jūsų 
Širdis Savo Dieviška Meile. Vien tik šios Meilės patyrimas padės jums pasiruošti amžinajam 
gyvenimui Rojuje su Manim, Mano Amžinuoju Tėvu ir jūsų broliais ir seserimis. Tai yra jūsų 
paveldas, jums teisėtai priklausantis paveldas.
Neišvaistykite šio siūlomo šanso į amžinąjį išganymą. Kuomet jūsų gyvenimas šioje žemėje 
priartės prie pabaigos, amžinybėje jūs turėsite tik du pasirinkimus. Dangų Rojuje, arba Pragaro 
gelmes, su Šėtonu, kuris pasiims jus su savimi nuodėmių dėka, kurias jis sugundo jus padaryti 
žemėje.  Atsimerkite dabar. Nepamirškite jog mirtis žemėje gali jus ištikti bet kurią dieną, bet 
kuriuo metu kuomet jūs mažiausiai to tikėsitės. 
Su šiuo Pranešimu Aš maldauju jūsų priimti Tiesą prieš Teismo dieną. Niekada nepamirškite to, 
jog Aš jus myliu, nepaisant kaip siaubingai jūs nusidėjote. Kuomet jūs atsigręšite į Mane, ir 
paprašysite iš pat širdies gelmių Manęs jums atleisti, jums bus atleista.  Netgi jūsų paskutinio 
kvapo akimirką. 
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Mano brangi mylima dukra, Švenčiausioji Trejybė vienijasi su Tavimi, vienybėje, jog skubiai 
pralaužtų ledus Dieviškajai Tiesai, jog ji būtų išgirsta visų pasaulyje esančių sielų. 

Tu Mano dukra, šiuo metu jauti skausmą savo širdy vienybėj su Manim dėl žmonijos. Tai dėl to, 
jog jie prarado savo tikėjimą, be to tu dar jauti baimę dėl jų ateities. 
Mano mylimi ir atsidavę pasekėjai, esantys visame, pasalyje šiuo metu yra suvienijami Galingos 
Dieviškos Meilės, kad kovotų dėl sielų išgelbėjimo nuo pražūties.
Šie Mano Šviesos vaikai, esa visose tautose. Jie tuoj pat atpažins vienas kitą nesvarbu kokios jie 
bus tautybės, odos spalvos ar pažiūrų. Aš jiems vadovauju, kad ši meilės armija padėtų sustiprinti 
žmonijos tikėjimą šiuo svarbiu metu žmonijos istorijoje. 
Niekad iki šiol dar nebuvo taip jaučiamas Mano Buvimas tikinčiųjų širdyse. Jie jaučia Mano 
skausmą, kurį Aš kenčiu, Man stebint širdį draskantį blogį, kuris sklinda iš žmonių, net ir iš tų, kurie
turėtų būti geri ir supratingi. Savęs mylėjimas naikina Mano vaikus.
Savanaudiškumas ir aplinkinių esančių šalia jūsų nepaisymas, o taip pat tų, kurie yra pažeidžiami, 
palieka gėdos dėmes, kurias sunku ištrinti. Žiaurumas, kurį rodo žmonės savo artimam tik dėl 
vieno motyvo – savęs patenkinimo pasiekė visų laikų aukščiausią lygį. Manija rūpintis tik savo 
pačių poreikiais Mano Amžinojo Tėvo Akyse yra nuodėmė. 
Šita gausybė klaidingų pasiteisinimų daromų aukštinant savo vertę, yra visiškai nepriimtina bei 
prieštarauja Mano Mokymams.

Mylėkite vienas kitą. Elkitės su kitais taip kaip jūs tikitės, jog su jumis būtų elgiamasi. Galvokite 
visada apie kitų poreikius prieš pagalvodami apie savo. Kovokite dėl savo brolių ir seserų teisių, 
kuomet jie kenčia patirdami neteisybę iš kitų.  



Niekada niekada nenuskriausk kito žmogaus siekdamas kažkokios tai materialinės naudos. 
Parodyk meilę ir gailestingumą netgi savo priešams. Tai nėra lengva užduotis dėl materialaus 
nesaugumo, kurį patiria Mano vaikai. Savanaudiškas manijakiškas turto siekimas, grožio siekimas,
bei taip vadinamos sėkmės, kuriuos daugybė žmonių tiki esant natūraliom žmogaus savybėm, 
sukelia siaubingą sumaištį.  

Ši idėja, su kuria žmonės yra kvailinami tai yra – kad savo poreikius jie padarytų, aukštinant 
savivertę, svarbiausiais,  jau ilgas laikas kaip buvo žmonių pasąmonei įsiūlyta, tačiau ši filosofija 
buvo paskatinta galių valdančių šiuolaikines komunikacines priemones.

Kuomet Mano vaikai, klausosi šių pranešimų , beveik kiekvieną dieną, per televiziją per 
žiniasklaidą, per kiną, muziką ir internetą, jie priima šią informaciją galvodami, jog ji yra svarbi.
Nepaisant klaidingų pažadų, šie įsitikinimai, kurie yra patrauklūs tuo, kad jie siūlo savęs mylėjimą, 
kurį sunku atmesti, Mano vaikai priima melą. Tačiau šis melas yra sėjamas apgaviko - Šėtono. 
Greitai jie pajunta nerimą, kuomet pasinaudoja kuo nors kitu, bet nežino kodėl jį jaučia. Jie Mano 
vaikai, nors ir laimi taip trokštamą prizą, nebūna laimingi. Tuomet jie ieško vis daugiau ir daugiau 
to paties, nes jų apetitas tampa toks nepasotinamas. Bet tai yra bergždžia. Jie negali pilnai patys 
save patenkinti. Jiems trūksta tikrojo džiaugsmo, natūralaus pasitenkinimo jausmo, ir jie 
nesupranta kodėl jaučia tą tuštumą savo viduje.  
Kuomet jūs save išaukštinate kaip svarbiausius, kitų atžvilgiu, tai yra savanaudiška. Kuomet jūs 
pasinaudojate tais, kurie yra silpnesni už jus ir pažeidžiamesni nei jūs, tai yra nuodėmė. Kuomet 
pažeidžiate asmens galimybes gyventi oriai, ir atimate jų teisę atitinkamai pamaitinti savo šeimas, 
tai labai giliai užgauna Mane. Aš kenčiu kartu su šiomis sielomis.
Jei padarysite savo artimam kažką blogo, tai padarysite ir Man. Kuomet užgaunate savo artimą 
savo piktais žodžiais tampate kalti dėl skausmo jaučiamo Mano Širdy. 

Kuomet žmogus nubaudžia kitą asmenį naudodamas jėgą, Aš kenčiu Agonijos kančią ant 
kryžiaus. Aš ir vėl ją išgyvenu per naują. Aš jaučiu jų skausmą, kuomet jūs padarote jiems fizinę 
žalą. Kuomet nužudote, esate kalti baisiausiu nusikaltimu prikalimu Manęs prie kryžiaus.
Vaikai, žinokite štai ką. Nuodėmė nuves jus į pragarą. 

Tie iš tikinčiųjų, kurie mato Mane kaip gailestingą teisėją, šią baugią tikrovę sunku priimti. 
Supraskite, kad Mano pažadas suteikti begalinį gailestingumą, kiekvienam iš jūsų, kurie atgailaus 
yra užtikrintas. Bet kaip gi Aš galiu išgelbėti sielas tų, kurie nenori pamatyti savo nuodėmių dėl jų 
klaidingų gyvenimų?

Labai svarbu yra skelbti Mano Mokymų Tiesą. Tai tik dėl daugybės esančių pramogų, kurios klesti 
Mano vaikams bus labai sunku atpažinti Dievo Žodį.  Daugybė žmonių nežinos Dievo Mokymų 
Tiesos suteiktos per pranašus ar Šventąjį Raštą. Daugybė tiesiog ir nenori žinoti. Kiti atsisakys 
klausytis, kuomet Žodis bus skleidžiamas per Mano pranašus ir šiandieninius regėtojus, kurie 
suteiks netgi aiškiai matomus ženklus.  

Štai kodėl viskas priklausys nuo tikinčiųjų maldos už kitus. Šiuo metu reikalingos ypatingos 
maldos. Melsdamiesi galingą Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlio maldą, kuri buvo suteikta per 
Mano mylimą seserį Faustiną, išmelsite daugybę atsivertimų.

Kuomet taip įvyks, Aš prašau, jog visi Mano vaikai susiburtų į maldų grupeles, kad galėtumėt ir 
toliau melstis ir kad suteiktumėte pagalbą šiems sugrįžusiems Mano vaikams – jūsų broliams ir 
seserims. 
Savo ir Palaimintosios Trejybės Vardu, Aš raginu Savo mylimus vaikus prisijungti prie šios kovos 



vienybėje su Mano Širdim ir padėti išgelbėti Man jų sielas. Aš juos visus taip karštai myliu, jog Aš 
verkiu iš liūdesio išgąsčio karčiomis ašaromis dėl jų.  Aš nenoriu jų prarasti. 
Padėkite Man, Mano Šviesoje esantys pasekėjai, suvienyti šias sielas su Mano šeima, jog jie taip 
pat galėtų mėgautis Tikruoju Rojumi kurio jie taip desperatiškai siekia. 
Ištieskite jiems savo rankas. Pasikalbėkite su jais. Išklausykite jų. Parodykite jiems užuojautą, 
netgi kuomet jie ją atmeta su pasityčiojimu jums atgal. Parodykite kantrybę. Visų svarbiausia 
pademonstruokite jiems Mano Meilę, kad ją pajustų per jus. Tuomet jiems bus sunku jus atmesti, 
netgi jeigu jie iš jūsų tyčiosis.
Jūsų maldų dėka, jūs galite ir iš tiesų išgelbėsite jų sielas.

Aš pasveikinu jus Mano brangiausieji pasekėjai. Mano Akys dėl jūsų meilės ir rodomo Man, Mano 
Palaimintajai Motinai ir Palaimintajai Trejybei, atsidavimo prisipildo džiaugsmo ašaromis. 

Mes šiuo metu kartu su visais angelais ir šventaisiais Rojuje džiaugiamės dėl jūsų atsako į šį 
kvietimą. Tad eikite ir dirbkite Mano Amžinojo Tėvo Vardu.

Atveskite atgal Mano avis.
Jūsų atsidavęs Išgelbėtojas

Jėzus Kristus

23 Tikrųjų regėtojų persekiojimas
2010 m., lapkričio 29 d., pirmadienis, 12:48 val.
Mano dukra, parašyk taip, jog perspėtum pasaulį dėl Mano išrinktųjų sielų persekiojimo. Tų, kurios
buvo siųstos į pasaulį, jog perduotų Tiesą, skirtą išgelbėti sielas prieš Mano Antrąjį Atėjimą. 
Tu pastebėsi, jog Mano išrinktieji regėtojai, mistikai ir pranašai yra būtent tie, kurie bus atstumti, 
niekinami aukštinant netikruosius pranašus.

Šios Mano gražiosios sielos, išrinktos dėl jų paprasto atsidavimo, taip kaip ir Aš kentėjau nuo 
žmonijos rankų, kentės vienybėje su Manimi, žmonių atmetimą. Tie, kurie kenčia Manyje, su 
Manim ir dėl Manęs ir yra tikrieji pranašai.
Tai yra sielos, kurios bus kankinamos, su jomis bus elgiamasi su paniekinimu ir jos bus viešai 
pasmerktos dėl Manęs. 

Šios sielos taip pat bus atmestos net Mano Bažnyčioj, tačiau ne visų Mano šventųjų tarnų. 
Ištikimieji tarnai, kurie ištikimai seka Mano Mokymais  taip pat bus gundomi atmesti juos, iki tam 
tikro laiko, tai yra to laiko, kai Tiesa pagaliau pamažu jiems lėtai atsiskleis.

Nuo pat laikų pradžios, kuomet Aš pasirinkdavau pasiųsti į pasaulį pranašus, dėl Savo Dieviško 
Gailestingumo, kad ir vėl jums visiems priminčiau apie Savo Mokymus, pradžioje tik labai 
nedaugeliu iš jų buvo tikima.
Iš daugelio buvo tyčiojamasi ir į juos buvo žiūrima kaip kenčiančius nuo per daug lakios 
vaizduotės, depresijos, arba jie paprasčiausiai buvo pasmerkti kaip suklaidinti iliuzijų. Daugelis iš 
šių pranašų buvo ir patys priblokšti, kuomet patyrė pirmą kartą Dieviškąjį patyrimą.

Daugelis iš jų kurį laiką abejojo šiom mistinėm patirtim iki kol jie nepriėmė jų autentiškumo. 

Jie neskubėjo niekam atskleisti savo patirties. Praslinko šiek tiek laiko kol jie tai priėmė. 

Visos Mano išrinktosios sielos kol priėmė savo pašaukimą nenoromis atskleidė Pranešimus arba 
nurodymus iš Manęs netgi šventiesiems Mano tarnams: vienuoliams, kunigams, vyskupams ir 



kardinolams. Jie jautė pagarbą  šiems žmonėms, ir širdyje žinojo, jog tuos klausimus, kuriuos 
jiems užduos bus sunku atsakyti. Buvo daug tokių, kuriuos Aš pašaukiau, bet kurie neatskleidė 
Pranešimų ir panaudojo tik maldas bei asmenines kančias, kad atliktų savo pareigą Man. 

Kiti pasirinko atskleisti Pranešimus taip kaip Mano Motina ir Aš jiems buvau nurodęs, bet jais 
nepatikėjo. Tik tai dėl Mano Dieviškų stebuklų, kurie su laiku tapo pastebimi, jais buvo pradėta 
tikėt. 
 Aš meldžiu visus savo pasekėjus klausytis savo širdžių. Pažvelkite į šiuos Pranešimus, kurie buvo
suteikti per Mano brangiuosius regėtojus ir mistikus. Šie Pranešimai buvo jums suteikti iš tyros 
Meilės, kad padėčiau jums vadovaudamas ir jog būtų išgelbėtos sielos. Tai ir yra jų tikslas. Jeigu 
jūs nuspręsite, jog jie nėra Dieviškos kilmės prašau melksite, kad suteikčiau jums vadovavimą.

Jeigu nuspręsite, jog jie ateina iš Manęs, tuomet melskitės melskitės melskitės, jog šių pranašų 
būtų klausomasi.

Dabar leiskite Man jus įspėti apie ženklus į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: Mano tikrieji pranašai ir 
regėtojai yra persekiojami Mano Vardu. 

Piktojo pasekėjai pamatę jų šviesą juos puls, ne paprastu būdu bet su nuožmumu, kuris atims 
jums kvapą.

Ne tik jie juos kankins tyčiodamiesi, bet jie įdės dideles pastangas, jog jie būtų atmesti ir visa darys
prisidengę Mano Vardu. 

Skausmas, kurį jie sukelia Mano pasekėjams yra niekis palyginus su skausmu, kurį jie atneša 
Man. 

Pastaruoju metu Mano skausmas pasiekė tokį laipsnį, jog Aš ir vėl per naują išgyvenu siaubingą 
kančią, kurią patyriau, kuomet miriau už jūsų nuodėmes - visas nuodėmes - visos žmonijos. Net gi
ir už tuos, kurie Mane ir Mano regėtojus kankina. 
Taip pat ir tuos žudikus, žmones, kurie viešai Mane neigia ir tuo puikuojasi ir už siaubingus 
nedorėlius, kurie šiuo metu esa pasaulyje.  

Prašau klausykitės Mano regėtojų. Jūs pajusite savo širdimis, kuomet girdėsite Tiesą. Prašau 
nepapulkite į spąstus tų, kurie persekiojo Mano Palaimintosios Motinos regėtojus, tokius kaip 
šventoji Bernadeta, bei Mano mažieji vaikučiai iš Fatimos. 
Su jais buvo elgiamasi su didžiausia nepagarba, ypatingai Mano šventųjų tarnų gretose. Jie yra 
tie, kurie įskaudina daugiausiai, kuomet Mano Dieviški apsireiškimai yra suteikiami iš Meilės šiam 
pasauliui.

Mano Širdis kenčia labiausiai, kuomet jie netiki į antgamtiškus Dieviškus apsireškimus ir 
neatpažįsta juos tokiais esant, kuomet jie būna jiems pristatyti.

Prašau melskitės už Mano regėtojus, o ypatingai už Mano regėtojus, kurių Pranešimai negali būti 
paneigti dėl meilės, kurią jie parodo ir dėl įspėjimų, kuriuos jie suteikia, kadangi jie ir yra tikrieji 
Mano pranašai.

Jūs atpažinsite juos dėl įžeidimų, apkalbų, kankinimų ir skriaudimo, kuriuos jie patiria nuo Mano 
vaikų rankų. 

Jeigu jūs atkreipsite dėmesį į skriaudas, kurias jie patiria, o tuomet pažvelksite į melą, kuris yra 
apie juos skleidžiamas tokiu pažeminančiu būdu, tuomet jūs turėsite sau užduoti tokį klausimą. 
Jeigu šis asmuo buvo taip kankinamas iki šiol ir juo netikima kodėl šis užgauliojimas taip nuožmiai 



visdar tebesitęsia? 
Tuomet turėsite atsakymą, kurio ieškote. Melskitės į Šventąją Dvasią, kad suteiktų jums 
vadovavimą atpažinti Mano tikruosius pranašus regėtojus ir mistikus nuo kitų, kurie jus klaidina.

Jūsų mylimas Išgelbėtojas 

Jėzus Kristus

24 Turto siekimas
2010 m., lapkričio 30 d., Antradienis, 12:00 val.
Mano brangi mylima dukra, susitelk ir pasiklausyk ką Aš dabar pasakysiu. Esi šiuo metu 
pereinamam laikotarpy, kuris prasidėjo nuo pat pirmo gauto Pranešimo ir visdar tęsiasi iki šiol. 
Prašau suprask, jog šie Pranešimai ateina iš Manęs, ir prašau nustok dabar abejoti. Tai padės tau
susitelkti ties darbu, kuriam esi pašaukta.  
Kas liečia pasaulio reikalus, su kiekviena nauja diena jau tampa aiškiau ką nedorieji Pasaulio 
Tavrkos valdytojai bando sukelti žemėje. Pasaulio Šalių organizacija yra vienas iš Pasaulio 
Tvarkos  frontų, bandančių atsikratyti visų Mano Mokymų, ir jie panaudos bet kokį mirtiną ginklą, 
kad taip įvyktų. 

Neišsigąskite, kadangi  tikintieji nuožmiai kovos ir Manęs neišsigins, ypač tose šalyse, kurios yra 
pašvęstos Man ir kurios turi atsidavusį ir tvirtą gilų tikėjimą. Jie neatsitrauks į šoną ir nedaleis to. 
Bet daugelis bus bejėgiai dėl kainos kurią tai jiems kainuos, jog užtikrintų kad jų vaikai vaikščioja 
šviesoje. 
Taip kaip Aš tau ir paaiškinau prieš tai Mano Tėvo Pyktis jau greitai žemėj bus išlietas, kadangi 
žmogus vis labiau ir labiau artėja prie visiško Manęs atmetimo. 
Pasaulis atrodo taip pat. Žmonės atrodo lyg ir toki patys. Televizijos pasaulis pateikiantis viską su 
rožiniu atspalviu taip pat lyg ir toks pat nepasikeitęs. Žmonės užkasė savo galvas į smėlį. Jie 
galvoja jog pasaulis ir toliau bus toks koks yra. Gaila, bet jie klysta. Mano pareiga jums Mano 
vaikai, jus išgelbėti. 

Negaliu leisti jums ir toliau būti įtraukiamais į šią tuščių pažadų, beverčių svajonių ir netikrų siekių 
tuštumą. Šie malonumai yra tai, kam jūs teikiate svarbą daugybę daugybę metų. 

Tai yra pažadai, tiems iš jūsų, kurie buvote jais įtikinti, ne dėl savo kaltės, jog šis kelias ir yra  
tinkamas siekiant pripažinimo: sau naudos, tikro atlygio. Jums buvo pasakyta rūpintis pačiu 
pirmutiniausiu dalyku visuomet tai - savim. Savimi, savo siekiais, siekiant taip geidžiamo turto sau 
ir savo vaikams, siekiant tapti pranašesniais už savo brolius ir seseris bei rūpintis nesibaigiančia 
kova dėl savo pripažinomo, tačiau jūs buvote apgauti.

Šie siekiai buvo nuolat teikiami Mano vaikams per gundytoją, dėl to kad jie atrodo patrauklūs ir 
žvilga. Daugybė iš Mano vaikų juoksis iš šio Pranešimo, ir sakys, jog tai ne tiesa. Labai gaila, bet 
gundytojas iš tiesų egzistuoja, o daugelis iš Mano vaikų nepriima to. 
Jis gudrus, kadangi slepiasi po dalykais, žmonėmis, veiksmais ir patraukliuose paskatinimuose. Jo
išradingas gundymas įtakojo tai jog šiandien jeigu paklaustumėte žmogaus ką jis rinktųsi pinigus 
ar galimybę susitikti su savo prarasta šeima – jis išsirinks pinigus. Paklauskite kito klausimo, ar jie 
išduotų savo brolį arba seserį dėl pinigų, ir sulauksite atsakymo taip. Paklauskite mažo vaikelio ar 
jie iškeistų savo paprastą gyvenimą į gyvenimą kupiną staigmenų ir pramogų ir jie atsakys, jog 
taip.   
Kodėl Mano vaikams tad sunku suvokti, jog kuomet tas taip trokštamas prizas būna jiems 
suteiktas, jiem atrodo, kad jie vis dar nori daugiau ir daugiau? Turtingas žmogus, kuris jau vieną 



kart įgijo, vis stengsis įsigyti daugiau. Priežastis to yra tai, jog Šėtono dovanos palieka atvirą 
tuštumą viduje, kurios jūs negalite suvokti. Todėl jūs ir toliau stengiatės iš ieškoti daugiau bet 
daugiausiai tai darote pasinaudodami savo artimo gerove. Nė vienas žmogus negali įsigyti didelio 
turto, be žmonių, kuriuos sutiko savo kely, kentėjimo kažkokiu tai būdu. Nė vienas žmogus, kuris 
įsigyja šlovę, negali to padaryti nebent kas nors kitas turi išsiversti be šios šlovės. Žmogus kuris 
nesidalija savo turtų yra pasmerktas. Žmogus, kuris nieko neturi paprastai dalinasi daugiau nei tie,
kurie buvo palaiminti materialinėm gėrybėm.  
Mano Mokymai negali būti nutrinti
Kodėl Mano vaikai nepaiso šių Mokymų, kuriuos perdavė Mano apaštalai, iki kol Raštai nebuvo 
išspausdinti? Kodėl jie nepaiso doktrinos kuri joje yra? Argi jie mano, kad šie raštai buvo parašyti 
Mano apaštalų tik tam, kad niekas jų nesiklausytų? 
Šie mokymai nepasikeitė, nuo pat to laiko kai Aš palikau šią Žemę. Jie yra užrašyti ne be 
priežasties. Jūs galite pakeisti jų reikšmę, nutrinti ją, pridėti naujas reikšmes, arba ištrinti kai kurias
jos dalis, bet viena visad išliks. Tai yra Tiesa. 

Tiesa visuomet išliks tokia pati. Ji negali ir nepasikeis, kad įtiktų žmonijai. Pasiklausykite štai ko 
dabar, atsisėskite ir pasiklausykite. Jūs negalite eiti šiuo keliu ir tikėtis, jog įeisite į Mano Tėvo 
Karalystę. Daugelis iš jūsų pateisina turtą ir šlovę kurią įgyjate, ir priskiriate tai sėkmei. Ko iš tiesų 
nesuprantate tai, jog daugelis iš jūsų su laiku pardavėte savo sielas piktajam.

Kai kurie iš Mano vaikų supranta, jog padarė didelę nuodėmę, bet apie tai stengiasi per daug 
nemąstyti. Kiti nuoširdžiai galvoja, jog jie tiesiog stengiasi dėl savęs ir savo šeimos, bet jie turi 
suprasti tai, jog nors financinis saugumas yra priimtina, prabangos ir turtų siekimas nėra. 
Tikrovė yra ta, jog didžioji dalis turto yra susikraunama per nuodėmę. Turtas, kurį galima susikrauti
ne nusidedant, nuves į nuodėmę.
Nepaisant Mano Tėvo Bažnyčios Mokymų visame pasaulyje, žmonės vis tiek nepriima Mano 
Mokymų. 
Labai turtingi žmonės, kurie siekia tik materialinių gėrybių, te turi vieną Dievą. Vargšai žmonės 
kurie bando įsigyti turto, teturi vieną Dievą.  Jie abu vienodai elgiasi. Pinigai. Pinigai yra beverčiai, 
jeigu įsigyti nesąžiningai, ir kuomet kiti, kurie mažiau turi, neturi iš to jokios naudos.  

Pinigai, materialinės gėrybės, ir visi geri daiktai, kurie buvo įsigyti šių žmonių kurie manosi esantys
sėkmingi, turi būti pasidalyti su tais kuriem jų reikia. Pinigai atiduoti labdarai yra beverčiai, jeigu tai 
buvo padaryta tik ieškant šlovės ir dėmesio.
Būkit tikri jog dėl blogio kuris yra planuojamas šiuo metu pasaulyje, kuomet jų troškimas palikti jus 
tuščiomis kišenėmis pasidarys realybe, tik tuomet jūs suprasite koki beverčiai yra pinigai. Kuomet 
jie piktadariai, perims jūsų pinigus ir padarys jus bejėgiais, taip jog negalėsite jų paliesti, be 
sutikimo su jų sąlygiomis, tuomet jūs pagaliau suprasite jog jums reikia kito kelio, vedančio į laimę.
Jūsų pinigai bus beverčiai. Tuomet jums reikės išgyventi kaip džiunglėse. Tie, kurie turi stiprius 
išgyvenimo instinktus, jiems bus lengviau nei tiem kuriem niekad nereikėjo dirbti atsiklaupus 
anksčiau. Sėklos kurių reikės užsiauginti jūsų pačių maistui, jums reikš daugiau nei milijonas 
dolerių. Paprasčiausias vaisius jums reikš daugiau nei blizgi mašina. Nes kuomet jūs tapsite nuogi
basi, jūs šauksitės savo Sutvėrėjo Savo Gyvybės autoriaus. Tai bus tada ir tik tada, jog jūs 
suprasite jog visa kas svarbiausia tai yra meilė jūsų širdyse. Nes be meilės jūs negalite augti, taip 
pat ir negalite įžengti į Mano Tėvo Karalystę. Pagalvokite dabar. Būkit įspėti dėl savo troškimo 
turto.  Sustokite dabar kol dar ne pervėlu. Pasidalinkite ir išdalinkite o tuomet sekite paskui Mane. 
Tai sunki pamoka Mano vaikams kurie jaučiasi nesaugūs. 
Jūsų mylimas Išgelbėtojas



Jėzus Kristus

----- 2010.12 -----

25 Perspėjimas žmonijai, jog turi pasiklausyti Tiesos
2010 m., Gruodžio 7 d., antradienis, 03:15 val. 
Taip Mano mylima dukra, Aš sugrįžau. Rašyk štai ką. Tu, Mano dukra, nors buvai praeity atsukusi 
Man nugarą, neigdama  Tiesą, dabar padėsi Man nuvesti Mano vaikus į Šviesą - į Tiesos Šviesą.  
Nė vienam žmogui nebus nesuteikta galimybė iš Manęs, pamatyti Dievo Tiesą. Jiems bus 
parodytas Gailestingumas suteikiant įrodymą, jog Aš egzistuoju. Jiems bus suteikta dovana 
kuomet pagaliau Įspėjimo metu jie pamatys Tiesą. Gaila, ne visi atsigręš netgi tuomet į Mane ar 
Mano Tėvo Amžinąją Karalystę.
Mano dukra, Aš nekalbėjau su tavimi jau kuris laikas. Tai nebuvo be priežasties. Tas laikas, kurį 
tau suteikiau, buvu skirtas leisti tau atsargiai suvokti šių Pranešimų turinį. 
Šiuo metu tu suprasi, jog šie Pranešimai ateina iš Manęs ir visi jie kalba apie labai svarbius 
dalykus. Manau, jog dabar jau gali atskirti Tiesą ateinančią iš Mano Mokymų, nuo savo pačios 
vaizduotės. Mano dukra, tu dabar jau gali suprasti skausmą ir neviltį, kiekvieną dieną matydama 
skausmą bei nusivylimą, kuriuos jaučiam Aš ir Mano Amžinasis Tėvas, dėl šio apgailėtino tuščio ir 
netikinčio pasaulio. 
Ne tik netikintieji tau atneša skausmą, bet dėl dovanų ir malonių kurias tau suteikiau, tu matai 
egzistuojančią sumaištį, netgi Mano pasekėjų mąstyme. Jie taip pat nėra lengvai įtikinami Tiesa, 
kuomet ji suteikiama jiems kaip Meilės Dovana iš Manęs per Mano pranašus.

Koks vingiuotas Mano vaikams šis kelias, kuomet jie siekia Tiesos ir Mano suteiktų pažadų. 
Kiekvieną dieną žiūrėdama į Mano vaikus  į atskirą asmenį, sutiktą gatvėje, matomą televizijoje, 
žiniasklaidoj ir savo kaimynų gretose, dabar tu juos matai juos Mano akimis.

Ką matai – visišką užmiršimą apie dvasinį pasaulį bei jų gyvenimuose matai kaip jiems trūksta 
tikro tikslo, ir nepaisant pasaulio siekių patrauklumo, vis tiek vyrauja beviltiškumas.

Mano vaikai nesuvokia šiuo metu, jog jie esa apvalymo laikotarpy. Aš leidau šiam apvalymui įvykti,
kurio metu jie jaučia aštrų tuštumos jausmą, dėl materialinių gėrybių trūkumo. 
Vis dėlto jį sukėlė žmonijos godumas. Pasaulinės bankų sistemos griūties nedorieji kaltininkai ir 
toliau tęs savo apgaulingus gudrius planus dėl to, kad jie suteikė šiem žmonėms teises į jų laisvąją
valią. 

Aš leidau savo žmonėms nekaltoms aukoms, kad jos patirtų šį apvalymą. Labai svarbu, jog jie jį 
patirtų, nes šie sunkumai, kuriuos jie patiria padės apsivalyti jų sieloms.
Labai greitai materialinių gėrybių sumažės ir bus sunkiau jų gauti, tuomet jie pamatys gyvenimą 
gilesniu būdu. Paprastumas padės atmerkti jų akis Tiesai, tai Tiesai kas iš tiesų yra svarbu. Be šio
apsivalymo, kuomet Mano vaikams yra leidžiama kentėti vardan jų sielų labo, jie negali ir neateis 



arčiau Mano Širdies.
Netekę visų savo materialinių gėrybių, kurias praeity su tokiu pamišimu dievino jie atsigręš į Tiesą.
Aiškiai jie pamatys meilę vienas kito sieloje, Taip pat tiksliai jie pamatys blogį visame jo bjauriame 
šlovinime tų, kurie seka suvilioti manijakiško savo poreikių rūpinimosi ir godumo. Dabar jie matys 
šiuos žmones kuriuos žiniasklaida pristato kaip esančius tokiais kuriais reikia žavėtis, tokiu pat 
būdu kaip aš į juos žiūriu. Tai yra su visišku beviltiškumu ir liūdesiu.
Eik dabar Mano dukra, ir žiūrėk į savo užduotį aiškiu žvilgsniu. Tu žinai Tiesą. Tu daugiau nebeturi
abejonių. Skleisk išganymo Tiesą, kuo skubiau, jog būtų suteiktas žmonėms šansas išganymo iki 
Didžiajam Įspėjimui įvykstant. 
Jūsų mylimas Išgelbėtojas

Jėzus Kristus

26 Kitas gyvenimas

2010 m., gruodžio 11 d., šeštadienis, 09:15 val.

Mano brangi mylima dukra, jau esi pasiruošusi eiti pirmyn kad tęstum šią užduotį iki užbaigta bus 
Mano Šventoji Tiesos Knyga. Tu mano dukra, patyrei apsivalymą kuris buvo reikalingas jog 
įgautum stiprybės šiam darbui. 

Mano vaikai taip užliūliuoti šio pasalio susidedančio iš dviejų dalių, nesuvokia jog greitai bus tik 
viena. Dvi dalys tai sielvartas ir džiaugsmas. Sielvartas egzistuoja šiam pasauly tokiu mąstu jog 
atneša didelę sumaištį ir neviltį. Tai sielvartas neprilygstantis jokiam kitam nuo pat šios žemės 
sukūrimo.  
Sielvartas kuris yra jaučiamas šiandien yra patiriamas dėl praradimo, kuris jaučiamas dėl 
praradimo materialinių gėrybių atimtų iš Mano vaikų. Tap pat dar yra jaučiamas ir ilgesys patirti 
proto, kūno ir sielos ramybę.
Tai gali įvykti tik nuolankumo būdu, priimant Mano Amžinojo Tėvo meilę. Tuomet dar yra ir 
džiaugsmas. Aš šypsausi su meile, kuomet Mano vaikai juokiasi, šypsosi ir mėgaujasi vienas kito 
draugija. Tai yra Dovana iš Mančs. Juokas ir džiaugsmas yra svarbios dovanos suteiktos žmonijai,
kuomet jie yra tyri ir nepatiriami nuskriaudžiant vienas kitą. 

Mano vaikai, kuriems taip trūksta tikėjimo, tai yra sunku Aš žinau sustoti ir pasakyti Aš atsigręžiu į 
Dievą. Tiek daug iš jūsų nesupranta kas Amžinasis Tėvas esa. Labai nedaugelis supranta jog jis 
stebi juos kiekvieną jų gyvenimo mielą dieną  - kiekvieną iš jūsų. 
Jis šypsosi ir juokiasi ir jaučia didelį džiaugsmą kuomet Jo vaikai yra laimingi. Bet Jis nežiūri 
palankiai į tuos kurių džiaugsmas arba patiriamas džiaugsmas yra be meilės jų širdyse.

Aš jūsų Išgelbėtojas Jėzus Kristus Visus jus myliu, Mano vaikai, taip pat. Visgi esu Vienas su 
Mano Amžinuoju Tėvu. Aš šypsausi visiems jums ir viliuosi kad jūs sugrįšite pas Mane. 

Ateikite pas mane Mano vaikai, vienybėje ir skubėkite link Manęs atverdami savo širdis.

Daugeliu iš Mano vaikų šie Pranešimai kurie kalba apie Mano Antrąjį Atėjimą į Žemę sukelia 
baimę jų širdyse.

Nėra dėl ko bijoti. Tai bus visiško džiaugsmo, šlovės ir tyros laimės  akimirka. Nes visiems jums 
kurie atgręšite savo širdis į Mane Aš laikysiu jus Savo rankose verkdamas iš džiaugsmo. 



Tikintieji meldžiu prašau melskitės dabar už tuos kurie netiki bei kurie prarado savo kelią. Fermeris
kuris gano savo bandą visuomet stengsis nepailsdamas ieškoti tų kurie yra prarasti. O kokią 
pergalę jis jaučia kuomet jie sugrįžta į jo bandą prilygsta tam jausmui kurį jaučiu kuomet Mano 
prarasti vaikai sugrįžta pas Mane.

Vaikai netgi džiaugsmo ir juoko akimirkomis šioje žemėje prašau nepamirškite vieno dalyko. Tai 
yra tik lašelis tyro džiaugsmo ir laimės kuris egzistuos Naujoje Žemėje kuomet pasirodys 
prarastasis Rojus. Kuomet taip nutiks pasirinktieji žmonės tie kurie gyvena dorus gyvenimus tiki į 
Savo Sutvėrėją, prisijungs su prisikėlusiaisiais mirusiaisiais tais žmonėmis draugais jų šeimų 
nariais kurie pasitraukė iš šio gyvenimo jie prisijungs prie Manęs į šią naują šlovingąją amžinybę.   
Nepmairškite Mano vaikai, labai svarbu nelaikyti šios žemės per daug svarbia. Ir nemanyti jog 
viskas šioje žemėje yra jūsų kontroliuojama, nes taip nėra. Jums ir toliau esant įtraukiamais į jos 
pažadus, į nusivylimus, džiaugsmus, ir stebuklus,  nepamirškite jog tai tik laikina vieta prieš Mano 
Tėvo karalystę – Naująjį Rojų ir Žemę kurie taps viena. 

Vienas paskutinis kvietimas Mano vaikai, melskitės į Mane, savo pačių žodžiais. Prašykite Manęs, 
kad jums vadovaučiau. Paprašykite Manęs jog parodyčiau jums meilę ir Tiesą tokiu būdu jog tai 
būtų suprantama. Neslėpkite savo galvų užkastų į smėlį, nes kitaip nepatirsite Naujojo Rojaus 
šlovingumo.

Tuščias kelias į niekur

Vaikai kurie šaiposi iš Manęs ir mane paneigia, sakys jums jog bėra gyvenimo po šio. Leiskite Man
jus užtikrinti jie netik paneigia sau įėjimą į Rojų vietoj to jie pasirenka tuščią kelią vedantį į niekur. 
Kai kuriais atvejais jiems sekant šiuo melu ateinančiu iš gundytojo, - nelabojo – kuris taip tyliai 
juda su mirtinu meistriškumu, jog jie netikėdami jog jis egzistuoja aklai seka laikydamiesi jo rankos
iki pat Pragaro vartų.
Mano Kančia Getsemanės Sode
Kuomet Mano tikintieji mato šiuos žmones kurie puikuodamiesi vaikščioja pasipūtę girdamiesi 
savo ateizmu, jie patiria siaubingą kančią. 
Jie, tie kurie paėmė Mano Kryžių, jaučia agoniją kurią Aš jaučiau Mano laiku Getsemanės Sode.

Tai buvo tuomet, kuomet Aš žinojau jog nors Aš ir noriai prisiėmiau galutinę auką, kuomet 
priėmiau mirtį kad suteikčiau galimybę Mano vaikams laimėti Mano Tėvo Karalystėj vietą, giliai 
sieloj žinojau kad kažikuriems iš Mano vaikų tai neturės jokios reikšmės.

Tai buvo siaubingiausia agonija ir dėl jos Aš parakaitavau krauju. Siaubą kurį pajutau dėl šių sielų 
praradimo visdar egzistuoja manyje ir šiandien. 

Tie iš jūsų kurie klausia jeigu tu esi Dievas arba esi Jėzus Kristus tuomet tikrai gali padaryti bet 
ką? Mano atsakymas yra toks: žinoma kad viską išskyrus vieną dalyką. Aš negaliu įsikišti į jūsų 
laisvąją valią kuri buvo suteikta žmonijai. Tai priklausys nuo Mano vaikų kad jie pasirinktų galutinai
savo laisvąją valia.

Jūsų mylintis Kristus 
Jūsų Išgelbėtojas Jėzus Kristus

27 Raginimas sustabdyti Žudymus-Abortus
2010 m., gruodžio 16 d., ketvirtadienis, 13:10 val.

Rašyk taip, Mano dukra. Nužudyti nekaltą auką yra viena didžiausių nuodėmių, kurią žmogus gali 



padaryti savo broliui. Tai pati didžiausia kūno nuodėmė, kuri sukelia Man didžiulį skausmą. 
Šiandieninė žmonijos stokoja žmogaus gyvybei pagarbos ir vis labiau ir labiau tai yra matoma 
šiam pasauly. Gyvybė yra brangi Dievo suteikta Dovana. Nė vienas žmogus neturi teisės atimti 
kitam žmogui gyvybės. Nė vienas žmogus neturi teisės atimti gyvybės vaikui, kuris dar net nespėjo
gimti ir įkvėpti oro. 

Šis nusikaltimas labai bjaurus ir neatleistinas. Visos sielos ateina iš Mano Amžinojo Tėvo ir yra 
sukurtos jų prasidėjimo metu. Mažieji vaikučiai nekaltosios sielos, yra nužudomi tų pačių žmonių, 
kuriems jie buvo atsiųsti kad juos augintų – jų pačių motinų, kurios turėjo būti atsakingos už jų būtį,
o jos atėmė iš jų teisę gimti.
Kodėl gi Mano vaikai tiesiog atsitraukia ir nieko dėl to nedaro? Prisidengus laisve, šie mažieji 
Dievo vaikai Mano Tėvo Karalystės angelėliai yra paimami iš šios žemės anksčiau jiems skirto 
laiko. Argi šios moterys nesupranta, jog šios gyvybės, kurių vertę jos taip nuvertino priklauso 
Dievui? Šie vaikeliai labai kenčia. Jie patiria siaubingas kančias jų nužudymo metu, ir tai yra 
pateisinama vyriausybių, medicinos profesijos atstovų ir šių moterų šeimų. Nejaugi jie neturi jokios
sąžinės graužaties savo sielose?
Argi jie nesupranta, jog jų siaubingi veiksmai nesiskiria nuo to veiksmo kuomet žmogus nužudo 
žmogų?
Iš tiesų tai yra netgi didesnė nuodėmė, nes šie vaikučiai yra bejėgiai. 
Šios moterys turi paprašyti gailestingumo, jeigu nešioja šią kaltę. Arba paprašyti Manęs, kad Aš 
vadovaučiau joms jeigu jos apmąsto galimybę atlikti abortą.  

Bet kokiu atveju jos bus teisiamos pagal savo nuodėmes. Kūno nuodėmės yra pačios bjauriausios
Mano Tėvo Akyse. Jokio mąsto pateisinimai nužudžius kitą žmogų nebus Mano priimti ir ne bus 
priimti Mano Amžinojo Tėvo.

Atsibuskite, dabar Mano vaikai, ir supraskite, jog tuos kaltininkus, kurie atims kitam žmogui 
gyvybę, tai nuves į amžinąją Pragaro ugnį. Nebebus jokio kelio atgal, iš šios prarajos pilnos 
demonų. Tai tie patys demonai, kurie per apgaviko Šėtono veikimą – įtikina žudiką, jog tai ką jis ar 
ji daro yra teisinga! Jis gudriai įtikinėja motinas, tokiu būdu, jog sako joms, kad jos daro teisingą 
sprendimą. Naudodamas kiekvieną įmantrybę, manipliuodamas žmogaus mąstymu, jis netgi įtikins
žmogų teisinti šį poelgį, nors jis ir buvo klaidingas.
Jis panaudos melą, sakydamas, jog žudikai turi irgi savo pačių teises. Jog jie pirmiausiai turi 
rūpintis savo interesais. 

Prisidengęs žmogaus teisėmis, šis melas pasireiškia tokiu būdu, jog motinos teisėmis į jos laisvą 
pasirinkimą į tai, kaip  ji nori gyventi, yra žavimasi. Šis melas tuomet įtikina ją, jog taip yra teisinga 
ir taisyklinga nužudyti savo vaiką.  

Prašau supraskite, jog šio genocido paplitimas pasaulyje buvo išpranašautas. 
Tai yra vienas iš laikų pabaigos daugelio ženklų, kuris buvo pranašaujamas. 

Sustokite visi jūs dabar ir pasiklausykite. Žudymas yra labai siaubinga nuodėmė. Padarykite ją ir 
jūs nebūsite išgelbėti. Nebus kelio atgal. Atgailaukite tie iš jūsų, kurie atliko šią siaubingą 
nuodėmę. Paprašykite atleidimo dabar. 
Aš dėl Savo Gailestingumo, išgirsiu jūsų maldą. Jūs galite ir būsite išgelbėti jeigu iš tiesų gailėsitės
dėl savo siaubingos nuodėmės. Aš išklausysiu. Aš atleisiu. Bet laikas nėra jūsų pusėje. Tikintieji 
melskitės uoliai dėl šių prarastų ir nuklydusių Mano vaikų, kurie buvo suklaidinti apgaviko ir jo 
pakalikų, esančių valdžioje. 



Jiems reikia jūsų maldų dabar. Jūs turite visi, ginti žmogaus teisę į gyvybę, prie kurios negalima 
žmonėms kišti nagų jokiomis aplinkybėmis.  

Melskitės į Mane kiekvieną dieną. Pasiūlykite betkokias kančias kurias patiriate, už šias nekaltas 
aukas.
Jūsų mylimas Išgelbėtojas

Jėzus Kristus

28. Tiesos Knyga 2010 m., Gruodžio 18 d., šeštadienis, 09:40 val.
Štai tu jau žinai, jog tai, ką Aš žadu, pradeda pildytis jau dabar. Aš atsiunčiau tau dvasinį vadovą, 
žmogų, kurį išsirinkau jau pačioj tavo kelionės pradžioj. Šiek tiek užtrunka, kol tie keli, kurie buvo 
išsirinkti,priima Mano jiems paskirto darbo taurę. Mano dukra, tau reikia dvasinio vadovo, šio 
Mano tarno,  jog Mano Pranešimai būtų pilnai suprasti. Tokiu būdu šie žodžiai pasklis ir žmonės 
suvoks Tiesą. Šis kelias bus kupinas duobių ir siaurumų, kurie netikėtai atsiras, kad nukreiptų tave
kita linkme, bet tu nebijok. Dabar tau jau vadovauja, todėl jausi daug didesnį pasitikėjimą šiame 
darbe.

Dabar rašyk taip.Tiesos Knygašiuo metu yra suteikiama žmonijai tam, jog ji būtų atpirkta Mano 
Širdies gelmėse.Jiems dabar suteikiamas pasirinkimas: skelbti Mano Šlovę prieš Man Sugrįžtant, 
kaip Gailestingam Išgelbėtojui ir Teisingam Teisėjui. Aš niekada netrokštu nubausti Savo vaikų, 
bet kai kuriais atvejais tie, kurie bendradarbiauja su nelabuoju, puikiai tai žinodami, ir kurie pastato
jį ir jo nedorus sėbrus iki tokio lygmens, kad net jį garbina prieš altorių, negali būti išgelbėti. Jie 
žino, kas  tokie esą. Jiems bus labai sunku atsigręžti į Mane. Melskitės už juos.

Kuriuos Šėtonas puola

Nelabajam liko labai mažai laiko žemėje, kad sukeltų tikrą sumaištį, todėl jis jau visur sustiprino 
savo veiklą. Pagrindinis jo taikinys yra jauni, gražūs ir labai protingi Manojo Tėvo Bažnyčios 
šventieji tarnai.

Tiems, kurie ir toliau giriasi, kad netiki į Mane, ar į Mano Amžinąjį Tėvą, bus suteiktas dar vienas 
šansas atverti savo širdis.

Man labai skaudu juos stebėti. Tai panašu, kaip žiūrėti į mašiną, kupiną žmonių, Mano brangiųjų 
vaikų, važiuojančią tirštame rūke tiesiai link prarajos. Jie pasuko klaidingu keliu ir dabar vis dar 
galvodami, kad iš tiesų jie važiuoja atgal į patogius savo namus, tuoj nukris į tamsią gilią prarają, 
kur nebebus jokios vilties.

Išpranašautosios pranašystės dabar bus atskleistos

Mano dukra, Maniems vaikams išgirsti šiuo metu nebus lengva. Tu turi atkakliai laikytis, nepaisant
jokių kliūčių. Labai svarbu būti kantriai. Šie pranešimai yra labai svarbūs ir kupini meilės, taip pat ir
įspėjantys. Jie - Mano vaikai- turi sustoti ir suprasti, jog pranašystės, kurios buvo išpranašautos 
taip senai, dabar bus atskleistos. Šie įvykiai jau tuoj įvyks šioje žemėje, o laiko liko jau labai labai 
nedaug.

Aš niekuomet neatskleisiu Savo Antrojo Atėjimo dienos

Aš niekuomet neatskleisiu, Mano mylima dukra, Savo Antrojo Atėjimo dienos, nes tai- ne tau 
žinoti.

Tačiau ikitol, kol ateisiu, (dabar) Aš kalbėsiu visam pasauliui, kad parodyčiau Saviems vaikams 
Savo Teisingąjį Gailestingumą



Mano Motina Man padeda

Mano mylima Motina Man padeda, Ji skleidžia pranešimus  išrinktųjų regėtojų pagalba. Kiti išrink-
tieji pranašai kenčia slaptumoje sutikę, kad išgelbėtų sielas. Šiemsatsidavusiems sekėjams Aš 
leidžiu kentėti Manąjį Skausmą- tai yra Mano apdovanojantis gestas už jų tokį nepaprastą dos-
numą.

Jie nešaatsakomybę už daugybės sielų išganymą. Tačiau jie kenčia ne tiktas kančias, kurias Aš 
patyriau ant Kryžiaus, bet taip pat jaučia ir skausmą, kurį Aš kenčiu šiuo metu. Visgi dėl savo 
nuolankumo jie kenčia tyliai, kitais atvejais- ir aplinkiniams matant.

Kiti Mano šventieji tarnai, kurie pasirinko gyventi atsiskyrę,  taip pat Man pasitarnauja

Nes jų ypatinga auka - savęs atsižadėjimas- taip pat padeda išgelbėti sielas.

Dievo Dovanos yra neįvertinamos

Labai sunku kalbėti Tiesa moderniam pasauliui, kuriame technologijos pasiekė tokias svaiginanči-
as aukštumas.

Mano Balsas, tarsi silpnas šauksmas dykumoje, atmetamas dėl džiugesnių dalykų.

Mano vaikai neįvertina visų technologijos dėka atsiradusių pasauly stebuklų, kuriuos suteikė 
Amžinasis Tėvaskaip dovaną Savo vaikų labui.

Visi nepaprasti pasiekimai, sukuriant vaistus žmonijos labui, taip pat yra dovana. Visgi šios 
dovanos yra neįvertinamos, nes Mano vakai galvoja, kad visa tai yra žmogaus rankų darbas, tači-
autaip nėra.

Intelektualumo dovana

Intelektualumo dovana, taip kaip ir dovana gražiai dainuoti, yra dovana iš Dieviškos plotmės, štai 
dėl ko jie (apdovanotieji) yra puolami Šėtono, nelabojo.

Būtent dėl jo įtakos technologija yra iškreipiamataip, kad sukeltų destrukciją ir sunaikintų pasaulį. 
Jis juokiasi, matydamas kylančius karus ir kuomet technologijos yra panaudojamos šnipinėti arba 
žudyti. Jis taip pat juokiasi, kai technologija medicinoje yra panaudojama ne tik žudyti, bet ir 
pateisinti žudymui. Visi šie siaubingi nusikaltimai prieš žmoniją, vykdomi technologijos būdu, yra 
užslepiami,prisidengiant tolerancijos kauke.

Tolerancija yra blogio kaukė

Tolerancija gali būti panaudota, kaip tobula blogio kaukė. Tie, kurie yra budrūs Mano mokymų 
dėka, iškart pastebi iratpažįsta, ją, atsiskleidžiančią nusikaltimais prieš žmoniją

Prisidengiant tolerancija, žmonės yra žudomi, atimama jų laisvė ir visų svarbiausia- teisė kovoti už
moralinį teisingumą.

O taip vaikai, būkite budrūs, kuomet išgirsite žodį “toleruoti”, nes tai vienas iš Šėtono mėgstami-
ausių žaidimų tam, kad apgautų.

Žmonės nekovoja už Krikščionybę

Mano vaikai, net ir gyvendami moderniame, kupiname susisiekimo priemonių  pasaulyje, 
neišpažįsta savo Krikščionybės ir nekovoja dėl jos.

Taip yra dėl to, jog daugelis Krikščionių gyvena Vakarų pasaulyje. Jie bijo, kad iš jų bus 
juokiamasi ir tyčiojamasi. Jie visiškai teisūs šiuo atžvilgiu. Taip ir bus. 

Mano vaikai visuomet kenčia kokią nors pajuoką, kuomet jie prisiima Kryžių.



 Bet tuomet jie gali būti tikri, kad dirba Mano darbus. 

Tas, kuris kečia dėl Manęs, gaus didelius palaiminimus bei daugybę Malonių

Tačiau tie, kurie kovos viešai už savo teisę skelbti Mano Vardą, kentės daugiausiai. Tokie žmonės
turi išlikti stiprūs. Jūs esate Mano viltis šioje žemėje. Be Mano ištikimųjų pasekėjų Mano vaikai 
negalės būti paimti į Mano Tėvo Karalystės pradžią. 

Aš myliu visus Savo pasekėjus. Aš Esu jų širdyse ir jie tai žino. Pasiklausykite Mano Žodžių dabar
per šią pranašę. Neatstumkite šių Pranešimų.Kuomet bus perduoti iš lūpų į lūpas, jie padės 
išgelbėti daugybę sielų visame pasaulyje prieš Mnao Antrąjį Atėjimą.

Eikite dabar ramybėje ir su meile. 

Jūsų ištikimas Išgelbėtojas 

Jėzus Kristus

29. Didysis Vargas 

2010 m. Gruodžio 20 d., pirmadienis, 10:00 val.
Pasiklausyk Mano dukra. Šių Pranešimų dėka žmonija yra įspėjama, apie kirvį, kuris kirs tuos, 
kurie ir toliau atmeta Amžinąjį Tėvą. 
Artėja laikas, kuomet prasidės Didžiojo Vargo Adventas. Šis įvykis prasidės nuo 2012 metų 
pabaigos, bet neturi būti klaidingai laikomas su laiku arba data Mano antrojo Atėjimo į Žemę. 

Nes šiuose Pranešimuose ši data nebus duota. Bet kuris kuris bando pasakyti Mano vaikams 
Mano Antrojo Atėjimo laiką yra melagis ir nėra tikras pranašas.

Aš vis dėlto per šią Pranašę atskleisiu tam tikrus įvykius būsiančius ateinančių metų laikotarpy, 
kurie turi įvykti iki Mano Antrojo Atėjimo. 

Dievas nelei išsipildyti planams sunaikinti pasaulio populiacijai  
Didysis Vargas kuris jau taip senai buvo išpranašautas, dabar atsiskleis prieš jūsų netikinčio 
pasaulio akis. 
Jis įvyks, kuomet visur bus jaučiamas Teisingumo Kalavijo smūgis.  Tačiau Mano Amžinasis 
Tėvas nestovės sudėjęs rankas ir neleis piktojo palanams, siekiantiems sunaikinti pasaulio 
populiaciją, kurie šiuo metu yra rezgami už uždarų durų,būti įgyvendintais. 

Ši blogio grupė, ištikimų Šėtono pasekėjų, jau praeityje bandė sukelti Mano Tėvo vaikų genocidą. 
Jiems nepavyko. Jie ir vėl tai bandys įgyvendinti. Jiems ir vėl tai nepavyks, bet prieš tai jie sukels 
siaubingą destrukciją. 
Tikintieji neturėtų bijotis
Mano Amžinasis Tėvas iš Savo Gailestingumo įsikiš, jog sustabdytų juos. Šių globalių nelaimių, 
įvyksiančių ateityje paplitimas sukelia Jam skausmą. 
Tikintieji nebijokite dėl savęs, arba savo šeimų. Jūs esate saugomi. Prašau melskitės visuomet 
Šventąjį Rožinį bei Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį, kad padėtumėte sumažinti ir palengvinti kai
kurias iš šių nelaimių.

Pradėkite planuoti dabar. Su šiais žmonėmis, kurie bandys valdyti jūsų pinigus, jūsų sveikatos 
poreikius, jūsų maistą ir netgi jūsų tikėjimą, turi būti kovojama. 
Atsistokite ir ginkitės save ir savo šeimas naudodami maldą. Kvieskite visus tuos šventuosius, 
kuriuos gerbiate kad jums padėtų kaip tarpininkai prieš Mano Amžinąjį Tėvą.



Ištiks globalios gamtinės nelaimės 
Kuomet šios pasaulietinės gamtinės nelaimės įvyks, su staigiu dramatišku pasikeitimu gamtoje, 
kuris jau pastebimas tik yra švelnesnės formos, jas žmonės laikys esančias pasaulio atšilimo 
padariniais.

Taip, tai tiesa, nors žmonija ir pakenkė žemei labai bjauriais būdais bet šios nelaimės neturės 
nieko bendro su klimato kaita. 

Mano Amžinasis Tėvas gali jei tik nuspręstų sėdėti rankas sudėjęs. Tuomet šios valdžios ištroškę 
blogio grupės, bei suklaidinti valdžios sluoksniai, tų galingųjų esančių įstatymų leidime, laimėtų. Jie
įtrauktų mano nekaltus vaikus į spąstus hipnotizuodami atsiduoti šėtonui, nelabajam. Jie pavogtų 
sielas. To nebus leista.  
Kvietimas susivienyti žmonėms turintiems skirtingas religijas 
Atėjo laikas Mano Tėvo vaikams ir pasekėjams, taip pat ir tiems, kurie tiki į Aukštesnį Pradą, kurį 
vadina Dievu, visa ko Sutvėrėju ir Kūrėju, suvienyti savo jėgas. Nesvarbu kokiu keliu einate paskui
Dievą, ir netgi ar tikite į Mane Jo mylimą Sūnų, ar ne, atsistokite kovoti vienybėje. 
Kovokite su šia grupuote, kuri atstovauja nelabąjį. Jis yra jūsų priešas, jeigu tikite į Amžinąjį Tėvą į 
Dievą. 

Jis bando jums užkirsti kelią, įžengti į Rojų, melduodamas savo pasekėjams, jog taip pat ir jis 
nuves juos į vienodai nuostabų Dievišką rojų.

Tos vargšės suklaidintos ir patiklios sielos jo pasekėjų, negali matyti dėl melo, nes juos apakino 
materealinių gėrybių pažadų šlovė.

Jau atsiskleidžia Jono Knygoje esančios pranašystės

Meslitės melskitės melskitės visi jūs, kiekvieną dieną. Labai greitai visi suvoks apie Tiesą rašomą 
Šventuosiusoe Raštuose. Pagaliau visi supras, jog Mokymai esantys Mano Tėvo Knygoje yra 
teisingi. Jie nemeluoja. Pranašystės, kurios buvo aprašytos praeityje jau tuoj atsiskleis. Šie 
Pranešimai suteikti per šią pranašę, skirti paruošti Mano vaikus įžengti į Mano Tėvo Karalystę. 

Eikite dabar ir skleiskite Tiesą. Gelbėkite vienas kitą iš apgaviko nagų, kol dar nevėlu. 

Jūsų mylintis Išgelbėtojas 

Jėzus Kristus

30 Trečiasis Pranešimas iš Mergelės Marijos
2010 m., Gruodžio 20 d., pirmadienis, 22:00 val.
Pasiklausyk Manęs Mano vaikeli. Privalai išlikti stipri, vardan Mano mylimo Sūnaus, Jėzaus 
Kristaus. Tau Jis labai svarbus ir ypatingas, jog galėtum nusigręžti nuo Jo dėl savo abejonių. Taip 
labai lengva tapti sutrikusiu šiame darbe, bet tu turėsi visiškai pasitikėti Juo. 
Jam reikia jog pasiduotum ir atiduotum Jam savo visišką pasitikėjimą. 

Mano vaikeli, tau nebuvo lengva atliekangt šį darbą. Bet kaip ir sakiau jau anksčiau, tu mėgsti būti 
atkakli. 

Tau pasiseks užbaigti šį darbą. Raginu tave sugrįžti prie kasdieninio maldos režimo. Nes tu būsi 
apsaugota būtent per Mano Švenčiausiojo Rožančiaus maldą. Šis darbas labai Šventas mano 
vaikeli, tad iš pagarbos prašau paklusk Mano Sūnui, visiškai pasitikėdama Juo. 



Atmesk savo abejones į šalį, mano vaikeli, nes tau buvo suteiktos iš Šventosios Dvasios ypatingos
malonės. Dabar jau Tiesa esa tavo širdyje, sieloje ir mintyse. Štai kodėl tau dabar jau pasidarė 
lengviau rašyti šiuos Pranešimus, kuriuos Mano mylimas Sūnus tau suteikia. 

Jis tave myli, mano vaikeli, ir pasirinko tave vienai iš svarbiausių šiame šimtmetyje užduočių. Šis 
tavo darbas gali būti prilygintas su sesers Faustinos vykdytu darbu.
Tu taip pat kenti panašias kančias kurias jai teko patirti. Nebijok šių kančių, į kurias įeina ir 
negalėjimas melstis ir kasdieninės abejonės, visa tai normalu. Jos praeis. Visi šventieji įskaitant ir 
seserį Faustiną eina su tavimi, mano vaikeli, ir tau padeda kiekvieną dieną.

Šis darbas kurį tu dėl manęs ir mano mylimo Sūnaus  vykdai,  buvo išpranašautas. Tai yra vienas 
iš svarbiausių būdų, kurio dėka tu gali išgelbėti sielas. 
Nesvyruok ir nedvejok. Visuomet visuomet pašauk savo mylimą Motiną kad tau padėčiau. Aš esu 
čia dėl tavęs. Prašau kasdieną melskis Mano Sūnui sakydama Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį.
Tokiu būdu tu būsi arčiau Jo ir tu jausi Jį, esantį Tavo širdy.

Būk drąsi ir dabar judėk į priekį. Žiūrėk su meile į brangų kelią kuris veda pas Palaimintąją Trejybę.

Visi esa su tavimi. Tu kentėsi, bet laikyk tai malone, nes be kančios negalėsi pasilikti arti Mano 
Sūnaus Širdies.

Meilėkite ir ramybė jums

Mūsų Rožinio Mergelė 

31 Mano Šiandieninė Kančia ir Skausmas 
2010 m., Gruodžio 22 d., trečiadienis, 02:40 val.
Mano dukra, Aš siaubingai tebe kenčiu už žmonijos nuodėmes ir dėl siaubingo Mano Egzistavimo 
atmetimo. Tai dabar taip tapo paplitę pasaulyje, jog tikinčiųjų skaičius, kurie nusigręžė nuo Manęs 
išaugo į nepaprastus mąstus. 
Skausmas ir kančia ir agonija vis daugiau išryškėja kuomet pasaulis ima švęsti Kalėdas. Aš žinau 
Savo širdy jog nors tai pati svarbiausia Krikščioniška Šventė, Mano Mokymai nebėra skelbiami 
tokiu būsu kuriuo jie turėtų būti skelbiami.  
Mano mylima dukra, tu turi būti kantri savo proto ir sielis kančioje. Dėl jų tapsi arčiau Mano 
Švenčiausios Širdies, ir tik tuomet kuomet tu ištversi šiuos kančios išbandymus, tu tapsi vienybėje 
su Manim.  
Mano dukra, melskis melskis melskis jog kitos sielos palengvintų Mano agoniją, kurią kenčiu. 
O jei tik galėčiau greitai išgelbėti sielas ir apkabinti jas Savo mylinčiomis Rankomis, Mano Širdis 
palengvėtų.

Bet daugybė sielų neatsigręš į Mane. Turi stropiai dirbti Mano dukra, jog įtikintum juos Tiesa. 
Niekuomet niekuomet nepasiduok.

Tu buvai kupina abejonių, bet Aš žinau, jog giliai širdy tu supranti, jog šie Gailestingumo 
Pranešimai, vardan sielų išganymo, iš tiesų ateina iš Manęs ir Mano Amžinojo Tėvo.
Išsilaikyk iki pabaigos, priimk kančią, būk nuolanki, kantri ir elkis oriai, kuomet būsi mėginama dėl 
Mano Vardo. 
Eik dabar su nauju užsidegimu, meile ir stiprybe kad laimėtum atgal sielas Mano mylimų vaikų.
Jūsų mylintis Išgelbėtojas 



Jėzus Kristus

32 Kodėl Aš tapau žmogumi
2010 m., Gruodžio 24 d., penktadienis, 20:15 val.
Mano mylima dukra, dėkoju tau, jog atsiliepei į Mano Kvietimą. Aš su džiaugsmu tau kalbu, šios  
ypatingos šventės - Mano gimimo metu. Ši Meilė, kurios prisipildo Mano Širdis dėl parodyto  Mano
visų vaikų tikėjimo ir atsidavimo, Man labai brangi. 
Tai laikas skirtas Mano visur esantiems vaikams pamąstyti apie Mano gyvenimą žemėje. 
Tai laikas, kuomet jie turi apmąstyti reikšmę slypinčią Mano gimime, jos svarbą visai žmonijai. Tai 
dėl to, kad Aš gimiau, žmogus gali ieškoti išganymo. Tai dėl Mano Amžinojo Tėvo Meilės, visiems 
Jo vaikams, Jis padarė šią galutinę Auką. Tai, jog Jis turėjo stebėti kaip gimė kūdikis, matė kaip jis
tapo vaiku, po to suaugo, visa tai aiškiai atskleidžia Jo meilę ir pasiryžimą išgelbėti visus Savo 
vaikus. Jis myli taip karštai visus Savo vaikus, jog Jis paprašė Manęs gyventi žmogaus gyvenimą, 
netgi žinodamas, jog Aš būsiu pažemintas ir išjuoktas - Jis leido tam nutikti. 

Mano gimimas yra ženklas visiems rodantis, jog Dievas Amžinasis Tėvas, mylėjo savo vaikus taip 
labai, jog Jis paaukojo didžiulę auką. Jis leido Man ateiti į žemę, gyventi tarp jūsų visų, Jis parodė 
Savo Gailestingumą ir troškimą, visus jus išgelbėti, leisdamas Man numirti. Jeigu Jis nebūtų 
Manęs atsiuntęs, žmonija nebūtų išgelbėta. 
Visgi tie, kurie Mane vis dar atmeta, jie neturi aiškaus supratimo dėl Tiesos ir pažadų, kuriuos 
padarė Dievas Amžinasis Tėvas. 

Tebe egzistuoja dar daug painiavos. Visa kas dabar svarbu, tai yra kad žmonija suprastų pažadus 
ir tikrovę Naujojo Rojaus ir Žemės, kurie buvo sukurti visiems Dievo vaikams. Tai yra visų didži-
ausia Dovana skirta visiems tai dovana, kuria jūs visi turėjote mėgautis su Juo, iki kol Šėtonas ne-
sunaikino viso to, sugundęs Ievą.
Šiandien žmonės žiūri į Senajame Testamente esančius mokymus kaip į senas legendas. Daugel-
is vis dar nesupranta, jog šiuose Raštuose esantys mokymai buvo bei vis dar tebėra autentiški. 
Nes daugeliu atveju kalbama apie įvykius, kurie įvyko dvasiniame pasaulyje, tad žmonėms sunku 
patikėti, jog jie galėjo įvykti. Jie padarė išvadas apmąstydami turinį, savo loginiu mąstymu, lygind-
ami juos su tai ką mato šioje žemėje. Bet jie klysta.
Mano atėjimas į žemę buvo suorganizuotas kaip paskutinis šansas pažadinti pasaulį, jog visi su-
voktų, kad Dievas yra visa atleidžiantis. Mano vaidmuo buvo parodyti jums Savo Mokymais ir mir-
timi ant Kryžiaus kelią į Rojų.
Nepamirškite tad per Kalėdas, jog Mano gimimas buvo skirtas padėti jums permąstyti savo 
tikėjimą apie Rojų, į kurio paveldą jūs visi turite teisę. Prisimindami Mano gyvenimą, jūs dabar gal-
ite prisijungti prie Manęs Mano Tėvo Karalystėje, jeigu jūs atversite savo širdis ir paprašysite 
Manęs, kad ir vėl jus apkabinčiau. 
Jūsų Dieviškasis Išgelbėtojas ir Teisingas Teisėjas
Jėzus Kristus

33 Netikri Mokytojai ir Pranašai
2010 m., Gruodžio 25 d., šeštadienis, 10:20 val.
Aš Esu Pradžia ir Pabaiga. Tai per Mane Mano Amžinasis Tėvas sukūrė pasaulį ir jis pasibaigs 
per Mane.

Aš Esu Šviesa ir Išgelbėtojas Kuris nuves visus tuos, kurie į Mane tiki, į Pažadėtąjį Rojų. Tie, kurie
nepaisant visų Mano Mokymų ir Mano pranašų pastangų, vis tiek atsisako Mane priimti neįžengs į 
Mano Tėvo Karalystę.  



Tie iš jūsų, kuriems buvo suteikta Šventojo Rašto dėka Tiesos dovana, turite šiuo metu atverti 
savo akis ir priimti Mano Mokymus ir pranašystes, kurias suteikiu per Savo pranašus. Pagaliau 
artėja laikas, kuomet Aš sugrįšiu į Žemę, kad atsiimčiau Savo mylimus pasekėjus. 
Aš, nors ir kaip gaila, per šių laikų pranašų atmetimą vis dėlto būsiu atstumtas. 

Visi jūs privalote pasiklausyti ir pasiskaityti šiuos Pranešimus iš Manęs, kurie yra jums suteikiami 
iš Mano Gailestingumo bei turite suvokti jų svarbą. 
Mano Mokymai niekuomet nepasikeitė

Jūs turite prisiminti, jog Mano Mokymai yra toki patys kaip ir visuomet buvo. Į tuos, kurie ateina 
prisidengę Mano Vardu, žiūrėkite atsargiai. Jeigu jie skelbia Mano Žodį, tuomet jie ateina iš 
Šviesos. Kuomet jums pasirodo, jog Mano Mokymai kažkokiu tai būdu pakeisti, kas atrodo jums 
keista, nueikite į šalį. Nesiklausykite. Šie nelaimingi žmonės buvo sugundyti piktojo, kad tyčia 
iškraipytų Mano Mokymus, kad jus išvestų iš kelio ir suklaidintų. 
Bet kuri doktrina, kuri nekilo iš Šventojo Rašto ir kurią skelbia esant Tiesa – yra melas. Tai yra 
nuodėmė daroma prieš Mane, ir tai yra siaubingas Manęs ir Mano Amžinojo Tėvo užpuolimas. 
Netikrasis Mesijas

Šie netikrieji mokytojai greitai pradės save skelbtis visame pasaulyje. Jūs pamatysite juos visur, 
šaukiančius visu balsu. Ieškančius dėmesio. Kai kurie padarys įspūdį Mano vaikams, iki tokio 
lygio, jog net Mano tikrieji pasekėjai manys juos turint ypatingų Dieviškų Galių.

Ypatingai vienas iš jų, save iškels į tokias aukštumas, jog žmonės klaidingai manys jį esant Mesiju.

Reikės labai daug drąsos, užsispyrimo ir stiprybės, kad Mano vaikai prisišlietų prie Manęs ir leistų 
Man juos vesti per šias pavojingas džiungles, kupinas demonų.  
Šiuo metu demonai yra paleisti Šėtono, paskutinėms laikų pabaigos dienoms jau pradedant 
atsiskleisti, ir jie ateis prisidengę kaip Mano pasekėjai ir pranašai.   

Šiuo metu jie tariasi kaip nusitaikyti į Mano tikruosius regėtojus, mistikus ir pranašus.  

Jie bandys suvilioti juos su klaidinga doktrina. Jie iškreips Tiesą, kad atitiktų jų amoralius poelgius,
kuriuos iš išorės bus sunku atskleisti. 

Mano ištikimieji pasekėjai, šventieji tarnai ir pranašai tuoj pat žinos kas šie nedorėliai yra. Jiems jų 
pasisakymai sukels skausmą, ir kels nerimą, bet kas jiems sukels tikrą siaubą jų širdyse, tai 
faktas, jog tokia didelė dauguma Krikščionių paklius į jų žavingų asmenybių spąstus. 

Toki įtikinantys jie bus, jog daugelis iš jų pritrauks net ir šventuosius tarnus, kurie pašventė savo 
gyvenimus Man ir Mano Amžinajam Tėvui į savo nedoras pinkles. 
Kvietimas Krikščionims sukilti

Jus, ištikimuosius Savo tarnus, palaimintus Šventosios Dvasios Malonėmis, Aš kviečiu visus 
dabar. Pasiimkite savo ginklą - tikėjimą ir išlikite stiprūs. Išmėginkite juos. Mokinkite žmones 
Tiesos, primindami jiems nuolatos apie Tiesą, esančią Mano Tėvo Knygoje – Tiesos Knygoje. 
Šie Mokymai išliks per amžius. 

Galbūt jums ir sunku Mano vaikai pasipriešinti ir būti išgirstais, bet pasiklausykite Manęs dabar. 
Jeigu jūs tai padarysite jūs padėsite sieloms. Jūsų broliai ir seserys esantys pasaulyje, yra jūsų 
šeima. Aš pasiimsiu visus jus su Savimi į Rojų, kurį Aš pažadėjau visiems Savo vaikams. Prašau 
Mano vaikai padėkite, jog nė vienas iš jūsų neliktų prarastas. Tai sudaužytų Mano Širdį, jeigu 



neparvesčiau visų Savo mylimų vaikų. Tai įvyks tik dėka Mano visur esančių pasekėjų maldų, 
aukų jų ištvermės, jog Mano Valia išsipildys. 

Dabar priimkite Išganymo taurę dėl Mano Vardo. Sekite paskui Mane. Leiskite Man visus jus vesti.
Leiskite Man jus visus Savo Širdyje apkabinti, mums vienijantis kartu, kad išgelbėtume žmoniją 
nuo apgaviko.

Nepamirškite štai ko, Aš myliu kiekvieną iš jūsų Mano vaikai, taip labai jog pergalė, neparvedus 
visų jūsų į Amžinąjį gyvenimą, bus karčiai saldi, ir sudaužys Man Širdį.
Šiuo metu visi jūs melskitės melskitės melskitės ir nepamirškite šių žodžių – Aš Esu Alfa ir Omega.

Jūsų mylimas Išgelbėtojas
Jėzus Kristus, Žemės karalius ir Teisingas visos žmonijos Teisėjas 

34 Kalėdų Šventimas
2010 m., Gruodžio 25 d., Šeštadienis, 12:30 val.

Mano mylima dukra, kodėl gi dvejoji? Nejaugi tu nežinai, jog esi kas dieną vedama? Tu juk tikrai 
supranti savo širdy, jog visa ką tau reikia padaryti tai tik atsisėsti, atverti savo širdį, ir tu greitai tuoj 
pat išgirsi Pranešimą. Pasitikėk Manim. Pasiduok. Tikėk, jog kuomet atiduosi Man savo baimes, 
nerimą, rūpesčius ir klausimus, jog Aš juos paimsiu iš Tavęs ir atitinkamai atsiliepsiu.  

Dabar turi skirti laiko šiems labai svarbiems ir skubiems žmonijai reikalingiems Pranešimams. 
Nedvejok eiti į priekį, vykdydama šį Šventąjį Darbą.

Dabar pasiklausyk, Mano mylima dukra. Kuomet Krikščionys visame pasaulyje atsigręžia, kad 
pagarbintų Mano Gimimą Betliejuje, daugelis paprasčiausiai tik parodys pagarbą, neturėdami 
tikros meilės savo širdyse.  
Nors ir daug bus tokių, kurie ir priartės prie Mano Širdies. Kiti paprasčiausiai palinksės, nusišypsos
ir kalbės trumpai apie šios svarbios, didžiausios dovanos kada nors besuteiktos iš Amžinojo Tėvo 
Mano vaikams nuo pat pradžios, šventės reikšmę.  

Visgi kuomet Mano vaikai - Mano atsidavę pasekėjai, švenčia Kalėdas, jie esa labai išsiblaškę dėl 
pompastikos ir šventimo ceremonijos, kuri susijusi su pasaulietiniais daiktais. 

Kiek krikščionių paaiškina vaikams apie Mano gimimo svarbą? Kiek iš jų primena sau apie 
nuolankumą, kurį parodė Mano Motina ir Jos šventasis sužadėtinis Šventasis Juozapas?
Kiek iš jų supranta, jog Aš tapau žmogumi, kad išgelbėčiau žmoniją nuo kelio vedančio į Pragarą? 
Tai būtent ši paprasta žinia – tapo šimtmečiams bėgant iškreipta ir buvo uždengta puikybe. 

Nepaisant to, ištikimieji krikščionys atpažino šį laiką kaip skirtą apmąstymui apie jų ištikimybę savo
Išgelbėtojui. 

Prašau Aš raginu jus vaikai, panaudoti šią šventę melstis už visus tuos esančius pasaulyje, 
kuriems reikia atsibusti ir suprasti, jog jie turi juos laukiantį paveldą. Štai kur kiekvienam iš jų buvo 
paskirta ypatinga vieta  Mano Tėvo Karalystėj, jeigu jie tik pasirinks ją priimti.

Laikas kuomet Įvyks Didysis Įspėjimas jau nuspręstas. 
Toki įsitraukę yra Mano vaikai, žiūrėdami naujienas, kiekvieną savo dienos minutėlę, jog nors tai 
gali ir veikti jų gyvenimus, tačiau tai neturi jokios reikšmės jų amžinybei. Vaikai, laikas jums dabar 
visiems gerai ištirti savo sąžinę, prieš Didžiajam Įspėjimui įvykstant, kuris įvyks prieš Mano Antrąjį 
Atėjimą. 



Melskitės savo pačių paprastais žodžiais prašydami Dieviškos pagalbos. Didžiojo Įspėjimo laikas 
dabar jau yra nuspręstas. Budėkite. Išlikite budrūs. 
Jūsų Dieviškasis Išgelbėtojas ir Teisingas Teisėjas 
Jėzus Kristus

35 Perspėjimas tikintiesiems, jog neatmestumėte tikrųjų Pranašų
2010 m., Gruodžio 28 d., antradienis, 11:00 val.
Mano mylima dukra, tau šiuo metu yra perduodami paskutiniai Pranešimai skirti žmonėms 
suvirškinti, prieš laikų pabaigą, kad jų sielos būtų išgelbėtos.
Šiuo metu daugybė angelų yra pasklidę po pasaulį taip kaip ir buvo išpranašauta, kad žemė būtų 
paruošta prieš Mano Atvykimą. Daugel iš šių angelų turi žmonių pavidalus, ir taip kaip ir tu Mano 
mylima dukra, ir jie pasiriko prisiimti šį vaidmenį. Jų gimimo metu, jų evoliucija, buvo 
užantspauduota laiko, iki paskutinio Įspėjimo ir laikų pabaigos. Taip pat ir demonai išleisti iš 
Pragaro gelmių esti be saiko dabar paleisti. Jų pasireiškimas yra matomas žemėje gundymų ir 
melo metu. 

Jie pritraukia Mano vaikus, atvirus jų įtakai. 

Jie apninka tokias sielas, kurios jau yra tamsoje. Jie įžengia į jų dvasią jiems meluodami ir 
įtikinėdami juos, jog jų tikėjimas į Mane ir Mano Amžinąjį Tėvą yra nesąmonė. 
Šie žmonės iš išorės neturi jokių išorinių ženklų, kuriuos jūs siejate su blogiu. Vietoj to jie atrodo 
esantys labai protingi, daug žinantys ir įkvėpiantys. Jie taip pat esa labai įtaigūs kuomet 
pamokslauja tai ką Mano gerieji vaikai Mano esant tiesa. Labai gaila vis dėlto jų širdyse nėra 
meilės ir jūs turite būti atsargūs klausydami jų mokymų. 

Dabar Aš noriu kreiptis į Savo tikinčiuosius. Jūs Mano vaikai, savo maldų ir tikėjimo dėka gavote 
Dovanas, kurias Aš pažadu suteiksiantis visiems, kurie seks paskui Mane. 
Jums suteikiamos skirtingos dovanos ir kiekviena dovana yra skirta tam, kad Mano Žodis būtų 
jums skirtingais būdais įskiepytas. 

Kaip įvertinti regėtojus
Tie iš jūsų, kuriems Aš suteikiau pažinimo dovaną, kad padėčiau jums atpažinti ateinančius Mano 
Vardu nuo ateinančių Šėtono vardu, prašau jūsų būkit labai atsargūs. 
Labai svarbu, jog pasisaugotumėte netikrųjų pranašų.

Tačiau niekuomet neteiskite tų, kurie sakosi ateinantys Mano Vardu, pirmiausiai neapsvarstę 
įdėmiai jų pranešimo. Jūs privalote niekada neteisti tų Pranešimų, kuriuos Aš suteikiau pagal 
išorę. Kuomet žmogus sakosi ateinantis Mano Vardu, nepagalvokite, jog jūs vertindami apie  jį 
niekada nesuklysite. Atkreipkite dėmesį į tuos pranašus, kurie kenčia pajuoką arba kurie sukelia 
pasipiktinimą, kuomet jie teigia, gaunantys Dieviškus Pranešimus iš Manęs arba Mano 
Palaimintosios Motinos. 
Neįpulkite į pagundą staigiai nuteisti juos mintyse prieš tai įdėmiai neišklausę Pranešimų patys. 

Šie Pranešimai ne tik bus susiję su Mano Mokymais, bet jie primins Mano Žodį ir bus kupini 
meilės.  Jie pamokins jus kaip gyventi savo gyvenimus dėl Mano Vardo, jog pasiektumėte 
išganymą. 

Niekada nesijaudinkite, kuomet Mano tikrieji pranašai sakosi gaunantys Pranešimus apie ateities 
įvykius, kuriuos jie laiko paslaptyje. Nepadarykite iš ankstinio nusiteikimo nuodėmės vertindami 
šiuos Pranešimus pagal tai iš kokio žmonių sluoksnio šie žmonės - pranašai ateina. 



Kai kuriems iš jų stigs išsilavinimo. Kai kurie bus priešingai netgi labai aiškiai mokantys išreikšti 
mintis. Daugelis jų nesutilps į jūsų supratimo rėmus, jūsų vertinimo koks turi būti šventas žmogus.

Bet yra būdų kuriais galima įsitikinti jų autentiškumu.  
Tie kurie kalbasi su Mano mylima Motina beveik visais atvejais žinos tikslią valandą ir dieną kada 
sekantis apsireiškimas turi įvykti. Tai pat daugybė įvykių bus pastebimi dalyvaujančių šiuose 
apsireiškimuose. Tais atvejais kuomet Pranešimai yra perteikiami žmonijai iš Manęs, jie bus 
pateikti pasauliui be jokios garbės pačiam pranašui. 

Žmonių teisimas

Vis dėlto Mano tikintieji nepaisant jų rodomo atsidavimo Man, vis tiek išjuoks tuos, kurie 
pranašauja ateities įvykius bei paskleis abejones apie tuos, kurie buvo palaiminti Šventosios 
Dvasios, turinčius gydymo galią.  
Sustokite ir atsibuskite iš savo ramaus miego. Šie pranašai sudrums jūsų kasdieninį patogumą, 
nes jie nesėdi patogiai įsitaisę jūsų šventosios grupės rately. Jie neatrodys taip kaip jūs tikėsitės, 
kad jie atrodytų. Pasiklausykite štai ko. Jeigu jūs nuteisite šiuos žmones pagal tai ką girdėjote iš 
kažkokių nuogirdų užuominų bei apkalbų apie juos, padarysite nuodėmę. Mane giliai užgauna 
nuodėmės prieš Mano pranašus. Kuomet jūs atmetate Mano tikruosius regėtojus ir pranašus jūs 
atgręžiate Man nugaras. 

Visgi tai yra būtent tai kas vyksta pasaulyje, kadangi vis daugiau regėtojų išeina į viešumą. Ne 
viskas taip paprasta Mano tikintieji. Įspėju, jog tik nepamirštumėte, jog Pranešimai ateinantys iš 
Mano pranašų pirmiausiai turi būti perskaityti prieš jums padarant nuosprendį ir taip elkitės ir su 
tais kurie ateis iš netikrųjų pranašų. Prašykite Mano vadovavimo, kuomet apmąstote šiuos 
Pranešimus. Autentiški Pranešimai bus kupini meilės. 
Tačiau jie bus ir dar kupini tvirto autoriteto. Pranešimus, priešingus viskam ko jūs išmokote apie 
Mano ir Mano apaštalų Mokymus, nepaisant kad ir kaip subtiliai pateiktus, juos nesunkiai įvertinsit.

Netylėkite slėpdami savo tikėjimą
Eikite dabar Mano vaikai, ir atverkite savo širdis Mano pranašams. Jų pareiga yra suteikti jums 
patvirtinimą, jog atėjo laikas Man paruošti jus kalbėti Mano Vardu.

Nepamirškite garbė bus suteikiama Mano pranašams tiems, kurie nepaisant pažeminimų ir 
pajuokos, kurias patiria vis tiek kalba.    
O bausmė bus skirta tiems, kurie sakosi, jog seka paskui Mane bet kurie pasirenka tylėti slėpdami 
savo tikėjimą, tačiau esti toki greiti pasisakyti apie Mano tikruosius regėtojus. Jūs žinote savo 
širdyse, jog pasmerkėte tuos, kurie kalba apie įvykius įvyksiančius ateity, dėl to kad niekaip 
negalite jų priimti. 

Jūs galite sau galvoti: kodėl Mano Išgelbėtojas Jėzus Kristus galėtų pasirinkti kalbėti per šiuos 
asmenis? Juk aš manau, kad jie nėra toki jau šventi pasekėjai. O Mano klausimas jums kaip 
atsakas yra toks: kodėl manote, jog tik tie keli išrinktieji, kurie paskyrė savo gyvenimus maldai, turi 
teisę atmesti tuos, kurie ateina ne iš jūsų rato?  Argi jūs vis dar nieko neišmokote? Ne jaugi 
nesuprantate, jog tie, kurie praleidžia savo gyvenimus atsidavę maldai taip pat gali pasidaryti 
apgavimo aukomis?
Mano tikrieji pranašai bus nekenčiami

Nepamirškite, jog Aš taip pat buvau išjuokiamas, iš Manęs buvo tyčiojamasi, buvau atstumtas ir į 
Mane žvelgė su nepagarba vyresnieji bei kunigai, kuomet buvau žemėje. 



Jeigu Aš buvau nekenčiamas, tai galite būti tikri, jog Mano tikrieji pranašai bus labiausiai 
nekenčiami, tačiau kitose vietose jie bus gerbiami.

Gėda visiems jums. Nors Mano pranašai neateina iš jūsų rato, bet jūs vis tiek turite juos gerbti. Jie 
bus iš tų žmonių, kuriuos mažiausiai tikėsitės, jog jie galėtų tapti pranašais, dėl to kokius 
gyvenimus jie gyveno. Kai kurie turės vargingą praeitį. Kai kurie bus iš turtingesnės aplinkos. Kai 
kurie turės kuklų išsilavinimą, o kiti turės raštingumo dovaną. Tai yra Mano pasirinktieji pranašai. 
Klausykitės jų balsų prieš juos nuteisdami.   
Melskitės už juos. Melskitės, jog Mano Žodis suteiktas šiems pranašams, nebūtų atmestas. Ir jūs 
patys neatmeskite jų žodžio. Netikintieji visuomet bandys paniekinti šias drąsias sielas, kurios 
kalba garsiai Mano Žodį, bet to ir turit tikėtis.  
Tačiau Mano Širdis tiesiog būna sudaužyta į dvi dalis, kuomet Mano tikintieji, ypatingai 
ateinantysis iš maldų grupių, vienuolynų ir kitų dvasininkijos sluoksnių, viešai atmeta Mano 
tikruosius regėtojus. Klausykitės Mano Žodžio. Jis niekada nenukryps nuo Tiesos, ne taip kaip jūs 
Mano mylimi pasekėjai, mokate nukrypti nuo Tiesos, jog įtiktumėte savo pačių interpretacijoms.

Atsimerkite. Atsibuskite. Jau prasidėjo ženklai, kuriuos visi galite matyti. Jūs Mano tikintieji neturite
jau daug laiko. Pasiklausykite. Melskitės. Susivienykite ir skelbkite Mano Žodį vienybėje, jog 
išgelbėtumėte sielas prieš tai kai laikas jau išseks galutinai. 
Jūsų mylimas Kristus 
Jėzus Išgelbėtojas ir Teisingas Teisėjas

----- 2011.10 -----

Mergelė Marija: apgavikas taip pat ruošiasi Įspėjimui
 Šeštadienis, 2011 m. spalio 1 d.; 20:30 val.

Mano vaike, melskis už tas sielas, kurios atmeta Mano Sūnų ir kurios didžiuojasi šiuo faktu.  
Artinasi laikas, kai Mano Sūnus dar kartą bandys gelbėti pasaulį nuo pragaro kančių. Mano vaike, svarbu,

kad tu ir toliau būtum nuolanki visame, ko tavęs prašo Mano brangiausias Sūnus.  
Jis kenčia ir nori išgelbėti jus visus iš Apgaviko gniaužtų. Jis, apgavikas, ruošiasi Įspėjimui. Tuo metu, kai

Mano Sūnus savo gailestingumu sieks išgelbėti visas sielas, jis, Apgavikas, bandys įtikinti juos, kad Įspėjimas
yra iliuzija. 

Reikia neleisti Šėtonui pastverti tas nieko neįtariančias sielas. Melskitės už jas visose savo maldose, nes jos
yra tos, kurioms reikia daugiausiai maldų. 

Jūsų palaimintoji Motina  
Dangaus Karalienė   



Vaikai, Aš jūsų niekada neapleisiu. Dėl to ir ateinu 
Pirmadienis, 2011 m. spalio 3 d.; 00:30 val.  

Mano brangioji mylima dukra, šiandien Aš kalbu su tavimi apie tai, kad reikia suprasti, kas yra Įspėjimas
ir išsklaidyti bet kokią painiavą apie jį. Daug žmonų yra išsigandę ir tiki, kad tai yra Teismo Diena. Bet taip
nėra.  Tai  bus  Šlovingojo Dieviško Gailestingumo diena,  kuri  apgaubs  visą  pasaulį.  Mano gailestingumo
spinduliai bus išlieti ant kiekvienos sielos, vyro, moters ir vaiko. Nė vienas nebus užmirštas. Nė vienas. 

Tai yra Mano sugrįžimas dar kartą jūsų gelbėti. Negi nežinote, kad aš visada būsiu gailestingas? Kad Aš
niekada nelauksiu iki Paskutinio Teismo, kol dar kartą nepabandysiu visų jūsų išgelbėti? 

Tai yra skaistinimas, apie kurį jau kalbėjau. Žengiant link to didžiojo įvykio pasaulis paskutinius pora
metų patirs skaistinimą. Aš leidau žmonijai iškęsti netektis ir įgyti kuklumo per finansinių rinkų pasaulinį
žlugimą, nors aš jo ir nesukėliau. Tai suplanavo pasaulinės grupės valdžios vietose, tarp jų ir vyriausybių
koridoriuose visame pasaulyje dėl jų baisaus godumo. Tačiau dėl tokio kentėjimo milijonai žmonių dabar
bus pasiruošę išgirsti Mano žodį ir priimti Mano gailestingumą. Kitu atveju jie nebūtų tam pasiruošę. Nėra
ko bijoti,  jei  mylite  Mane ir  gyvenate pagal Dešimt Dievo įsakymų, perduotų pasauliui per Mozę Mano
Amžinojo Tėvo nurodymu.  

Laukite Mano atėjimo, tikėdamiesi meilės ir džiaugsmo ir dėkokite, kad šiandien pasaulyje jūs dar este
gyvi priimti Mano didžią išganymo dovaną. Aš niekada jūsų neapleisiu, vaikai. Dėl to ir ateinu. Dėl to, kad
Aš jus taip myliu, taip ir darau. Tai yra dėl to, kad Aš noriu jus paruošti ir priartinti arčiau prie savo širdies,
ir dėlto siunčiu pasauliui Savo pranešimus per Savo mylimą dukrą.   

Šie pranešimai tęsis  ir  po Įspėjimo, kad suteiktų jums kuo daugiau pamokymų apie Mano mokymus.
Mano žodis, esantis šiuose tomuose, kuriuos aš vadinu Tiesos knyga, sukurs naują krikščionių armiją, kuri
apgins Mano Vardą, kol prasidės nauja taikos era. 

Mano vaikai, dabar džiaukitės. Leiskite man jus paguosti, nes tai bus pirmas kartas, kai jūs ateisite pas
mane akis į akį. Tai bus Mano sekėjams didžios meilės, ramybė ir laimės momentas. Pakilkite dabar ir būkite
stiprūs. Nes jūs esate išskirtiniai ir dėl to jūs turite garbinti Dievą Visagalį Tėvą, kuris leido, kad taip nutiktų. 

Jūsų mylimas Išganytojas Jėzus Kristus   

Džiūgaukite, kai prasivers dangus, nes žinosite, kad Aš ateinu 
Sekmadienis, 2011 m. spalio 2 d.; 15:00 val.  

Mano brangioji  mylima  dukra,  orų modeliai  keičiasi,  tačiau bus  dar  vienas  ženklas,  kad keisis  laikai.
Patirsite ir kitų pasikeitimų. Saulė pradės pulsuoti ir suktis pasauliui, nes bus pasiruošta Įspėjimui.  

Pirmiausia pasirodys Mano kryžius. Jie bus sukrėsti, bet tai bus kaip ženklas, kad galėtumėte paruošti savo
sielas prašyti nuodėmių, kurias padarėte, atleidimo. Taip padarę jūs nekentėsite Įspėjimo metu. 

Melskitės,  melskitės,  melskitės,  Mano  sekėjai,  esantys  visur.  Džiūgaukite,  kai  dangus  prasivers,  nes
žinosite, kad Aš iš tiesų ateinu į pasaulį. Pagaliau žmonija nebegalės paneigti Manęs. Mano meilė spinduliuos
kiekviename pasaulio kampelyje, nes Aš bandysiu pritraukti visas visur esančias sielas.   

Tas įvykis bus toks netikėtas, kad pasaulis sustos labai apstulbęs. Kai jie pamažu atsitokės, daug kas vis dar
nebus tikri apie tai, kas atsitiko. Taip, kaip ateisiu Aš, ateis ir Šėtonas ir demonai iš Pragaro, kurie bandys
sunaikinti Mano vaikų sielas. Štaiėl ko Aš raginu jus visus pašlakstyti savo namus Švęstu Vandeniu ir visur
turėti šventintų žvakių. Turite save apsaugoti. 

Toliau aš prašau jūsų štai ko. Melskitės už visus tuos, kurie negali savo širdimis priimi Mano mokymų
tiesos.  Ypač  melskitės  už  tuos,  kurie  deda  didžiules  pastangas  neigti  Mane,  nors  jie  žino  apie  Mano
nukryžiavimą, kad išgelbėčiau juos. 



Prisiminkite, kad Aš miriau už kiekvieną iš jūsų, kad jus išgelbėčiau. Prisiminkite, kadį kartą Aš vėl ateisiu
jūsų gelbėti, kiekvieno iš jūsų. Aš neatstumsiu nė vieno iš jūsų. 

Vaikai, dabar jūs turite progą užsitikrinti vietą taikos žemėje eroje. Kodėl nenorite būti jos dalimi? Kodėl
kas nors turėtų sąmoningai pasirinkti Pragaro gelmes vietoj didžios dovanos?  

Džiūgaukite. Melskitės. Dėkokite Dievui Tėvui už tą svarbų įspėjimą. Priimkite šią dovaną su meile ir
džiaugsmu savo širdyse. 

Jūsų išganytojas  
Jėzus Kristus  

Pasaulinėms grupėms vadovauja Antikristas 
Trečiadienis, 2011 m. spalio 5 d.; 21:00 val. 

Mano brangioji mylima dukra, Aš džiaugiuosi tuo, kaip tu pailginai Mano adoracijos valandas. Tai yra
gerai, nes Mano malonės, kurias tau suteikiu šiuo ypatingu metu, sustiprins tavo valią ir toliau platinti mano
pranešimus. 

Dabar, kai daugiau Mano vaikų supranta, kad pasikeitė tiek politinė, tiek ekonominė atmosfera pasaulyje,
kas  jiems  yra  nebesuprantama,  jie  greitai  pamatys  tiesą.  Pasaulio  lyderiai,  kurių  negalime  matyti,  apie
kuriuos Aš kalbu, dėl savo bailumo slepiasi, didindami savo pasaulinio dominavimo planus. 

Jie kuria armijas, ginklus ir nuodingas medžiagas, turėdami vienintelį tikslą galvoje – sunaikinti Mano
vaikus. Konspiracinės teorijos yra nuolat demaskuojamos, kai tie įžvalgūs stebėtojai paskelbia tiesą. Jums
reikia suprasti, kad tos grupės yra tokios galingos ir susivienijusios po vieningu respektabilumo frontu, kad
jie gali paveikti tiesą ir nuslėpti ją nuo visuomenės akių. 

Vaikai,  pripažinkite,  kad piktoji  grupė  kyla  į  kovą  prieš  Mano  sekėjus  ir  Bažnyčios  vadovus.  Jie  net
sugebėjo infiltruotis  į  Mano Bažnyčią iš  vidaus.  Jų nuodai liejasi  kaip srovė,  tekanti  ir  trykštanti  į  visas
kryptis. Yra planas ne tik apgauti jus, bet užverbuoti jus, kad galvotumėte, kaip jie. Iš išorės jie bus matomi
kaip siūlantys pasauliui sprendimus, kaip padaryti gyvenimą geresnį, suvienijant jūsų pinigus, jūsų maistą,
jūsų gerbūvį ir jūsų religijas į vieną. Viską vienose rankose. Antikristo rankose. 

Prašau, atmeskite šių blogų žmonių bandymus traukti jus, Mano nekaltus vaikus, į jų nedorus planus. Jie
nori, kad jūs savo pačių sutikimu, atmestumėte Dievą Mano Visagalį Tėvą. Kai jie kontroliuos jus, jūs būsite
pražuvę.  Jie  kontroliuos,  ką jūs  valgote,  kokiose religinėse  praktikose  dalyvaujate  ir  kokius  vaistus  jums
skiria. 

Melskite, melskite Dievo Tėvo, kad jis dabar sustabdytų jų piktus žiaurumus ir prašykite Jo atpirkti jų
sielas Įspėjimo metu. Nepaisant to, kokie yra jų nesąžiningi planai, jiems labiausiai reikia jūsų maldų. Jie yra
Šėtono marionetės, nelaimingos suklaidintos sielos ir daugeliu atveju jos net nežino, ką jos daro ir į kieno
nurodymus jie atsako. 

Kasdien melskitės Mano Dievo Gailestingumo vainikėlį už tas sielas, jei galite ir tiek laiko, kiek galite.
Padėkite Man jas išgelbėti. 

Jūsų Jėzus    

Taikos era jau netoli 
Antradienis, 2011 m. spalio 4 d.; 15:30 val.   

Mano brangioji mylima dukra, naujoji era netolimoje ateityje taps realybe. 
Visi Mano sekėjai džiaugsis Taikos Era. Tai bus meilės, laimės ir ramybės laikas. Ten nebus ligų, skausmo,



finansinių problemų, nes visko, ko jums reikės, Aš jums viską duosiu. Jūs, Mano vaikai, nenorėsite nieko, nes
Aš puoselėsiu ir apkabinsiu jus Savo naujame rojuje kaip tėvas globoja naujagimį. Jūs turite to laukti. Tai
tikslas, kurio turite siekti. 

Nėra reikalo laukti, kad pasiruoštumėte įžengti į Mano naująją taikos erą. Nes jums gali paskui būti per
vėlu. Planuokite dabar, nes nežinosite, kada tai nutiks. Iš tiesų tai nutiks taip greitai ir taip staiga, kad jūs,
Mano sekėjai, ten atsirasite per akimirką. Štai dėl ko privalote ruošti savo sielas jau dabar, nes tik švarios
sielos gali ten įžengti. 

Laikas yra svarbiausias. Tai, Mano vaikai, yra vienas iš paskutinių kvietimų pakeisti savo gyvenimus prieš
Įspėjimą. Ruoškitės kiekvieną dieną ir pasitikėkite Mano dieviškuoju žodžiu,  kaip dabar jums nurodoma
sekti Mano maldavimus už sielų išgelbėjimą. 

Taikos  era  jau  netoli  ir  aš  raginu  jus  ruošti  savo  šeimas,  kad  galėtumėte  visi  būti  Mano  Naujojoje
Karalystėje. 

Jūsų Dieviškas Išganytojas  
Jėzus Kristus  

Jūsų bankų žlugimą suplanavo Antikristas 
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 6 d.; 22:45 val.  

Mano brangioji mylima dukra, daug melskis, kadangi Antikristas yra pasiruošęs išeiti iš savo slaptavietės
ir šokti ant pasaulio, kad sunaikintų Mano vaikus. 

Jo klastingas planas bus paslėptas už gražios, žavios ir aiškios išorės, bet kai Mano vaikai žiūrės jam į akis,
jie matys tamsą, nes jis neturi sielos. Jo nesukūrė Dievo Tėvo ranka. 

Mano vaikai, kiekvienas iš jūsų melskitės dabar, kad sustabdytumėte jį nuo sunaikinimo tų, kuriuos jis
kontroliuoja Viena Pasaulio Tvarka.

Malda  gali  sušvelninti  jo  siūlomus  keliančius  pavydą  planus  prieš  žmoniją.  Gaila,  kad  daug  ką  jis
apkvailins. Niekada anksčiau Aš taip neraginau Savo vaikų tiek daug melstis, nes be jūsų maldų, projektai,
kuriuos jis kuria, bus įvykdyti, kaip išpranašauta Apreiškimo knygoje. 

Jo buvimas žemėje yra jaučiamas visame pasaulyje, bet jo veiksmai yra paslėpti nuo matymo. Jis yra kaip
akmenukas, kur į kai meti į vandenį, jis sukuria ratilus aplink save, kurie gali nukeliauti toliausiai. Jis nori
sunaikinti jus, nes jūs esate Mano vaikai. 

Mano vaikai,  kurie  kaip  vergai  seka  kiekvieną  jo  judesį,  yra  apakinti.  Slapti  žiaurumai,  vykdomi  šių
žmonių, kelia didžiulį liūdesį Danguje. 

Vaikai, Aš prašau jūsų melstis Šv. Arkangelui Mykolui, kad jis saugotų nuo Šėtono šiais negandų laikais.
Antikristas greitai juda ir jo įtaka greitina pasaulinį planą suvienodinti visų valiutas.  

Jūsų bankų žlugimą tikslingai suorganizavo Antikristas, kad kai jūsų šalims reikės pagalbos jis ir jo nedori
pakalikai pakils gelbėti jūsų šalių.  

Pabuskite visi  ir  pamatykite,  kas iš tiesų vyksta jums prieš akis.  Jis  laukia, kad staigiai  pultų,  bet jūsų
maldos gali sušvelninti jo veiksmus ir sulaikyti jį nuo jo kelių. Jo suteptos rankos laukia, kad galėtų pagriebti
jus į savo glėbį, iš kurio jums bus sunku išsilaisvinti.  

Vaikai, prisiminkite, kad Šėtonui žemėje liko nedaug laiko. Antikristas buvo atsiųstas pagrobti jūsų sielas
iš  Mano Tėvo.  Tos  sielos  yra  kilusios  iš  Mano Tėvo,  visų  dalykų Kūrėjo.  Antikristo  amžinojo pasaulio
pažadas yra nesąmonė. Daug sielų dabar yra sugundytos tos naujos ir pragaištingos doktrinos. Aš stebiu, kai
jie krenta į melagingą tamsos urvą ir verkia graudžiomis ašaromis. Jei tos sielos eis tuo melo keliu, jos bus
užnuodytos. Jų požiūris į kitus, tarp jų ir savo šeimas, pasikeis, nes jų širdys taps šaltos.  



Šėtono galios yra stiprios, bet Dievas Tėvas įsikiš ir griežtai nubaus jo sekėjus žemėje. Įspėjimas yra ų
paskutinė proga nusigęžti nuo Antikristo. 

Melskitės, kad Mano šviesa įsiskverbtų į kiekvieną sielą Įspėjimo metu, kad ypač prarastos sielos galėtų
būti išgelbėtos nuo tos baisios tamsos. 

Jūsų mylimas Jėzus Kristus   

Skaistykla yra ne ta vieta, į kurią patekę būtumėte patenkinti 
 Penktadienis, 2011 m. spalio 7 d.; 21:45 val . 

Mano brangioji mylima dukra, priežastis, dėl ko Aš siunčiu tiek daug pranešimų, yra padėti jums paruošti
savo sielas taip, kaip iki šiol buvo neįmanoma padaryti.  

Daug Mano vaikų nėra skaitę Šventosios Biblijos ir jie nežino nieko apie Mano mokymus.  
Mano šventieji tarnai daugiau laiko skiria koncentruodamiesi į dalį Mano mokymų, kur Aš prašau jūsų

visų mylėti savo kaimyną, kas yra gerai. Nekalbama apie pasekmes, kurios laukia žmonijos, jei jie atstums
Tėvą. Kodėl daug šventųjų tarnų neigia Pragaro buvimą ir kodėl jie piešia rožinį skaistyklos paveikslą?  

Mano vaikai mokomi daug gerų dalykų per bažnyčias, kurios skelbia Dievo, Visagalio Tėvo, šlovę. Tačiau
gaila, kad skaistyklos ir Pragaro egzistavimas yra sumenkinamas tokiu mastu, kad Mano vaikai nusiramino
dėl jų buvimo.  

Mano vaikai  yra klaidinami taip pat  apie piktojo egzistavimą. Daug Mano šventų tarnų net  neigia  jo
egzistavimą.  Kokie  jie  kvaili,  kad  tiki,  jog  žmogus  gali  sustiprinti  savo  tikėjimą,  nežinodamas  ir
nesuprasdamas tiesos apie Piktojo galias. 

Mano šventųjų tarnų vadovavimo stoka reiškia, kad piktasis pasaulyje klesti ir kad to galima išvengti tik
maldomis. Šėtonui leidžiama laisvai klaidžioti žemėje jau kurį laiką dėl Mano šventųjų tarnų aklumo. Jei
Mano vaikai būtų tinkamai informuoti apie sumaištį, kurią kelia Šėtonas, tada malda sušvelninti jo įtaką
būtų daug stipresnė. 

Skaistyklos buvimas  
Skaityklos buvimas yra suprantamas klaidingai. Daug kas tiki, kad tai yra paprasčiausias laukimo laikas,

kai sielos bus išskaistintos prieš joms įžengiant į Dangų, toms sielos, kurios nėra gailestingumo būsenoje
mirties akimirką. Vaikai, skaistykloje yra keli lygiai ir visos sielos jaučia deginantį tamsos skausmą, kuris
stiprėja žemesniame lygyje. Tai reiškia, kad sielos, kurios vos nebuvo nusiųstos į Pragarą, kentės didžiausius
degimo skausmus. Nors visos sielos Skaistykloje kažkada įžengs į Mano Tėvo Karalystę, tai ne ta vieta, į kurią
Mano vaikai turėtų norėti įžengti. Dėl to jūs turite kovoti su nuodėmėmis ir siekti atleidimo kuo reguliariau,
kad liktumėte palaimintoje būsenoje. Dėl to jūs visada turite laikytis Dešimt Dievo Įsakymų. Dėl to jūs turite
taip pat melstis už tas sielas, kurios yra ten, nes be jūsų maldų jos negalės įžengti į Dangaus Karalystę iki
paskutinės teismo dienos.  

Vaikai, dabar laikas pažvelgti tiesai į akis.  
Melskite malonių, kurių jums reikia išsivaduoti iš nuodėmių, kad galėtuėte įžengti į rojų. Būkite pasiruošę

kiekvieną dieną, nes jūs nežinote planų, kurie jau yra sukurti ir laukia jūsų. Aš perduodu jums šį pranešimą,
kad būtų aiški tiesa. Šie svarbūs pranešimai nėra jums aiškiai perduoti dešimtmečiais. Svarbu, kad būtumėte
gerai pasiruošę. 

Jei kalbėsite Dievo gailestingumo vainikėlį kasdien 15 val. Aš įsikišiu jūsų mirties akimirką jūsų vardan,
nesvarbu, koks nusidėjėlis būsite ir parodysiu jums savo gailestingumą. Aš sakau tai jums, nes myliu jus ir
nenoriu jūsų gąsdinti, bet noriu, kad jūs tikrai perduotumėte šią tiesą savo šeimoms.  

Mano žodis šiandien yra paprasčiausias tiesos, kurią jūs neigėte prisidengę toleravimo kauke, priminimas.
Tai kažkiek panašu į vaiko tėvus, kurie sugadina vaiką, nes jie taip myli savo vaiką. Jei tėvas permaitina savo



vaiką, tada nukenčia vaiko sveikata. Tačiau tėvas ir toliau duoda vaikui maisto, prie kurio vaikas jau yra
įpratęs   dėl  klaidingos  meilės.  Tai  gali  privesti  vaiką  prie  sveikatos  sutrikimo.  Šis  vaikas  savo  ruožtu
nebekreipia dėmesio į tai, kokį sveiką maistą valgyti, nes jis nieko nežino apie jį. Jam niekada apie tai nebuvo
pasakyta. 

Dabar eikite ir pasakykite savo broliams ir seserims tiesą apie Pragarą ir skaistyklą, kol dar nėra per vėlu.
Nes jei jūs to nepadarysite, niekas kitas to nepadarys. 

Jūsų mokytojas ir Dieviškasis Išganytojas  
Jėzus Kristus  

Mergelė Marija – Siaučia abejingumo Mano Sūnui nuodėmė
  Šeštadienis, 2011 m. spalio 8 d.; 14:22 val.   

(Gautas asmeninio Mergelės Marijos Apsireiškimo matu, kuris truko 30 minučių) 
Mano vaike, yra tiek daug sielų, kurioms lemta amžinoji tremtis, jei jos negrįš pas Mano brangiausiąjį

Sūnų.  
Mano Sūnus labai kenčia sielvartaudamas, kai mato tuos vaikus keičiant vieną blogą kelią kitu. 
Siaučia abejingumo Mano Sūnui nuodėmė ir tiek daug kas, kas žino apie jo egzistavimą vis tik savo laisva

valia pasirenka išsižadėti jo.  
Dabar tas laikas, kai jie supras, kas jų laukia ateityje, jei jie neatgailaus Sąmonės nušvitimo metu, ką jie

netrukus patirs. 
Tie, kurie mylite mano Sūnų, paimkite Jo kryžių ir padėkite Jam sugrąžinti tas sielas, kurias Jis siekia

išlaikyti Savo brangiausiose mylinčiose rankose. 
Tiek  daug  kas  iš  jūsų,  vaikai,  iš  tikrųjų  nepažįstantys  mano Sūnaus,  turite  suprasti  Jo  širdies  švelnų

jautrumą. Jis jums visiems jaučia tokią didelę meilę, kad jei pamatytumėte Jo kančią dėl jūsų atmetimo, jūs
gultumėtės ant žemės, verktumėte ir maldautumėte atleidimo už visos žmonijos nuodėmes. 

Prašau, Aš raginu jus visus daug melstis už atsivertimus, kurių taip trokšta mano Sūnus Įspėjimo metu.  
Jūsų Palaimintoji Motina  
Visos žmonijos Karalienė   

Daugybės netikrų pranašų, siųstų Šėtono, era
 Šeštadienis, 2011 m. spalio 8 d.; 16:20 val.  

Mano  brangioji  mylima  dukra,  kai  Mano  tikri  regėtojai  pasirodo  pasaulyje,  taip  pasirodo  ir  netikri
regėtojai.  Jūs  pažinsite  juos  iš  atidžiai  nagrinėjamų  jų  pranešimų  pasauliui.  Nes  kai  kas  iš  jūsų  galite
pagalvoti,  kad Mano mokymai ir  tiesa,  pateikta Švenčiausioje Biblijoje  yra paliesta.  Ta netiesa yra tokia
subtili, kad tik tie, kurie turi daug žinių apie Šventąjį Raštą, gali tai pastebėti. 

Saugokitės neapykantos, kurią tokie regėtojai sukuria tarp sekėjų, kai jie kovoja, suskyla ir išardo šeimas.
Kultai,  kurie kyla iš tokių regėtojų darbų, dabar užplūs pasaulį,  kad sukeltų sąmyšį  ir  susirūpinimą tarp
tikinčiųjų. 

Kur yra Mano Šventas Žodis, ten yra meilė. Mano pranešimai gimdo meilę ir harmoniją ir nepaliks jūsų
sielos  nepaliestos.  Mano pranešimai visada sako tiesą ir  nors kartais  būna griežti  ir  bauginantys,  jie  yra
perduodami jums, Mano vaikai, iš meilės.  

Netikri regėtojai perduos pranešimus, kuriuos nelengva skaityti ar suprasti. Iš pažiūros jie trykš autoriteto
jausmu ir meilės jausmu. Tačiau jie nesuteiks jūsų sielai ramybės. Tokie regėtojai, iš kurių daugelis nėra



siųsti Dievo, pirmiausiai stengiasi patraukti, tada valdyti, kol galiausiai jie įtraukia jus į melus ir apgavystes.  
Šėtonas  ir  jo  armija  darys  įtaką  tokiems netikriems  regėtojams ir  pranašams.  Jis  gali  pulti  net  tikrus

regėtojus, kai ragins juos nuklysti nuo Manęs jiems pasimetus. Aš ragins jus, vaikai, visada būkite budrūs.  
Nekreipkite dėmesio į pranešimus, kurie bet kokiu būdu prieštarauja Mano mokymams, nes tada galėsite

įsitikinti, kad jie yra netikri. 
Aš  šiandien  pasauliui  kalbu tik  per  kelis  pasirinktus  tikrus  regėtojus.  Jų  yra  mažiau nei  dvidešimt  ir

mažiau nei  jūs galvojate.  Kiekvienam iš jų buvo suteiktas skirtingas vaidmuo,  bet Mano balsas ir  Mano
nurodymai, turės atpažinimo panašumą, kurį jūs pastebėsite. Jų pranešimų tikslas bus sukurtas toks, kad
paragintų imtis veiksmų iš jūsų pusės, kad paruoštumėte savo sielas. 

Bet kokie veiksmai tų, kurie vadina save regėtojais ar pranašais, ragina jų sekėjus imtis veiksmų, kurie
nesusiję su meile savo kaimynui, o paskui ragina nusigręžti nuo jų.  

Atkreipkite  dėmesį,  nes  tai  yra  Netikro  Pranašo,  kuris  greitai  pasirodys  pasauliui,  era.  Tai  taip  pat
daugybės netikrų pranašų, siųstų Apgaviko pasauliui, kad sukeltų sąmyšį ir sielų tamsą, era.  

Jūsų mylimas Jėzus   

Dievas Tėvas – atkreipkite dėmes į į mano paskutinį raginimą žmonijai 
 Sekmadienis, 2011 m. spalio 9 d.; 15:30 val.  

Mano dukra, pasakyk pasauliui apie meilę, kurią jaučiu visoms visur esančioms Savo būtybėms. Taip pat
informuok juos, kad Aš dabar planuoju didžiausią dieviško įsikišimo aktą, kokio dar nebuvo žemėje nuo
Mano Mylimojo sūnaus Jėzaus Kristaus prisikėlimo.  

Viskas yra paruošta šiam didžiam Gailestingumo aktui, kuriam Aš daviau leidimą, kad padėčiau išgelbėti
jus visus.  

Mano meilė jums reiškia, kad kol Aš ketinu kovoti su apgaviku jo bandymuose sunaikinti žmoniją, Aš
neleisiu paskutinio Gailestingumo akto, kad jūs būtumėte atversti.  Šis paskutinis aktas atpirkti jus Mano
akyse reiškia, kad žmogus dar kartą galės sužinoti tiesą apie Mano egzistavimą. 

Mano vaikai, prašau, dabar lenkitės ir prašykite gailestingumo jūsų šeimose ir mylimiesiems. Jei jie nėra
malonės būsenoje, jiems Įspėjimas pasirodys sunkus. Jūs privalote juos informuoti apie poreikį medituoti
tiesą. 

Laiko liko nedaug.  Įspėjimas jau visai  arti.  Kai  jis  pasibaigs,  turėsite  laiko nuspręsti,  kurį  kelią  norite
pasirinkti. Dieviškos šviesos kelią ar kelią pas apgaviką. Jūs turėsite pasirinkti. 

Po kurio laiko,  jei  žmogus nenusigręš nuo savo nedorų kelių,  Aš sunaikinsiu tas šalis,  kurios garbina
apgaviką. Jie slėpsis, kai Mano bausmės ranka bus nukreipta į juos, bet jie neturės kur eiti. 

Mano kantrybė baigiasi, nes dabar Aš planuoju suvienyti visus tuos, kurie tiki į Mane, viso ko Kūrėją ir
pasiimti juos su Savimi į naują Taikos Erą. Tie, kurie pasirinks eiti kitu keliu, bus nusviesti į Pragaro liepsnas.

Atkreipkite dėmesį į šį paskutinį raginimą žmonijai, nes dabar laikas nuspręsti dėl savo ateities. Melskitės
už tuos, kurie yra akli mano meilei, nes daugelis iš jų, kai jiems dar kartą bus atskleista tiesa, nepaisys Manęs
ir nusigręš. 

Jūsų mylimas Kūrėjas  
Dievas Tėvas  
Aukščiausiasis Karalius

Pranešimas Amerikai apkabinti visų denominacijų savo brolius ir seseris  



2011 m. spalio 11 d.; 15:30 val.  

Mano bangioji mylima dukra, Aš noriu kreiptis į Amerikos žmones. Mano pranešimas jiems yra štai koks.
Jūs,  Mano  brangiausi  vaikai,  šiais  laikais  daug  kenčiate.  Jūs  patiriate  apvalymą,  kuris  reikalingas  sielų
skaistinimui. 

Didžiausios Amerikos nuodėmės, kurios kankina Mane, yra aborto ir kūniškumo nuodėmės. Daug Mano
vaikų yra apkrėsti apgaviko, kuris valdo iš už uždarų durų jūsų pinigų ir politines sistemas. Tiek daug kas iš
jūsų to nesuvokiate. Dabar Aš raginu jus melsti pagalbos, kurios reikia nuo jų nesąžiningų planų sugriauti
jūsų šalį. 

Mano  vaikai,  malda  gali  padėti  ir  sušvelninti  bausmę,  kurią  Mano   Tėvas  skirs  pasauliui  už  aborto
nuodėmę. Melskitės, melskitės ir vienykitės garbindami Mano Tėvą. Nes vienijantis visos religijos, kurios
garbina Tėvą, Dievą, pasaulio kūrėją, gali išgelbėti jūsų šalį.  

Jūs  turite  melsti  atleidimo ir  tikėti,  kad į  jūsų maldas  bus  atsiliepta  pagal  Mano Tėvo dieviško laiko
pasirinkimą. 

Apkabinkite visus visų religinių denominacijų savo brolius ir seseris, kurie tiki Dievu Tėvu ir vieningai
melskitės, kad atpirktumėte savo šalies nuodėmes. Mano vaikai, jūsų šalis yra tokia didžiulė, todėl svarbu,
kad Aš išgelbėčiau kuo daugiau sielų. Aš tai galėsiu padaryti tik per atsivertimus, kurie įvyks Įspėjimo metu
ir per jūsų maldas ir pamaldumą. 

Atsigręžkite į Mane visi. Nediskriminuokite vienas kito religijos, tik pasitikėkite Dievu Tėvu ir jis atsilieps
į jūsų maldas. 

Jūs, Mano brangūs vaikai, esate suklaidinti. Jums rodoma tiek daug sumaišties ir pateikiama tiek daug
iškreiptų tiesų apie Dievo Tėvo egzistavimą. Jūs naudojate religiją kaip fasadą paleisti nuodus ant tų, kuriems
pasisekė mažiau nei jums. Atėjo laikas priimti tiesą, kad tik rodydami savo kaimynui meilę, jūs, kaip tauta,
galėsite grįžti į savo Kūrėjo Dievo Tėvo rankas. 

Aš myliu jus su visos visa savo esybe su didžiuliu gailestingumu. Siekiu išgelbėti jus, kad galėtumėte būti
paimti į naują ir nuostabią taikos erą, kuri laukia jūsų žemėje. Tam, kad įžengtumėte į šį naują rojų, jūsų
sielos turi būti be nuodėmės. 

Melskite malonių, siekiant savo pačių nuodėmių ir jūsų vyriausybių padarytų nuodėmių atleidimo.  
Palieku jums ramybę ir meilę  
Jūsų mylimas išganytojas Jėzus Kristus

Mergelė Marija: tu būsi smulkiai nagrinėjama ir puolama 
2011 m. spalio 12 d.; 00:00 val.  

Mano vaike, tai laikas, kai tu dirbi mano Sūnui ir patirsi tavęs nagrinėjimus ir puolimų. Tu privalai visada
gerbti Mano Sūnaus norus ir visada Jam paklusti. Niekada negink jo švenčiausiojo Žodžio, nes jis nenori to
daryti.  Neatsakyk ir  neprasidėk su tais,  kurie ginčija ar neteisingai interpretuoja Jo žodį,  kas gali  sukelti
debatus ir abejones. 

Dabar  tu  patirsi  apgaviko  puolimą,  bet  turi  melsti  mano  apsaugos  ir  niekada  nepasiduoti  tokioms
patyčioms. Jis, apgavikas, veikia per kitus, kad įskaudintų tave, jei tu leisi jam tai padaryti, tu stosi į mūšį su
juo ir suteiksi jam galios, kurios jis nori. 

Tokiais atvejais išlik tvirta, mano vaike, ir visada kreipkis į mane; Aš visada apgaubsiu tave savo šventąja
skraiste ir apsaugosiu tave nuo jo ir viskas bus gerai. 

Lik drąsi ir priimk tai kaip dovaną iš Aukščiausiojo Dievo, nes be tokios stiprybės negalėsi efektyviai atlikti
šio darbo. Visada prisimink, kad šiame darbe tu nesi viena, nes šventieji užtaria tave ir tau yra suteikiama



visokeriopa dieviška apsauga. 
Ir  toliau rodyk paklusnumą Mano Sūnui ir  bandyk bei  tapk džiaugsminga,  nes tu priimi  kentėjimus,

kuriuos jis leidžia, kad būtų išgelbėtos sielos. Turi kasdien kalbėti Šventąjį Rožinį ir melstis kartu su manimi,
kad būtų galima išgelbėti sielas. 

Laiminu  tave,  Mano  vaike.  Dangus  džiūgauja  šiuo  švenčiausiu  darbu  mano  brangiausiojo  mylimojo
Sūnaus  labui,  kuris  myli  visą  žmoniją,  bet  kuris  verkia  iš  liūdesio  už  tas  sielas,  kurios  atstums  jo
gailestingumo ranką po Įspėjimo. 

Jūsų mylima Motina   

Niekada neginkite Manęs, kai nėra reikalo 
 2011 m. spalio 13 d.; Ketvirtadienis, 00:10 val.  

Mano brangioji mylima dukra, privalau tau pasakyti, kad tau reikia susilaikyti nuo Mano Švenčiausiojo
Žodžio gynimo.  

Tie, kurie abejoja Mano žodžiu, turi melsti, kad Aš juos vesčiau. Aš dabar tau duodu nurodymą niekada
nebandyti interpretuoti pranešimų, sakomų iš Mano dieviškų lūpų. 

Aš tau jau daug kartų sakiau, kad aš nesuteikiu tau leidimo tai daryti. Vietoj to, priimk Mano pranešimus
tokius,  kokie jie yra. Niekada jais neabejok. Nebandyk jų analizuoti,  nes žmogus labai nedaug žino apie
dieviškus planus ar laiką. Žmogus taip pat nežino nieko ir apie Antikristą, nors jam atrodo, kad žino. Tokie
svarbūs klausimai žinomi tik Mano mylimam Tėvui.  

Aš prašau tavęs niekada neginti Manęs, kai nėra reikalo. Mano Tėvo valia bendrauti su žmonija per tave ir
kitus pranašus yra tai, kas tau turi būti svarbu. Kaip sakiau anksčiau, tu esi rašytoja. Aš esu autorius. Tu esi
įrankis. Aš esu Šeimininkas. 

Iš  tavęs  visada  tikimasi  paklusnumo  Man.  Daryti  tai,  ką  Aš  liepiu,  yra  paprasta.  Tavo  darbas  bus
lengvesnis,  jei susilaikysi nuo įsitraukimo į religinius debatus Šventojo Rašto klausimais, apie kuriuos tu
nieko nežinai. 

Mano dukra , prisimink nuolankumo svarbumą. Lik kaip vaikas, maža Mano akyse visais laikais ir rasi
ramybę. Šiame darbe tu patirsi daug išbandymų. Neatmesk jų. Tavo laisvos valios dovana Man bus priimta,
bet visada privalai suprasti, kaip yra svarbu neatsisakyti kentėjimo, nes tai yra svarbu gelbstint sielas.  

Myliu  tave,  Mano dukra,  bet  jaučiu poreikį  priminti  tau apie  Savo aiškius nurodymus.  Nenoriu,  kad
įsižeistum. Žodžiai, kurie tau sakomi, yra neužteršti ir neprieštarauja tiesai, kuri perduodama žmonijai nuo
laikų pradžios. Daug Biblijos tiesų versijų yra iškreiptos taip, kad atitiktų pačio žmogaus planus. Aš esu tiesa.
Aš esu gyvenimo duona. Be Manęs nėra gyvenimo.  

Eik į priekį su aiškesniu suvokimu apie tai, ko iš tavęs tikimasi. Tu visada būti apsaugota. Ačiū, Mano
dukra,  už  stiprybę,  kurią  dabar  rodai,  bet  visada  leisk  Man  tau  vadovauti.  Tokiu  būdu  ši  kelionė  bus
lengvesnė.  

Jūsų mylimas Jėzus

Jūsų laikas žemėje yra kritinėje padėtyje
 2011 m. spalio 16 d., Sekmadienis, 21:30 val.  

Mano brangioji mylima dukra, kodėl taip yra, kai Mano žodis yra interpretuojamas, tiek daug Mano vaikų
mano, kad tai labai žeidžia. Nors ir Mano vaikai visada turi atskirti tokius pranešimus, skelbiamus tų, kurie
tariasi ateiną Mano vardu ir jie privalo išmokti visada atverti savo protą ir širdį.  



Kaip aš trokštu, kad Mano sekėjai ypč praregėtų ir priimtų Mane į savo širdis. Tai Aš, Jėzus, kviečiu jus
išgirsti Mano balsą, nes Aš raginu jus ateiti pas Mane maldoje. 

Jūsų laikas žemėje yra kritinėje padėtyje. Liko nedaug laiko iki to, kol Aš skelbsiu naują taikos erą ir todėl
reikia, kad dabar jūs paruoštumėte savo sielas. 

Neleiskite,  kad  puikybė  apakintų  jus  išgirsti  tiesą.  Negi  nežinote,  kad  Aš  niekada  jūsų  neapgaunu.
Klausykite  Mano  nurodymų  ir  užkirskite  kelią  Piktajam,  kad  jis  negalėtų  aptemdyti  jūsų  sprendimo.
Neleiskite jam likti nuošalėje, nes jei tik jūs išgirsite Mano šventąjį žodį, žinosite, kad tai aš, Jėzus Kristus,
kuris jus kviečia. 

Vaikai, jei žinotumėte, kiek yra užteršta Mano brangių sielų pasaulyje, jūs būtumėte pritrenkti. Ši tamsa
retkarčiais užlieja ir Mano brangius sekėjus. Aš jaučiu skausmą ypač dėl tų sielų, kurios reguliariai meldžiasi
ir rodo tikrą atsidavimą, kai matau jų abejones ir tai sukelia Man liūdesį. 

Melskitės, melskitės, melskitės, kad jums vadovautų Šventoji Dvasia. Jei atversite savo užkietėjusias širdis
ir prašysite įžvalgumo dovanos, Aš atsiliepsiu į jūsų prašymą.  

Jūs nusiminsite, kai Įspėjimo metu bus atskleista tiesa. Dabar Aš prašau jūsų maldų, kad būtų išgelbėtos
kitos sielos. Žinoma, jei jūs abejojate Mano žodžiu, sakomu per šiuos pranešimus, jūs vis tiek savo širdyse
galite melstis už prarastas sielas. 

Myliu jus ir laukiu jūsų atsako į mano maldos prašymus. 
Jūsų Jėzus   

Aš negaliu priversti žmonių atsiversti ar sugrįžti 
2011 m. spalio 15 d., Sekmadienis, 19:00 val.  

Mano brangioji mylima dukra, kuo daugiau žmonių išgirs Mano žodį, tuo labiau Mano meilė užpildys
jūsų sielas, kai tik jūs perskaitysite Mano pranešimus. Aš kalbėsiu jų sieloms ir pažadinsiu juos iš snaudulio,
kad suvienyčiau su Savimi, kad galėčiau išgelbėti kuo daugiau sielų visur. Jūsų daugybės jėga padės man
pasiekti  sielų  išgelbėjimą  dideliu  mastu.  Dėl  laisvos  valios,  Mano  Tėvo  suteiktos  žmonėms,  Aš  negaliu
priversti žmones atsiversti ar grįžti  prie tikėjimo Dievu Tėvu. Tai turės būti jų pačių sprendimas. Malda
skleis atsivertimus. Šitą aš jums pažadu. Tik galvokite apie dovaną, kuri laukia jūsų sielų, Mano vaikai, kai
meldžiatės už jas.  

Negi  nežinote  maldos  galios?  Malda,  kalbama  būryje,  dėkojant  Mano  Tėvui  ir  atgailaujant  už  savo
nuodėmes, gali išgelbėti pasaulį.  Tokią galią ji turi. Aš niekada anksčiau taip neraginau jūsų melstis, nes
malda turi išeiti iš jūsų lūpų ir su jūsų širdies kilnumu būti tariama už užkietėjusius nusidėjėlius, esančius
visur. Man reikia jūsų maldų. Be jūsų maldų tos nelaimingos sielos negalės būti išgelbėtos, nes daug jų yra
tokioje  tamsoje,  kad  Įspėjimas  jiems  padarys  nedidelį  poveikį.  Jūs,  Mano  branginami  vaikai,  visi  esate
nusidėjėliai, iš kurių daugelis stengiatės iš visų jėgų rodyti Man savo meilę, negi nesuprantate, kad Aš taip
viliuosi, kad jūs suteiksite Man draugiją. Prisijunkite prie Manęs Mano Švenčiausiosios Širdies prieglobstyje
ir prašykite Manęs malonės išgelbėti savo brolius ir seseris. Aš išgelbėsiu milijonus sielų, kai jūs pašvęsite
savo laiką melsdamiesi Dievo gailestingumo vainikėlį. 

Dabar tas laikas, kai Dievo Gailestingumo vainikėlio kalbėjimas yra pats efektyviausias. Būkite kilnūs savo
širdimi, protu, kūnu ir siela. Vykite visas abejones šalin. Leiskite Man, j sų Jėzui, pakelti jus ir atvesti jus ir
visus tuos, už kuriuos jūs meldžiatės, į Mano amžinąjį gyvenimą. 

Jūsų mylimas Išganytojas 
Jėzus Kristus   



Mano atėjimas jūsų gelbėti bus jaučiamas kiekviename žemės kampelyje
 2011 m. spalio 17 d., Pirmadienis, 21:30 val. 

Mano brangioji mylima dukra, laikai kečiasi. Pasaulyje vyksta perversmai, kuriuos kelia tamsos dvasia. Jūs
esate apsupti visų įrodymų, ką piktoji dvasia gali padaryti žmonijai. Tokioje tamsos dvasioje spindės Mano
dieviško buvimo dvasia, kai Aš ateisiu dar kartą gelbėti žmonijos. 

Jūs, Mano brangūs vaikai, kurie žinote tiesą, privalote pasakyti kitiems, kaip jiems pasisekė, kad jiems bus
įteikta tokia nuostabi dieviška dovana. Mano meilė apims pasaulį taip, kad jūs pulsite ant žemės nuolankiai ir
atsiklaupę verksite apgailestaudami dėl nuoskaudų, kurią jūs sukėlėte įžeisdami Mano Amžinąjį Tėvą.  

Tik per  Aukščiausiąjį  Dievą dabar jums bus parodytas didžiojo gailestingumo aktas.  Džiūgaukite,  nes
dabar pasaulyje yra šviesa, kuri ves sielas į priekį ir į Dievo Tėvo rankas. 

Aš  vėl  ateisiu  suteikti  jums gyvenimą,  kurio  jums  reikia,  kad dar  kartą  galėtumėte  pakelti  savo  akis
garbindami ir šlovindami Dievą Tėvą ir dėkodami Jam už teisingumą, kuri jis dabar rodo Savo brangiems,
bet prarastiems vaikams.  

Aš,  Jėzus  Kristus,  dabar  ruošiuosi  kiekvienai  sielai  leisti  paliudyti  gailestingumo  tiesą,  tarp  jų  ir
užkietėjusiems nusidėjėliams ir netikintiems, esantiems visur. 

Mano  ir  Dievo  Tėvo  egzistavimo  įrodymas  bus  atskleistas  su  visa  dangiška  šlove  kiekvienam  vyrui,
moteriai ir vaikui. 

Mano egzistavimas  bus  atskleistas  taip,  kad niekam nepavyks  ir  negalės  nekreipti  į  tai  dėmesio.  Nes
atsivers dangus, žvaigždės susidurs tam, kad kiekviename žemės kampelyje tuo pačiu metu būtų jaučiamas
Mano grįžimas gelbėti jūsų.  

Kaip džiaugsis  Mano vaikai,  kai  jie  bus  Mano dieviško buvimo liudininkais.  Net  tie  žmonės,  esantys
tamsoje pajus, kaip Mano meilė paliečia jų šaltas sielas, kuri vėl juos uždegs.  

Ruoškitės.  Laukite  Mano  Šlovingo  atėjimo.  Melskitės  už  tuos,  kurių  širdis  yra  pripildžiusi  baimė.
Nebijokite Manęs. Laukite šio svarbaus įvykio su meile ir širdies nuolankumu. 

Myliu jus, vaikai. Mano didžio gailestingumo aktas tai įrodys.  
Jūsų mylimas Išganytojas  
Jėzus Kristus  
Žmonijos Karalius   

Dievas Tėvas – paruoškite pasaulį Mano Mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus atėjimui 
2011 m. spalio 19 d., Trečiadienis, 14: 00 val.  

Mano dukra, paruošk pasaulį Mano Mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus atėjimui, nes dabar Jis ateis, kaip
išpranašauta, dar kartą gelbėti žmonijos.  

Jo atėjimą skelbs Dangaus trimitai ir angelų chorai, kurie garbindami giedos, kad paskelbtų apie šį svarbų
įvykį. 

Mano  didžią  dovaną  žmonijai  perduos  jums  Mano  brangus  mylimas  Sūnus,  kuris  yra  atsiunčiamas
išgelbėti jus prieš Paskutinį Teismą. 

Paruoškite savo sielas, nes kai bus atskleistos jūsų nuodėmės, Aš liepiu jums pulti nusižeminusiems prie
Mano Sūnaus kojų ir maldauti jo pasigailėjimo. Jūs turite prašyti Jo atleisti jums ir turite priimti jo bausmę,
kuri reikalinga apvalyti jūsų sielas. 

Jo  gailestingumas  yra  toks  didelis,  kad gali  būti  atleista  bet  kokia  nuodėmė,  net  pati  sunkiausiai,  jei
rodomas tikras gailėjimasis. Jūs visi turite rodyti nusižeminimą, kad būtumėte verti įžengti į Naująją Taikos



Erą žemėje, kurios laikas jau netoli. Tik tos sielos, kurios nuoširdžiai atgailauja ir rodo tikrą atsidavimą Mano
mylimam Sūnui,  butų  tinkamos  įžengti  pro  vartus.  Nes  turite  būti  be  nuodėmių,  kad įžengtumėte  į  šį
nuostabų Naują Rojų Žemėje.   

Mano brangūs mylimi vaikai, Aš paruošiau šį rojų su didele meile kiekvienam iš jūsų. Tai yra palikimas,
kurio jūs laukiate. Tai yra būdas, kuriuo žemės dovana buvo iš pradžių įteikta Adomui ir Ievai. 

Bet kas, kas atmes š į Rojų Žemėje, kur nebus jokio blogio, nusigręš nuo išganymo. 
Tai yra jūsų galutinis pasirinkimas išlaisvinti savo sielas iš Šėtono gniaužtų ir piktojo įtakos, kurią jis daro

jūsų gyvenimams.  
Priimkite  šią  nuostabią  didžio  gailestingumo  dovaną.  Šia  dovana  jums  sutiekiama  tikro  išganymo  ir

šlovingo Rojaus proga, kurios jūs negalite iš tiesų suvokti.  
Toms nelaimingoms sieloms, kurios atmeta Mano Sūnaus atleidimo auką, bus suteikta daugiau laiko grįžti

prie tikėjimo. Tačiau jums nebus suteikta labai daug laiko, nes Mano kantrybė baigiasi.  
Dabar laukite Mano Sūnaus atėjimo, kad būtumėte išgelbėti dar kartą nuo nuodėmės ir kad jums būtų

suteiktas amžinas išganymas.  
Dievas Tėvas    

Mano sūnaus Muamaro Gadafio mirtis
 2011 m. spalio 20 d., Ketvirtadienis, 15:15 val. 

Mano  brangioji  mylima  dukra,  bet  kokios  likusios  abejonės,  kurias  tu  retkarčiais  turėjai  dėl  Mano
švenčiausiųjų žodžių, dabar dings.   

Aš atskleidžiu pranašystes tam, kad įrodyčiau pasauliui, jog Aš, Jėzus Kristus, visos žmonijos Išganytojas,
šiais laikais bendrauja su visur esančiais Savo vaikais. 

Mano ketinimas yra ne padaryti sensaciją, bet užtikrinti, kad nė vienas nebūtų išskirtas nuo Mano skubaus
kvietimo, skirto pasauliui, išgirdimo. 

Mano  sūnaus  Muamaro  Gadafio  mirtis,  už  kurio  sielą  tu  ir  tau  artimi,  meldėsi  pastaruosius  keletą
mėnesių, yra viena pirmųjų pranašyčių, kurios įrodys pasauliui šių pranešimų tikrumą. Tai yra Mano ženklas
Tau, Mano dukra, išvaduoti savo protą nuo abejonių, kurios lenda tau į galvą. (smulkmenos apie kitus du
vadovus, kurie bus nužudyti, regėtojai buvo perduoti dar kartą, o taip pat ir šių baisumų laikas. Pirmasis
pranešimas buvo atskleistas 2011 m. vasario mėn.).    

Tu, Mano dukra, kiek tave tai priblokštų, buvai išsirinkta paruošti žmoniją Mano naujai taikos erai. Tas
laikas ateis netrukus po Įspėjimo.  

Eik ir ruoškis kitai savo Šventosios Misijos padėti gelbstint sielas po Įspėjimo daliai. Tau yra sutiekiamos
malonės, kad išliktum stipri. Mano vaikai visur pagaliau girdi Mano maldavimą atsiversti. 

Tie, kas mane skaudina labiausiai  
Niekada šiame darbe nerodyk baimės, nes nėra ko bijoti. Niekada nesvyruok ir neleisk, kad kokie nors

trukdymai ar žodinės pajuokos sulėtintų tavo darbą Man. Mano dukra, Aš visada esu šalia tavęs. Prisimink 
tai. Jei ir kai Tu būsi puolama dėl Mano Švento Žodžio, išlik nekalbi. Mano Šventasis Žodis visada bus

puolamas. Tie, kurie skaudina Mane, yra šventos sielos, kurios dėl baimės ir atsargumo, deja, yra pirmosios,
kurios  įžeidžia  Mane dėl  šių  pranešimų.  Šėtonas  žino,  kad labiausiai  Mane skaudina  Mano išsirinkti  ir
atsidavę sekėjai, kurie atsuka Man nugarą.  

Mano dukra, dabar tu pradedi jausti fizinį Mano kančių skausmą, bet dabar esi pasiruošusi tai priimti
kartu su Manimi. Šie išbandymai netruks ilgai, bet tol, kol jie truks, tu jausi tokias pat kančias, kokias jaučiu
Aš, kai pamatau nuodėmę. Tai, kaip esu tau sakęs anksčiau, yra dovana ir tik labai mažai išsirinktų sielų tai



gauna. Kartais bijodama turi suprasti, kad tavo kentėjimas ne tik artina tave prie Mano Švenčiausios Širdies,
bet tai išgelbės milijonus sielų Įspėjimo metu. 

Šis kentėjimas taps intensyvesnis,  kai artės Įspėjimas. Kęsk tai tylomis. Nes tokiu būdu tu man padėsi
gelbėti brangias sielas, kurias kitu atveju pagrobs Apgavikas. 

Pasakyk Mano vaikams, kad Aš džiaugiuosi stipriu tikėjimu, kokį jie rodo. Pasakyk jiems, kad jie tampa
artimesni  Mano  Švenčiausiajai  Širdžiai.  Pasakyk  jiems,  kad  Aš  laimu  juos  ir  suteikiu  jiems  didžiulį
palaiminimą,  kad jis  suteiktų jiems stiprybės,  kurios  reikės,  kai  jie  klausys Mano vadovavimo per  šiuos
šventus pranešimus. Jiems reikės stiprybės, nes Mano vaikams nebus lengva suprasti pokyčių rimtumą, kurie
dabar prasidės pasaulyje.  

Melskitės ir vienykitės. Kartu žiūrėkite į dangų kaip maži vaikai su paprastu pasitikėjimu Dievu Tėvu.
Prašykite jo, Mano Šventuoju Vardu, suvienyti jus į jo šlovingą armiją link amžino išganymo pergalės.  

Vaikai, laiminu jus visus Savo dieviška meile.  
Jūsų Jėzus  

Įsėjimas yra visuotinės išpažinties forma
 2011 m. spalio 21 d., Penktadienis, 20:30 min.  

 Įspėjimas yra visuotinės išpažinties forma  
Mano brangioji mylima dukra, parašyk tai. Dabar tu patiri daug kentėjimų, kad išgelbėtum iš tamsos tas

sielas, kurios atmeta Mane ir Mano Tėvą.   
Tos sielos yra tokios uždaros ir užkietėjusios, kad jas išgelbėti gali tik maldos ir aukų kančios. Nes jos

atsisakys siekti atpirkimo. Jų užsispyrimas neleis jiems pakankamai gailėtis, kad jie pripažintų savo kaltes ir
maldautų atleidimo. 

Įspėjimas yra visuotinės išpažinties forma. Tai bus laikas, kai iš kiekvieno bus tikimasi prašymo atleisti jų
nuodėmes arba susidurti su atmetimu. Tiek daug sielų tamsoje atsisakys priimti Mano Gailestingumo ranką.
Jos nusisuks nuo Manęs. Tu, Mano dukra, kartu su Mano pamaldžiais sekėjais galite padėti išgelbėti jų sielas
nuo amžinų pragaro kančių.  

Aš  niekada neversiu  Savo vaikų kentėti  Mano vardu.  Bet  dėl  tų,  kurie aukoja Man savo pagalbą  per
kentėjimus kaip dovaną, Aš galiu atpirkti daug žmonijos.  

Kentėjimas atsiranda dėl Šėtono puolimų, kai jis kankina sielas, kurios yra arti Manęs ir kurias Aš esu
paskyręs  atlikti  šventą  misiją  atversti  sielas.  Žinokite,  kad  kai  bus  tie  puolimai,  jūs  būsite  vienybėje  su
Manimi. Tada jūs gerai Mane pažinsite. Jūs žinosite, kaip Aš jačiuosi – pažinsite mano džiaugsmą, mano
liūdesį, mano sielvartą, mano skausmą ir siaubą, kai Aš netenku sielos dėl Šėtono.   

Nesijaudinkite. Jau milijonai sielų yra išgelbėtos šių pranešimų dėka.   
Mano  pasišventusios  armijos  maldos  jau  švelnina  pasaulines  nelaimes  ir  Mano  Šventojo  Pasiuntinio

pasitraukimą iš Vatikano. Jų klusnumas kalbėti Mano Dievo Gailestingumo vainikėlį šiuo metu gelbsti sielas.
Įsitikink, kad Mano vaikai supranta, kad Aš šiais pranešimais kalbu visoms religijoms ir denominacijoms.

Aš neišskiriu nė vieno. Nes jie visi yra Dievo vaikai. Yra tik vienas Dievas ir tai yra Mano Amžinasis Tėvas,
Aukščiausiasis Dievas. 

Vaikai, eikite su Manimi ir dirbkite visi kaip vienas, kad greitai išgelbėtume Mano sielas visame pasaulyje.
Vien malda jūs galite padėti Man išgelbėti pasaulį. 

Jūsų Jėzus  
Visos Žmonijos Išganytojas  



Aš noriu sukurti maldos grupių armiją
  2011 m. spalio 23 d.; Sekmadienis, 19:15 val.  

Mano brangioji  mylima  dukra,  turi  būti  žinoma,  kad Aš noriu  sukurti  maldos  grupių armiją  visame
pasaulyje.  Aš pateiksiu jums,  Mano armija, maldas, kurias reikia kalbėti,  kad būtų išgelbėtos sielos.  Šios
maldų grupės plėsis ir jų gretose kils tikra armija pasišventusių sekėjų, kad visiems perduotų tiesą apie Mano
dievišką išganymo pažadą. 

Šios grupės sudarys armiją, kaip liepė Mano mylimas Tėvas, kuri nugalės piktojo tamsą, sukeltą šėtono ir
jo šalininkų bei sekėjų. 

Taip, Mano dukra, nors ir sunku suprasti, bet yra daug žmonių, kurie ne tik išpažįsta šėtoną, bet kurie
rodo atsidavimą jam. Yra daug sielų tamsoje, kurios garbina ir idealizuoja Tamsos Karalių. Jie lenkiasi jam,
aukoja juodas mišias ir  skaudina Mane visokiomis  šventvagiškomis kalbomis ir  įžeidimais,  kas sukrės ir
papiktins jus. Jų skaičius auga ir daug šėtonui atsidavusių ir įsipareigojusių sekėjų dirba labai garbingose
aukštose pareigose versle, bankų ir politikos srityse. Jie vienijasi ignoruodami Dievą, Mano Amžinąjį Tėvą
visiškai suprasdami, ką jie daro.  

Taip, kaip Šėtonas nekenčia žmonijos, nes ją sukūrė Dievas Tėvas, visų daiktų kūrėjas, tie šėtono gerbėjai
nekenčia žmonijos. Giliai savyje jie jaučia neapykantą, kad net bando sukurti elitinę armiją, kuri sunaikintų
milijonus gyvybių žemėje. Savo valdžios ir turtų siekiuose jie norės išvalyti kelią savo pačių poreikiamas ir
troškimui valdyti žmoniją.  

Tai yra užkietėjusios sielos, kuriems Aš prašau jūsų pagalbos, Mano vaikai. Man reikia jūsų maldų, kad
būtų atvertos jų širdys suprasti meą, kuriuo apgavikas vertė juos tikėti. Jie man yra prarasti, jei nemaldaus
Mano gailestingumo. Štai dėl ko malda gali būti jų vienintelė gelbstinti malonė. 

Ši  galinga armija,  kuriai  vadovauja apgavikas,  bandys sukelti  baisią destrukciją.  Jie  jau bando nuodyti
mano vaikus klastingiausiais būdais per vandenį, vaistus ir maistą. Prašau, nuolatos būkite budrūs. 

Greitai  po Įspėjimo Mano Tėvo ranka bus pakelta prieš tas  piktas sielas,  jei  jie  ir  toliau atmes Mano
gailestingumą. Tuo tarpu, vaikai, turite stoti ir neleisti, kad jūsų tautos būtų bauginamos. Melskite Mano
apsaugos  ir  gyvenkite  paprastai.  Melskitės  ir  priimkite  sakramentus.  Prašykite  Mano  pagalbos  visuose
dalykuose ir Aš atsiliepsiu į jūsų prašymus pagal Savo švenčiausiąją valią.  

Melskitės, melskitės, melskitės, kad būtų sušvelnintas piktojo planas valdyti pasaulį, ką planuoja piktųjų
grupė. Jie įgauna galią vidurio rytuose ir bando kontroliuoti Europą, kol dar nenusitaikė į kitas pasaulio
dalis.  Priešai,  kuriuos jie  jums rodo per  žinias žiniasklaidos priemonėse,  nėra tikrieji  priešai.  Jie  sukuria
priešus tam, kad pateisintų atsakomuosius veiksmus, kurie visada turi tą patį tikslą. Valdyti. Turėti. Krauti
turtus. 

Melskitės už juos, kad jie atsiverstų, nes be atsivertimo jų nedori darbai sukels daug sielvarto ir kančių.
Mano Amžinasis Tėvas pasiųs bausmę, tačiau jie vis vien gali pakenkti, kas sukels nepasakomą kančią Mano
vaikams. 

Jūsų mylimas Išganytojas  
Jėzus Kristus   

Aš ateisiu greičiau negu tikitės 
2011 m. spalio 24 d., Pirmadienis, 19:09 val.  

Aš ateisiu greičiau negu tikitės    
Mano brangioji mylima dukra, neturi leisti tiems, kurie vis abejoja ir reiškia nuomonę apie Mano šventą

žodį, kad tave liūdintų. Nekeipk dėmesio į tokius klausimus. Išlik rami. Melskis už juos ir eik į priekį, nes



dabar liko nebedaug laiko. 
Aš raginu jus visus, mano vaikai, ramiai atsisėsti ir melsti Manęs pasigailėjimo. Prašau jūsų nepanikuoti,

nes Aš ateinu tik jūsų gelbėti, o ne teisti. Negi to nežinote? Nėra ko bijoti, visiškai pasitikėkite Manimi.  
Aš ateisiu greičiau negu tikitės, taigi, paruoškite sielas. Melskitės už visas sielas, kurios gali Mane neigti ar

atmesti Mano dieviško gailestingumo dovaną. Jūs, mano brangios sielos, teikiame man paguodą ir lengvinate
kančią, kurią Aš patiriu, kai visur pasaulyje matau neapykantą. 

Vaikai, ateikite arčiau Manęs ir leiskite Man jus apkabinti, kad suteikčiau jums stiprybės ir pasitikėjimo,
kurio  jums  reikia,  sutinkant  Mane.  Jūs,  mano  ypatinga  Armija,  esate  vienybėje  su  Manimi  ir  ar  tai
suprantate, ar ne, jums vadovauja Šventoji Dvasia, kad kovotumėte gelbstint sielas.  

Ramiai atsisėkite, Mano mažyliai ir prisiminkite, kad Aš visada būsiu su jumis. Džiaukitės ir laukite Mano
atėjimo, kai Aš išliesiu Savo malones visur esantiems visiems savo mylimiems sekėjams.  

Nesvarbu kur jūs gyvenate, nesvarbu, iš kurios pasaulio dalies esate, jūs esate Mano. Myliu jus. Žiūrėkite
atviromis širdimis ir su pasitikėjimu, nes mes artinamės link Įspėjimo. 

Jūsų Jėzus   

Dievas Tėvas – turite atsisakyti tamsos ir priimti šviesą 
2011 m. spalio 25 d., Antradienis, 15:30 val. 

Mano mylima dukra, pasakyk pasauliui, kad Aš apkabinus visus Savo vaikus Savo glėbyj. Viskas bus gerai.
Dabar visi turi būti likti Mano Šventose Rankose, kaip ir turi būti.  

Aš sakau, kad Mano Sūnus vėl bus atsiųstas į žemę vaduoti žmogų iš nuodėmės pasekmių. Tai yra Mano
dieviško teisingumo aktas jums, Mano brangiems vaikams, kad galėčiau susigrąžinti jus į  Savo Karalystę
žemėje.  

Baimė neateina iš  Manęs.  Baimė ateina iš  tamsos.  Kai  bijote Manęs, žinokite,  kad tamsa,  o ne Mano
dieviška didybė, apgaubia jūsų sielas. 

Norėdami būti Mano Karalystės dalimi turite atsisakyti tamsos ir priimti šviesą. Tą pačią šviesą dabar
jums duoda Mano Sūnus Dieviško Gailestingumo Aktu. 

Mano meilė visiems jums, vaikai, yra tokia didelė, kad Aš panaudosiu visas savo jėgas, kad atpirkčiau visas
sielas visur. Mano teisingumo ranka bus panaudota toms sieloms, kurios mane atstumia, bet ne tol, kol bus
dėtos visos pastangos suvienyti visus visur esančius Mano vaikus. 

Greitai pasauliui bus atskleista Mano Didžios Šlovės Karalystė. Nė vienas vaikas nenorės atstumti Mano
šlovingą Karalystę, kuri karaliaus naujoje taikos eroje žemėje.  

Melskitės už tuos, kuriems bus sunku priimti tiesą. 
Dievas Visagalis Tėvas  
Netikri pranašai bando menkinti nuo mano Šventą Žodį

Daug netikrų pranašų, mėgina atitraukti jus nuo Mano Šventojo žodžio
2011 m. spalio 26 d., Trečiadienis, 15:30 val. 

Mano brangioji  mylima dukra,  prašau,  pasakyk Mano vaikams, kad būtų budrūs dėl  netikrų pranašų,
kurie kalba Mano vardu, bet kurie skelbia žodžius, kurie nėra ištarti iš Mano lūpų. 

Daug tokių pasiskelbusių regėtojų, kurie išorėje dedasi esą katalikais ir su visomis su tuo susijusiomis
manieromis ir kitomis krikščionių doktrinomis, ištiesų yra „New Age “ sekėjai. 

„New  age“ sekėjai dabar infiltruojasi pasaulyje, norėdami įtikinti Mano vaikus, kad jie yra siųsti skelbti



Mano Šventąjį Žodį. Iš pažiūros jų žodžiai atrodys teisingi. Kalba, kurią jie naudos, bus rafinuota, meili, gerai
apgalvota, bet maskuos melą. 

Tai yra amžius, kai atsiras daug netikrų pranašų ir daugeliui Mano vaikų bus sunku atskirti tiesą nuo
prasimanymo. 

Tu, Mano dukra, dabar jau esi atakuojama tokių regėtojų, kurie mėgina atitraukti tave nuo Mano Šventojo
žodžio. Neleisk, kad taip atsitiktų, nes Mano vaikai bus įtraukti į tamsą, iš kurios jiems bus sunku išsivaduoti.

Prisiminkite štai ką. Šie netikri pranašai taip pat yra Mano mylimi vaikiai, taigi, prašau, melskitės ir už
juos. Gaila, bet jie buvo suklaidinti ir pradėjo tikėti išgalvota hierarchija ir visata, kuri neegzistuoja.  

Būkite atsargūs tų, kurie remiasi atsirandančiais šeimininkais arba kurie kalba apie naują šviesos erą, kur
Dievas Tėvas yra paprasčiausiai matomas kaip kitas aspektas. Šios sielos nurodymus gauna ne iš Manęs. Jie
laikosi  įsitikinimų,  kuriuos  moko apgavikas.  Daugeliu  atvejų  šios  suklaidintos  sielos  tiki,  kad jos  gauna
dieviškus  pranešimus.  Šėtonas  dirba  tokiais  būdais.  Jo  švelnūs,  padrąsinantys  žodžiai  užleis  vietą
nemaloniems, šaltiems, bet įtikinamų žodžių litanijoms. Jie eina ne iš Aukščiausiojo Dievo.  

Kaip anksčiau sakiau, Aš pasauliui kalbu paprastai. Aš nenaudoju vaizdingos kalbos, pridengdamas šaltą
pasipūtėlišką balsą. Aš bandau jūsų širdyse nepasėti baimės. Aš paprasčiausiai bandau vesti jus į tiesą ir kaip
svarbu mylėti savo kaimyną. 

Vaikai, jums labai sunku šiais sudėtingais laikais.  
Melskitės,  melskitės,  kad netaptumėte melagysčių serijų  aukomis,  kurias  skleis  netikri  pranašai.  Jei  jų

pranešimai atrodo išgalvoti, juos sunku suprasti ir jie kelia baimę jūsų širdyse, tada jie yra siųsti ne iš Manęs. 
Vaikai, susikoncentruokite tik į Mane. Aš turiu daug ką pasakyti. Neleiskite, kad jus atitrauktų nuo manęs

nė minutei, nes tai neleis jums išgelbėti tų sielų, kurioms taip reikia jūsų maldų.  
Jūsų Jėzus  

Dabar laukite mūsų nuostabaus susitikimo
 Trečiadienis, 2011 m. spalio 26 d., 22:00 val.  

Mano mylima dukra, turi nebijoti nuolatinių puolimų, daromų netikrų regėtojų Mano parnešimams.  
Jau dabar turite žinoti, kad kai Aš kalbu išsirinktiems pasiuntiniams, jie visada bus neapykantos taikiniais.

Kai  tave  puls,  prisimink,  kad  Man  taip  pat  metamas  iššūkis.  Mano  Šventas  Žodis  yra  triuškinamas,
analizuojamas, juo abejojama, jis kritikuojamas ir skelbiamas nevertu tarti Mano lūpomis.  

Kiek mažai Mano vaikai žino. Baimė ir įtarimas apakina juos tiesai. Jūs taip pat būsite nustebinti tuo, kaip
Mano žodis taip lengvai yra laikomas nesvarbiu dėl netikrų pranešimų.  

Kadangi Įspėjimas pasauliui jau visai netoli, pagaliau visi Mano sekėjai sužinos tiesą. Tuo metu jie priims
Mano žo į, kad pašventintų savo nelaimingas sielas. Kaip Aš sutiksiu juos ir vesiu arčiau savęs ir jų ašaros
susilies su manosiomis meilėje ir vienybėje. Prieš Įspėjimą jie ir toliau abejos, bet nebeneigs Manęs, kai stos
prieš Mane. Ir kai jie stos prieš Mane ir pajaus meilę, kurią Aš jiems jaučiu, jie nebenorės palikti Manęs nė
akimirkai – tokia stipri bus mūsų vienybė.  

Dabar laukite mūsų nuostabaus susitikimo. 
Jūsų Jėzus  

Jūs, Mano vaikai, esate palaiminti, jei kenčiate Mano vardan 
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 27 d., 15:30 val. 

Mano brangioji mylima dukra, tas didėjantis skaičius išbandymų, kuriuos tu dabar patiri Mano vardu,



nėra atsitiktinis. Kadangi Šėtonas toliau tave kankina, galvok tik apie sielas, kurias tu gelbsti savo kančia.
Pabandyk pakilti virš šių sunkumų ir nuolat išlaikyk Mane savo mintyse. Melsk Mano mylimos Motinos
apsaugos ir kaip galima dažniau kalbėk Šventąjį Rožinį.  

Svarbu,  kad visi  Mano sekėjai  prašytų  apsaugos  nuo apgaviko,  kuris  laukia  kiekvienos  progos  pasėti
abejones jūsų galvose. 

Jis ir jo demonai yra visur. Jie panaudos kiekvieną įmanomą taktiką, kad jūsų gyvenime sukeltų sumaištį.
Žinokite, kad kai taip atsitiks, jus būsite paliesti Mano mokymų ir kad dabar jūs nešite Mano kryžių. 

Niekada nebijokite,  vaikai,  nes  jūs  visi  galite  pakilti  iš  šios  dykumos  dėl  stiprybės,  kurią  Aš  suteikiu
kiekvienam iš  jūsų,  Mano armija.  Jūs triumfuosite  nugalėję  piktąjį  ir  jo blogybes.  Kuo daugiau melsitės
susivieniję, tuo bus didesnė šarvų siena. Nė vienas Mano vaikas, kuris kenčia persekiojimus dėl tiesioginio
darbo Man, negali būti paliestas piktojo.  

Jūs, mano vaikai, esate palaiminti, jei kenčiate Mano vardu, nors jums tai sunku suprasti.  
Nekreipkite dėmesio į tokias patyčias. Nusisukite. Nereaguokite. Išlikite ramūs. Melskite stiprybės. Aš esu

su jumis. 
 Jūsų mylimas Jėzus Kristus  
 
Didžiausias Mano Bažnyčios puolimas nuo Mano Mirties ant Kryžiaus

2011 m. spalio 28 d., Penktadienis, 22:40 val. 

Mano mylima dukra, greitai bus patikrinta Mano Bažnyčios ištikimybė Man, jų mylimam Sūnui. Mano
Bažnyčia užmigo ir snausdama nepasiruošė Antikristo atėjimui. Jis ir jo pakalikai jau šliaužia per siauriausius
plyšius į kiekvieną Mano Tėvo bažnyčią pasaulyje.  

Katalikų Bažnyčia yra pagrindinis Antikristo taikinys ir jis nesustos, kol nenusuks galvų mažiausiai pusei
Mano Bažnyčios šioje žemėje. Mano Kardinolai, vyskupai ir kunigai yra tokie nepasiruošę, kad jie nepastebi
jų pačių gretose vykstančių subtilių pokyčių. Nebeilgai liko laukti, kol Mano Bažnyčios skilimas bus aiškiai
matomas. 

Mano Bažnyčia yra  labiausiai  puolama nuo Mano Mirties  ant  Kryžiaus.  Mano vargšai  mylimi  tarnai.
Daugelis jų tapo nekaltais pastumdėliais, paveiktais tamsos  jėgų, kurios yra atsargios, kad nebūtų atskleistos.

Aš prašau visų savo tarnų daug melstis, kad jie atlaikytų tą bjaurastį, kuri jų laukia. Jie turi melstis į Mane
šiais žodžiais:  

“O Mano mylimas Jėzau, Aš maldauju tavo apsaugos ir prašau tavo malonės išgelbėti mano brolius ir
seseris, esančius tavo bažnyčioje, kad jie netaptų Antikristo aukomis. Suteik man malonių ir apsaugok mane
savo stiprybės šarvais, kad atlaikyčiau piktojo veiksmus, kurie gali būti daromi tavo Šventuoju Vardu. Aš
meldžiu tavo gailestingumo ir aukoju savo ištikimybę tavo Šventajam vardui visiems laikams“. 

Priešinkitės, Mano šventieji tarnai, šiam blogiui ir žvėriui, iš kurio burnos bus paleistos šios nešvankybės
ir melas. 

Atidžiai stebėkite pokyčius, kurie vyks konsekruojant Mano Kūną ir Kraują. Jei žodžiai bus pakeisti, kurie
neigs Mano kūno buvimą Šventojoje Eucharistijoje, tada ginkite Mano dievišką pažadą. Tas, kas valgo Mano
kūną ir geria Mano kraują, turės amžiną gyvenimą. 

Būkite  drąsūs,  mano  šventieji  tarnai.  Melskite  stiprybės,  kurios  jums  reikia,  nes  jūsų  tikėjimas  ir
nuolankumas bus beprotiškai išbandomi.  

Myliu jus ir visada jus apsaugosiu. Tik tie, kurių širdys nuolankios ir siela nusižeminusi, pasinaudos Mano
šventa apsauga. 

Melskitės už visus Mano šventuosius tarnus visur, kad jie neatstumtų tiesos šviesos tamsos dvasios vardan,



kuri greitai atsiras Mano Bažnyčios viduje.   
Jūsų Išganytojas ir Globėjas  
Jėzus Kristus  

Mergelė Marija: atverkite širdis tiesai
 2011 m. spalio 29 d., Šeštadienis, 16:49 val. 

Mano vaike,  visada turi  melsti  Mano apsaugos.  Tau yra  vadovaujama ir  turi  visiškai  pasitikėti  Mano
mylimu Sūnumi. 

Melskis už atsivertimus visur. Tavo maldų reikia daigybei prarastų sielų. Niekada nepamiršk to, nepaisant
kokia sunki tau bus ši kelionė.  

Piktojo dvasia yra užliejusi didelę dalį žmonijos taip, kaip dar nėra buvę. Apgaviko veiksmai intensyvėja ir
slopina Mano vaikus, esančius visur. 

Net tie, kurie atvirai teigia savo atsidavimą Mano mylimam Sūnui, pro ausis praleidžia jo maldavimus
gelbėti sielas. Jie tapo tokie arogantiški dėl savo išdidumo, jog pamiršo, kad Mano Sūnaus Šventas Žodis yra
vienintelis gyvenimas, kurio jiems reikia. Šiuo metu malda yra gyvybiškai svarbi. Tie, kurie aukština save kitų
akyse, kai skelbia Mano brangiausiojo  ūnaus žodį, tačiau nepripažįsta Jo kvietimo, turi užkietėjusias širdis ir
neišgirsta tiesos.  

Vaikai, dabar turite išgirsti Mano Sūnų Jėzų Kristų.  Klausykite, ką Jis jums sako. Šventoji Dvasia atvers
jūsų širdis tiesai, jei leisite jai , kai Jis kalbės jums per šiuos Šventus pranešimus. 

Aš verkiu iš sielvarto, kai matau kaip šiandien Jo Šventas Žodis yra atmetamas. Tie, kurie nepripažįsta Jo,
turi suprasti, kad dabar Jis ateis ne tik jūsų gelbėti. Jis ateis nuraminti jūsų šiomis tamsos dienomis. Jei tikrai
tikite, kad Jis yra gyvenimo duona, tada leiskite jam pažadinti jumyse meilės dvasią.  

Melskitės už atsivertimus visur. Liko nebedaug laiko. 
Jūsų mylima Motina  
Marija Dangaus ir Žemės Karalienė   

Netikėjimas tų, kurie skelbiasi Mane paž įstantys, skaudina labiausiai 
2011 m. spalio 31 d., Pirmadienis, 15:30 val. 

Mano brangioji mylima dukra, Mano Šventas Žodis, kuris yra perduodamas pasauliui, užmiršusiam apie
Mano buvimą, uždegs sielas tuoj po to, kai įvyks Įspėjimas. 

Pagaliau žmonija išgirs Mano žodį, kas leis man vesti juos į Mano naują Taikos Erą žemėje. Aš raginu
visus visur esančius savo vaikus pulti ant kelių ir klausyti, kaip kalba jūsų Išganytojas.  

Kadangi Aš niekada neatskleisiu Savo Sugrįžimo į žemę datos, galiu jums pasakyti, kad šįkart Aš ateisiu
kaip dvasia. Dabar Aš ateisiu dar kartą jūsų gelbėti Įspėjimo metu, kad žmogus galėtų atsiversti. Prašau,
leiskite  Man  vadovauti  jums  ir  leiskite  Mano  šventai  misijai  plisti  pasaulyje  ir  suteikti  Mano  vaikams
nusiraminimą.  Neužkirskite  Man  kelio.  Neatstumkite  Mano  Gailestingumo  rankos.  Neleiskite  savo
išdidumui stoti skersai kelio.  

Prabuskite ir pripažinkite, kad dabar Aš kalbu su jumis, kad galėč iau atvesti jus prie Savo neįtikėtinai
gailestingos krūtinės. Pagaliau jūsų siela nušvis nuo Mano Dieviškų malonių liepsnų, kurios bus išlietos ant
jūsų visų.  

Visos abejonės išnyks. Greitai Šėtono galios susilpnės, nors jis neatleis savo gniaužtų iki pat pabaigos. 
Tuo metu, kai jūs apmąstote mano prašymus, štai ką turite savęs paklausti. Jei tikite Manimi, kodėl dabar



Mane atstumiate? Kodėl rodote pyktį ir neapykantą tiems, kurie ateina Mano vardu? Kodėl liaupsinate save
Mano bažnyčioje Mano vaikų sąskaita? Prisiminkite, kad Mano akyse jūs visi esate vienodi.  

Dabar ateikite pas Mane nuolankiomis širdimis. Nes tol, kol to nepadarysite, negalėsite turėti naudos iš
Mano Gailestingumo ar gauti malonių, kurias aš nekantrauju jums suteikti.  

Mano balsas dabar kviečia visus netikinčius pripažinti Mano Amžinojo Tėvo egzistavimą. 
Po Įspėjimo leiskite Man padėti jums kelyje į amžiną gyvenimą. Man skauda širdį, kai matau prarastas

sielas. Bet žinokite štai ką. Mane labiausiai skaudina netikėjimas tų, kurie teigia pažįstantys Mane.  
Jus mylintis Išganytojas Jėzus   

----- 2011.11 -----

Mergelė Marija: Laikas Mano Sūnui perduoti Dieviško Gailestingumo dovaną
Trečiadienis, , 2011 m. lapkričio 2 d., 10:40 val.

Mano  vaike,  laikas  Mano  Sūnui  perduoti  savo  Dieviško  Gailestingumo  dovaną  artinasi.  Todėl  turi
susitelkti  į  savo  misiją  gelbstint  sielas.  Neturi  nesileisti  blaškoma,  kas  atitraukia  tavo  žvilgsn  į  nuo
svarbiausios užduotis – platinti atsivertimus.

Dangūs dži ūgaus, nes greitai bus įteikta Dieviška dovana su tyra meile, kurią Mano Sūnus jaučia savo
širdyje visoms sieloms. Mano vaike, kadangi šis darbas intensyviai plinta, piktasis toliau kankins tave per
įvairius žmones kiekviena įmanoma proga. Tau buvo liepta tylėti ir koncentruotis tik į Mano Sūnų.

Tu, Mano vaike, esi paskirtoji perduoti Mano Sūnaus troškimą kalbėti žmonijai šiais laikais. B ūk drąsi ir
narsi,  nes  ši  Šventoji  Misija  pasiseks.  Buvo  išpranašauta  prieš  tiek  daug  laiko  ir  tau  teikiami  įvairiausi
nurodymai iš dangaus. Šventieji visi tau vadovaus, nes jie yra surinkti visomis galiomis, kad užtikrintų, jog ši
misija nežlugs. Ir negali žlugti. Turi liautis jaudintis, kai dalykai atrodo beviltiški, nes tai yra melas, su kuriuo
tu susiduri dėl apgaviko darbo.

Aš, tavo mylimoji Motina visada dirbu su tavimi. Per mane tu buvai paruošta ateiti prie Mano Brangia
usio Sūnaus.  Malonės buvo suteiktos,  kad būtų galima išskaistinti  tavo sielą,  kad būtum tinkama dirbti
žmonijos Išganytojui.

Per mano brangiausią Sūnų, tu buvai atvesta prieš Šventąją Trejybę. Tai yra viena iš svarbiausių misijų
nuo tada, kai mano Sūnus buvo atsiųstas atpirkti žmoniją iš nuodėmės.

Niekada neleisk sau nukrypti nuo šios misijos. Ir nesusigundyk pasitraukti.  Visada melsk manęs, savo
motinos, apsaugos.

Jūsų mylima Motina
Dangaus Karalienė
Gailestingumo Motina

Oras pradės rodyti keistus ženklus
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 2 d., 19:40 val.



Mano brangiausia  mylima  dukra,  oras  pradės  rodyti  keistus  ženklus,  kai  žemė  judės  į  naują  būseną,
ruošiantis mano Dieviško gailestingumo aktui, kai dar kartą ateisiu išgelbėti pasaulio.

Neapykanta intensyvėja kiekvienoje tautoje. Visur jaučiamas nepasitenkinimas. Meilė vienas kitam yra
silpna, o savimeilė ne tik toleruojama, bet laikoma pagrindine, kad būtum priimtas šiuolaikiniame pasaulyje.

Aš  išvalysiu  neapykantą.  Aš  pažabosiu  žmogaus  planus  kelti  žiaurumus  savo  broliui.  Aš  išvalysiu
pasipūtimą jūsų sielose. Visos nuodėmės jums bus atskleistos, kaip jos atrodo tikru negražumu Mano akyse.

Kodėl šiandien tiek daug geraširdžių sielų turi nusigręžti nuo Mano senų mokymų? Kodėl dabar? Kodėl
yra blogai mylėti Dievą Tėvą, kas tampa gėdinga jų akyse? Aš pasakysiu jums. Taip yra dėl to, kad tiek daug
Mano vaikų buvo atitraukti dėl pasaulio malonumų. Nors daug materialinių dalykų, kurių jie dabar siekia,
yra jiems nesuprantami, jie vis tiek Mane atmeta. Žmoni jos sielos yra užtemdytos tokios tirštos tamsos, ka d
reikės laiko Mano šviesai prasiskverbti į jų sielas.

Kaip Aš verkiu iš gilaus liūdesio dėl tų prarastų sielų, kurios ž ūtbūtinai siekia išganymo ramybės. Jos
paprasčiausiai nesupranta, kad tik Aš galiu suteikti tokią ramybę jų nuvargintoms širdims.

O, kaip Mano meilė seniai pamiršta. Aš jų galvose esu tik nerealios pasekmės fragmentas. Jie nori ramybės
galvoje ir širdyje, bet jie Manęs to neprašys. Tik tada, kai jie prašys, Aš galėsiu atsiliepti. Negi jie to nežino?

Tie, kurie Mane mylite,  bet kurie nekenčiate ar įžeidinėjate savo brolį,  jums taip pat reikalinga Mano
pagalba. Man nereikalinga jūsų ištikimybė, jei su kitais nesielgiate gražiai. Kai skaudinate s avo brolius ir
seseris dėl kokios nors priežasties, j ūs skaudinate Mane. Nesvarbu kaip pateisinate savo veiksmus, žinokite
štai ką. Aš jaučiu skausmą tų, kuriuos jūs skaudinate. Kai Jūs mane taip skaudinate, jūs negalite parodyti
man savo tikrosios meilės iš savo širdies.

Mokykitės iš to. Siekite nuolankumo visuose dalykuose prieš jums ateinant prieš Mane pareikšti  savo
atsidavimą Mano Šventajai Valiai. Tokiu b ūdu jūsų siela taps tyra ir tinkama įžengti į Mano Karalystę.

Jums, Mano vaikai, labai pasisekė, nes milijonai jūsų tapsite Mano Naujojo Rojaus dalimi. Taip yra dėl
laikų, kuriais jūs gyvenate. Vaikai, tiek daug jūsų pasaulyje šiandien gali būti išgelbėti taip, kaip ankstesnės
kartos negalėjo.

Sutikite  šias  žinias  ir  pasinaudokite  galimybe  prii  mti  Mano  Dieviškąjį  Gailestingumą  atviromis  ir
atgailaujančiomis širdimis, kol dar galite.

Jūsų Išganytojas Jėzus Kristus

Malda, kurią reikia kalbėti, kad atsiverstų kiti
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 2 d., 22:33 val.

Dėl tikėjimo silpnumo tų pasaulyje, kurie yra tikintieji, tie, kurie esate stiprūs savo tikėjime, dabar turite
prisiimti didžiulę atsakomybę. Jūs turite melsti atsivertimų kitiems.

„Aš raginu tave, Jėzau, savo Dievišku Gailestingumu, apgaubti šias drungnas sielas savo Brangiausiuoju
Krauju, kad jie galėtų būti atversti“. Kalbėkite šią trumpą maldą už tuos, kuriems jūsų nuomone, labiausiai to
reikia.

Gauta šeštadienį, 2011 m. balandžio 16 d., 10:00 val.

Mano pasiuntiniai dabar yra su jumis, kad paruoštų sielas
Ketvirtadienis, 2011 m. lapkričio 3 d., 21:00 val.

Mano brangioji dukra, išpranašautos pranašystės pradės pildytis ir būti liudijamos per visą pasaulį, kad
niekas daugiau negalės nekeipti į jas dėmesio.



Tiek  daug  Mano vaikų  nežino  turinio,  esančio  Mano Tėvo Knygoje,  Švenčiausioje  Biblijoje.  Nedaug
dėmesio kreipiama į Jono Knygą, kur pasauliui yra pateiktos detalės apie laikų pabaigą. Šis laikas jau atėjo.
Pasiruoškite visi.

Tiesa, pateikta Apreiškimo Knygoje tokia ir yra – tiesa. Ar gali  atpažinti ženklus? Suirutė pasaulyje ir
toliau plis didžiuliu greičiu. Jūsų piniginei sistemai grasina pasaulinė grupė, kuri nori ne tik pinigų, bet kuri
nori pagrobti jūsų sielas.

Žmogaus blogis yra akivaizdus, bet daug jo yra paslėpta. Dabar mano pasiuntiniai yra tarp jūsų, vaikai,
kad paruoštų jūsų sielas. Ar atpažinsite juos, kuo jie yra, ar ne, Šventoji Dvasia, kuri viešpatauja jų sielose,
skleis atsivertimus.

Tie,  kurie  smerkia  Mano  bandymus  bendrauti  su  jumis,  greitai  supras  tiesą.  Tada  Mano  vaikai  vėl
susivienys prieš šią piktą jėgą, kuriai vadovauja šėtonas. Jie nelaimės. Prieš juos Mano Amžinasis Tėvas daro
visokias kliūtis. Jo gailestingumas yra toks didis, kad Jis panaudos Savo galią, kad apsaugotų Savo vaikus ir
sunaikins tuos, kurie ir toliau seks apgaviko keliu.

Nesvarbu,  kokie  skirtingi  jūsų  nusistatymai  apie  tai  ar  aš  kalbus  su  jumis,  ar  ne,  dabar  nebesvarbu.
Pabaigoje svarbus bus tik jūsų tikėjimas Manimi ir Mano mylimu Tėvu, Aukščiausiuoju Dievu.

Vaikai, malda yra būtina, kur bebūtumėte, nesvarbu kokios religijos esate, kokie yra jūsų nusistatymai.
Junkitės ir melskitės Šventosios Dvasios, kad ji  šiuo metu jus apšviestų. Šėtonas bando nugręžti jus nuo
manęs, jūsų mylimojo Išganytojo. Neklausykite abejonių ir baimės, kurią jis pasėja jūsų širdyse. Jis naudoja
melą, kad neleistų Man užpildyti jūsų širdis Mano Dieviška Šviesa. Mano meilė yra tokia stipri, kad nesvarbu
kaip jūs Manęs nepaisote ar atsukate man nugarą, Aš ir toliau jus kviesiu. Aš taip darysiu Šventosios Dvasios
galia. Jūs turite melsti tos dovanos, kalbėdami

“O, Jėzau, apgaubk mane savo brangiausiu krauju ir pripildyk mane Šventosios Dvasios, kad aš galėčiau
atskirti  ar  tie  žodžiai  eina  iš  tavęs.  Padaryk  mano  dvasią  nuolankią.  Priimk  mano  maldavimus  su
gailestingumu ir atverk mano šird į tiesai“.

Aš atsiliepsiu į labiausiai užkietėjusias sielas, kai jie kalbės šią maldą.
Leiskite man sutiekti jums progą priartinti jus prie Manęs, kad galėčiau suvienyti kuo daugiau Savo vaikų

prieš Didįjį Įspėjimą.
Prisiminkite, kad Mano meilė jums niekada neužges, nesvarbu kaip j  ūs praleisite tai pro ausis Mano

primygtinį kvietimą vienytis.
Jūsų Mylimas Išganytojas
Jėzus Kristus

Pasaulinė Grupė, kuri sugriovė jūsų bankų sistemą, žlugs
2011 m. lapkričio 4 d.; Penktadienis, 19:00 val.

Mano brangiausia dukra, iš Manęs ateina tikras gyvenimas, vienintelis gyvenimas, kurio žmogui kada nors
reikės nuo dabar iki amžinybės.

Vaikai, turite žinoti, kad šis baisus sumišimas, kurį matote aplink save, truks neilgai.
Dievas, Mano Amžinasis Tėvas, neleis Savo brangiems vaikams daugiau kentėti. Jūs, Mano vaikai, esate

apgaviko darbų aukos. Jis, kuris valdo Pasaulinę Grupę, silpnėja. Jo galias griauna Mano Tėvo galia. Ši grupė,
kuri tyčia sugriovė jūsų bankų sistemas, kad padarytų jus elgetomis, sugrius. Jūs neturite jaudintis, nes

Mano Tėvo ranka bus pakelta prieš jų blogus darbus.
Melskitės,  kad visos tos suklaidintos  sielos,  kurios vergiškai  laikosi  blogio,  esančio šios  grupės širdies

gelmėse, per Įspėjimą atsivers.



Vaikai,  neturite  niekada prarasti  vilties.  Tik dėl  savo meilės  Aukščiausiajam Dievui,  jūs grįšite  į  savo
šeimos būrį.  Vaikai,  jūsų namai yra Šventoji  Trejybė.  Tie,  kurie pripažinsite š  į  faktą,  suteiktą jums per
atsivertimą, paveldėsite šlovingą Rojaus žemėje erą.

Visada pasitikėkite Manimi. Aukokite Man savo rūpesčius, vargus ir baimes. Leiskite Man palengvinti
jūsų skausmą ir kančias. Jau gana greitai pasaulis ras paguodą nuo skausmingų gimimo skausmų, kuriuos jūs
patiriate šiais laikais.

Niekada nepraraskite vilties. Pasitikėkite manimi. Melskite Mano malonių, kad padaryčiau jus stipresniais.
Padėkite galvą Man ant peties ir leiskite Mano ramybei apgaubti jūsų sielas. Tik tada jūs suprasite Mano
Nuostabaus amžinojo gyvenimo pažado tiesą.

Jūsų Jėzus
Žmonijos Išganytojas

Dievas Tėvas – paskutinis raginimas ateistams
2011 m. lapkričio 5 d.; Šeštadienis, 01:00 val.

Mano dukra, dabar žmonijai bus parodyta Mano gailes tingumo ranka, nes Mano Sūnaus atėjimas jau
netoli.

Visoms toms kankinamoms sieloms, kurios yra sutrikusios, sakau jums pasitikėti Manimi, Dievu Tėvu.
Aš, kuris sukūrė kiekvieną iš jūsų su meile ir gailesčiu, nori išgelbėti kiekvieną savo brangų vaiką.

Aš  nenoriu  prarasti  nė  vieno  iš  jūsų,  įskaitant  ir  tuos,  kurie  pašiepia  Mane.  Pasiruoškite  didžiausiai
dovanai, kuri yra jums paruošta. Aš neleisiu Šėtonui parboti jūsų, jei leisite Man. Aš negaliu priversti jūsų
priimti šį Gailestingumo Aktą. Mane liūdina, kad daugelis iš jūsų atstumiate Mano gailestingumo ranką. Jūs
nebūsite  pakankamai  stiprūs.  Tačiau  kai  paliudysite  tiesą,  kai  ji  jums  bus  atskleista  Įspėjimo  metu,  jūs
bandysite griebti ją kaip išsigelbėjimo lyną.

Turite prašyti Manęs stiprybės,  kad leistumėte Man išgelbėti  jus nuo amžinų kančių pragare. Ypač aš
kreipiuosi į ateistus paskutinį kartą. Neatmeskite tiesos, kai ji bus įrodyta jums. Jei taip padarysite, jūs Man
amžinai b ūsite prarasti.

Dievas Tėvas

Piktojo apsėdimas ir neapykantos nuodėmė
2011 m. lapkričio 6 d.; Sekmadienis, 18:30 val.

Mano  brangioji  mylima  dukra,  žmonės  nesupranta,  kad  Aš  kasdien  išgyvenu  savo  nukryžiavimą.
Skausmas  ir  kančios,  kurias  Aš  patiriu,  yra  sukeltos  nuodėmių,  kurias  daro  žmonės  kiekvieną  dienos
sekundę.  Aš  išgyvenu  gilaus  liūdesio  akimirkas,  kai  matau  tas  sielas,  kurios  labai  Mane  skaudina  savo
neapykantos nuodėme.

Neapykanta yra įskiepyta daugelio širdyse ir atsiranda dėl Šėtono užkrato. Daug žmonių kalba apie piktojo
apsėdimą,  lyg  tai  būtų  lengva  identifikuoti.  Tiek  daug  mano  vaikų  yra  valdomi  Šėtono.  Jie  neturi  būti
matomi kaip besidraskantys, kad būtų apsėsti šėtono.

Jis, žmonijos priešas, naudoja savo demonus, kad jie pultų Mano vaikus. Tie, esantys tamsoje, yra lengvas
grobis, nes jie pritraukia blogio buvimą.

Vaikai,  kai  esi  apsėstas,  labai  sunku  atsitraukti.  Tie  nelaimingi  vaikai  per  piktojo  suktybes  ir
manipuliacinius užkratus, užkrečia kitas sielas. Ir taip tęsiasi toliau.

Piktasis paprastai vaizduojamas kaip geras. Bus sunku atskirti, išskyrus štai tą. Užkrėstų sielų elgesys ir



darbai niekada iš esmės nebus nuolankūs. Jie niekada nebus kilniaširdiški. Jie gali atrodyti kilnūs, bet visada
bus nauda. Ši nauda visada bus reikalaujanti ko nors iš jūsų.

Laikykitės toliau nuo tokių sielų. Melskitės už jas. Neleiskite, kad jie įtrauktų jus į nuodėmę. Visada būkite
budrūs, nes šiais laikais apgavikas yra visur.

Visada melskitės, kad atbaidytumėte tokį piktąjį. Malda susilpnins jo gniaužtus ir taip pat stiprumą ir
apsaugos jus.

Galvokite apie Šėtoną ir jo piktus darbus kaip apie infekcinę ligą. Imkitės visokių atsargumo priemonių,
kad išvengtumėte susidūrimo su juo ir su tais, kurie nešioja šią ligą. Jei žinote, kad neturite kito pasirinkimo,
tada apsiginkluokite Švęstu Vandeniu, pašventiniu Kryžiumi ir Šv. Benedikto kryžiumi. Jie atitrauks tuos
demonus per atstumą nuo jūsų.

Vaikai, dabar tie laikai, kai turite save ir savo namus apgaubti pašventintais daiktais. Daug kas gėdijasi būti
pamatyti su tokiais daiktais, kad nebūtų išjuokti. Jie suteiks jums apsaugą namams ir yra didžiulė paguoda
maldos metu.

Prisiminkite, kad piktoji dvasia gyvena ne tik Pragare, bet dabar stipriai įtvirtino savo karaliavimą žemėje.
Malda yra vienintelis dalykas, kas gąsdina jį ir padaro jį neveiksmingu.

Vaikai, malda jus palaikys ateityje.
Jus mylintis Išganytojas
Jėzus Kristus

Tu būsi neapkenčiama daugelyje sluoksnių, o kituose tavęs bijos
2011 m. lapkričio 7 d.; Pirmadienis, 20:50 val.

Mano  mylima  dukra,  paklausyk.  Kadangi  Mano  pranašystės  atskleidžiamos  ir  kai  bus  priimamas  ir
išklausoma s Mano žodis,  turi b ūti atsargi.  Tu, Mano dukra, būsi neapkenčiama daugelyje sluoksnių, o
kituose tavęs bijos.

Tau perduodamos Mano pranašystės yra skirtos užtikrinti, kad Mano vaikų galvose nebūtų abejonių, jog
amžino išganymo pažadas pagaliau bus įvykdytas.

Mano dukra, tu jausiesi atskirta, atstumta, tavęs bijos ir tu daug kentėsi Mano vardu.
Be tavo kentėjimų Aš negalėčiau įgyvendinti savo pažado išgelbėti žmoniją, kad kiekvienai sielai būtų

suteikta galimybė pasinaudoti jų teisėtu paveldėjimu.
Aš kreipiuosi į Savo šventuosius tarnus, kad jie apsaugotų tave, Mano dukra, nes tai bus jų Šventa pareiga.

Laikui bėgant jie supras, koks yra jų vaidmuo. Šiuo metu Aš kreipiuosi į visus Savo brangius sekėjus melsti
tau apsaugos nuo piktojo jėgų, kurioms vadovauja Šėtonas, kuris nori sunaikinti pasaulį savo naudai.

Būk stipri. Melsk apsaugos ir visada turėk Mano Švenčiausios Motinos pagalbą.
Jūsų Jėzus
Žmonijos Išganytojas ir Atpirkėjas

Potvyniai pietų Prancūzijoje – išsipildžiusi pranašystė
Pirmadienis, 2011 m. lapkričio 7 d., 23:00 val.

POTVYNIAI PIETŲ PRANCŪZIJOJE – pietiniai Prancūzijos rajonai pateko į oranžinę pavojaus zoną,
antrą didžiausio oro pavojaus zoną po raudonos, nes dėl smarkaus lietaus ir potvynių buvo evakuota apie
šeši  šimtai  žmonių.  Upės išsiliejo  iš savo krantų, užtvindydamos gatves ir  namus ir  palikdamos šimtu s
žmonių  įstrigusius.  Televizija  rodė  automobilius,  plaukiančius  keliais  ir  gyventojus,  valančius  savo



permirkusius ir purvinus namus.
Dievo Gailestingumo Marijai buvo perduotos kitos pranašystės 2011 m. pavasarį.

Daug žmonių už atgailą kentės skausmus skaistykloje
2011 m. lapkričio 9 d.; Trečiadienis, 15:32 val.

Vaikai,  išgirskite  Mano  skubų  prašymą  šiuo  metu  pašvęsti  save  Mano  brangios  mylimos  motinos
nekalčiausiajai širdžiai.

Ji,  visų  malonių  tarpininkė,  yra  paskirta  tam,  kad atvestų  jus  prie  Mano Švenčiausios  Širdies  ir  kad
žmoniją būtų išgelbėta nuo praž ūties, kuri laukia jų, jei jie neatsitrauks nuo Šėtono darbų.

Dabar  būtina,  kad jūs  visi  daug melstumėtės už sielų  išgelbėjimą.  Visos  sielos  stos  prieš  Mane ir  kai
kurioms  bus  sunku.  Daugelis  kentės  skaistyklos  skausmus,  bet  tai  bus  jų  vienintelis  kelias  į  amžinąjį
išganymą. Geriau tai suprasti tol, kol esame gyvi, negu tai patirti po mirties. Kai jie kęs šią atgailą šios sielos
bus išskaistintos ir bus tinkamos įžengti į mano Naują Rojų žemėje. Tik tyros sielos galės įžengti. Aš turiu
raginti jus priimti šią dovaną ir sutikti ją su proto, kūno ir sielos tvirtumu. Tik žinant tai ir atpaž įstant kaip
yra iš tikrųjų, bus kelias į amžinąjį gyvenimą. Tai proga pažinti Mano Dieviškąjį Gailestingumą.

Dabar laikas paruošti j ūsų sielas. Kai sieksite savo sielų atpirkimo prieš Įspėjimą, turite melstis už kitus.
Jie turės būti stiprūs.

Nuo  šiol  melskitės  Mano  Dievo  Gailestingumo  maldą  kiekvieną  dieną.  Visi.  Ji  padės  išgelbėti  tas
nelaimingas sielas, kurios gali mirti dėl šoko šio antgamtinio įvykio metu. Greitai tai pasauliui bus parodyta.

Vaikai,  niekada  nepraraskite  vilties.  Tikėkite  Manimi,  kai  sakau,  kad myliu  jus.  Aš  suteikiu  jums šią
dovaną iš meilės.

Jus mylintis Išganytojas
Jėzus Kristus

Du vagys ant Kryžiaus
2011 m. lapkričio 10 d.; Ketvirtadienis, 15:30 val.

Mano brangioji mylima dukra, kai Aš miriau ant kryž iaus, šalia buvo du vagys, kurie buvo nukryžiuoti t
uo pačiu metu.

Vienas paprašė Manęs atleisti jam jo kaltes ir buvo išgelbėtas. Kitas to nepadarė. Vietoj to jis tai praleido
pro ausis. Jo užsispyrimas ir atsisakymas prašyti Mano gailestingumo reiškė, kad jis negalės būti išgelbėtas.

Tas pats įvyks Įspėjimo metu. Kai kurie Mano vaikai pripažins savo nuo dėmes ir sutiks su tuo, kad įžeidė
Mane. Jie su visišku nusižeminimu priims savo atgailą ir bus išgelbėti.  Jie įžengs į naująjį Rojų būsimoje
Taikos Eroje.

Tada bus ir tos sielos, kurios nepripažins savo nuo dėmių tokių, kokios jos yra. Dievo, Amžinojo Tėvo
akyse tai bus pasibjaurėtina.

Aš suteiksiu toms sieloms daug laiko atgailauti – toks yra Mano gailestingumo gilumas. Melskitės, kad jie
siektų atpirkimo ir kad jie taip pat galėtų būti išgelbėti. Mano didžio gailestingumo dėka. Aš noriu, kad jūs
visi įžengtumėte pro Naujojo rojaus vartus.

Melskitės, kad šitos užkietėjusios sielos suminkštėtų ir priimtų Mano ranką. Melskitės, kad jie sužinotų
kaip tapti nuolankiu Mano akyse.

Jūsų Jėzus
Žmonijos Atpirkėjas



Pirmiausiai pasirodys ženklai danguje – saulė pradės suktis
2011 m. lapkričio 11 d.; Penktadienis, 16:00 val.

Dabar reikia maldos ir daug maldų, kad padėtumėte išgelbėti sielas. Tu, Mano dukra, turi paruošti savo
šeimą ir pasakyti tiems, kuriems reikalingas Mano didis gailestingumas, kad jie būtų pasirengę.

Dar kartą sakau, kad pirmiausiai pasirodys ženklai. Daug žmonių atsitokės ir atkreips dėmesį, kai pamatys
kryžių. Tai įvyks tuoj prieš žvaigždėms susiduriant danguje ir kai Mano dieviško Gailestingumo spinduliai
užlies žemę.

Po to stos tyla, kad kiekviena siela būtų visiškos vienumos būsenoje, kai stos prieš mane. Pasakyk Mano
vaikams, ko laukti, nes jie neturi bijoti. Tai ne įvykis, kurio reikia bijoti. Vietoj to jūs visi turite laukti šio
susitikimo.

Visi Mano vaikai turi pripažinti,  kad Aš dabar ateisiu pas juos. Jie neturi galvoti, kad tai yra pasaulio
pabaiga. Nes taip nėra. Tai yra nauja etapas, kai visi Mano vaikai pagaliau sužinos tiesą.

Aš dži ūgauju ir jaučiu didžiul į švelnumą kiekvienai sielai, kuri gali būti atpirktas, jei jie leis man suteikti
jiems tokią dovaną.

Melskitės,  melskitės,  melskitės už visas sielas,  kurios taip bijos,  kad galai  b ūti  nepakankamai stiprios
priimti Mano gailestingumo ranką.

Jūsų Išganytojas
Jėzus Kristus

Jūsų šlovės akimirka Man prieš akis – jūsų išganymo akimirka
2011 m. lapkričio 12 d.; Šeštadienis, 16:00 val.

Mano brangioji mylima dukra, atsiskyrimas nuo Manęs yra skausmingas ypač tiems, kurie Mane paž įsta.
Sykį sielos pajaučia meilę, kurią aš jiems jaučiu, tada jiems sunku pakelti atsiskyrimo skausmą. Tai ypač

pasireiškia, kai sielos, kurios išpaž įsta mylinčios Mane, dėl nuodėmės po mirties patenka į Skaistyklą.
Nors ir visos sielos, esančios skaistykloje, paskui patenka į Rojų, skausmas dėl atsiskyrimo nuo Manęs, yra

skausmingas ir kankinantis.
Daugeliui sielų, kurios tiki Dievu, vien Pragaro paminėjimas jų širdis pripildo kančių. Tiems, kurie mano,

kad jų sieloms reikia  skaistinimo skaistykloje,  taip pat  jaučia blogumą, kurį  sunku suprasti  tiems,  kurie
šiandien dar yra gyvi.

Vaikai, jūsų laikas žemėje yra toks svarbus, nes šiuo metu jūs turite siekti išskaistinti sielas pasninku ir
atgaila. Pasinaudokite tuo laiku, kol galite išgelbėti savo sielas. Norėdami taip padaryti turite visada siekti
nuolankumo,  kad  užsitikrintumėte,  jog  tampate  mažutėliu  mano  akyse.  Tik  mažutėliai  gali  įžengti  per
siauriausius Rojaus vartus.

Dėl to priimkite Skaistyklos dovaną, suteikiamą jums Įspėjimo metu, kai turėsite būti išskaistinti kaip
atgailą už savo nuodėmes. Vaikai, jums nereikės laukti mirties, kad patirtumėte š į skaistinimą. Vaikai, jūs
esate palaiminti, nes jūsų sielose neliks nė žymės nuodėmės. Tada jūs galėsite iškart patekti į naują Taikos
Erą, apie kurią kalbu.  Būtent ten visi  Mano vaikai bus paimti,  kurie sieks nuodėmių atleidimo Įspėjimo
metu.

Atverkite savo širdis ir sutikite Mane, kai Aš ateisiu pas jus per būsimą Įspėjimą, kai galėsite apkabinti
Mane. Leiskite Man laikyti jus ir atleisti jūsų kaltes, kad pilnai taptumėte mano kūnu, protu ir siela ir su
visišku savęs atsisakymu, kurio man reikia iš jūsų.

Tai  bus  jūsų  Šlovės  akimirka  Mano  akyse.  Tada  jūs  būsite  pasiruošę  antrajam  etapui,  kai  galėsite
prisijungti prie savo brolių ir seserų Naujajame Rojuje žemėje, koks jis buvo sukurtas Dievo, visų daiktų



kūrėjo, pačioje pradžioje.
Tai bus jūsų naujieji ir teisėti namai 1000 metų. Laukite mano atėjimo su meile, viltimi ir džiaugsmu. Nėra

ko bijoti. Dži ūgaukite. Aš dar kartą ateisiu išgelbėti jus nuo žmonijos priešo. Ši kartą jo jėga yra tokia silpna,
kad jam bus sunku pagrobti sielas tų, kurie sutiks mane išskėstomis rankomis Įspėjimo metu.

Jūsų Jėzus
Žmonijos Atpirkėjas

Melskitės, atsipalaiduokite ir džiaukitės, nes dabar liko nedaug laiko
2011 m. lapkričio 13 d.; Sekmadienis, 19:00 val.

Mano brangioji mylima dukra, kartais mano pranešimai tave supainioja. Bet viskas gerai. Mano kelius ir
dieviškus planus, sukurtus Mano Amžinojo Tėvo, nėra lengva suprasti.

Sukoncentruok savo mintis į Mane. Susitelk tik į maldą ir ypač į tas maldas, kurios padės užkietėjusiems
nusidėjėliams būti išgelbėtiems iš Pragaro liepsnų.

Praleisk  šį  laiką  ramiuose apmąstymuose ir  paprastoje maldoje.  Tai  yra  viskas,  į  ką mano vaikai  turi
susitelkti. Jie turi siekti atvesti savo šeimas ir draugus pas Mane, ruošiantis Mano atėjimui.

Melskitės,  melskitės,  melskitės  mano Dievo Gailestingumo Vainikėlį,  kad užtikrintume išgelbėjimą  tų
sielų, kurias taip užvaldė blogis, kad jų vienintelis išgelbėjimas įmanomas tik per jūsų maldas.

Nebandyk aiškinti tų laikų savo vaikams, nes jie nesupras. Nes daugeliui tai sukels nereikalingą baimę.
Dar kartą sakau savo brangiesiems vaikams, kad Aš ateinu išgelbėti jūsų. Prisiminkite tai. Jei aš dabar

neateičiau, jūs atsitrauktumėte nuo Manęs dėl blogio, kuris taip paplitęs jūsų pasaulyje, galios.
Aš esu jūsų išsigelbėjimas. Jūsų išsivadavimas iš siaubų, kuriuos dabar patiriate pasaulyje, sukeltus Šėtono

įtakos, kur bepažvelgiate. Vaikai, turite pasitikėti Mano meile jums. Negi nežinote, kad Aš neleisiu jums
visiems kęsti blogį.

Visiems jums, Mano vaikai, pažadu štai ką. Jūs džiaugsitės nauja Rojaus Era, kaip mano išrinktieji vaikai.
Tačiau kiekvienas vyras, moteris ir vaikas nuspręs ar jis nori susijungti su visais ir džiaugtis šiuo nuostabiu

buvimu.
Melskitės, atsipalaiduokite ir džiaukitės, nes dabar liko nedaug laiko.
Giedokite,  šlovindami Mano Amžinąjį  Tėvą,  nes jis suteiks dovaną visiems tiems,  kurie priims Mano

Gailestingumo ranką.
Jūsų mylimas Jėzus
Žmonijos išganytojas

Mano žodis yra atmetamas ne dėl baimės, bet dėl puikybės nuodėmės
2011 m. lapkričio 14 d.; Pirmadienis, 20:15 val.

Mano brangioji  mylima  dukra,  kodėl  žmonės  komplikuoja  Mano mokymus?  Tiek  daug  Mano vaikų
nesupranta  ir  neįvertina  Mano  Didžiojo  Gailestingumo.  Nepaisant  kiek  daug  kartų  Aš  pažadėjau  savo
vaikams nuodėmių atleidimą,  jie  vis  dar  bijo,  kad aš  negalėsiu  atleisti  visų nuodėmių,  nesvarbu,  kokios
sunkios jos yra.

Pasaulyje blogį sukelia neapykanta, kurią Šėtonas jaučia žmonijai. Tie nelaimingi suklaidinti nusidėjėliai,
kurie nuolankiai seka melo keliu,  yra Mano mylimi  vaikai.  Aš myliu kiekvieną iš jūsų ir  mylėsiu toliau,
nepaisant jų sielų tamsumo. Mano meilė yra nesiliaujanti ir niekada nesibaigs, kalbant apie visas sielas. Aš
esu pasiruošęs visiškai atleisti  ir  apkabinti visus. Aš esu pasirengęs daryti viską,  kad susigrąžinčiau visus



nusidėjėlius į Savo būrį, nesvarbu, kaip jei Mane įskaudino.
Šėtonas bus sustabdytas nuo tokių sielų pagrobimo.  Bet  taip įvyks tik  tada,  kai  nusidėjėliai  atsikratys

puikybės ir tada galės kreiptis į Mane ir vėl tapti Mano branginama šeima. Nesupraskite mane klaidingai. Aš
galiu tik priartinti sielas arčiau Savęs. Aš negaliu priversti jų Mane mylėti.  Aš negaliu jų priversti  norėti
įžengti į Rojaus Karalystę. Jie pirmiausiai turės susitaikinti su manimi savo laisva valia.

Aš  esu,  kaip  jau  daug  kartų  tau  esu  sakęs,  Mano  dukra,  pirmiausiai  Gailestingumo  Dievas.  Mano
teisingumas materializuosis, bet tik tada, kai bus imtasi visų priemonių išgelbėti kiekvieną sielą žemėje.

Mano dukra, tau šis darbas niekada nebus lengvas. Nes aš tau pavedžiau šią tokio didelio svarbumo šventą
užduot į, kad jai prireiks didžiulės stiprybės iš tavo pusės. Tu buvai ruošiama tam darbui nuo tada, kai gimei
iš savo motinos įsčių. Visi tavo atsakymai į Mano Švenčiausius nurodymus buvo pagal mano dievišką planą
žmonijai. Taip yra dėl to, kad tu esi vienybėje su manimi (ar jau tai pamiršai?),ir tu patirsi tokį pat atmetimą,
kokį  aš  turėjau  patirti,  kai  gyvenau  žemėje.  Tokį  pat  atmetimą  tų,  kurie  giriasi  savo  Mano  mokymų
intelektinėmis  žiniomis,  kad atmestų  šiuos  mano pranešimus,  kuriuos  šiandien  tu  liudiji  pasauliui.  Tos
sielos, pripildytos puikybės ir pačių skelbiamų šventojo rašto žinių, šito nesupranta.

Mano mokymai yra labai paprasti. Pridėkite gražiausią kalbą ir prozą, kokią tik norite, bet tiesa visada
išlieka, kokia buvusi.  Mylėkite vienas kitą taip,  kaip aš jus myliu.  Tik rodydami pagarbą ir  meilę  vienas
kitam, jūs galėsite tikrai skelbti Mano žod į.

Mano dukra,  yra tiek daug sumaišties.  Tiek daug žia urumų ir baimės, įdiegtos mano vaikams dėl  jų
ateities. Jei tik sielos galėtų nurimti ir melsti gailestingumo, tada jų maldos būtų išklausytos. Nelaimės bus ir
gali  būti  sušvelnintos.  Vaikai,  išlaikykite  viltį  savo sielose.  Niekada neįklimpkite  į  vienas  kito  teisimą ir
niekada to nedarykite Mano vardu.

Kas drįsta teisti kitą per pasityčiojimus krikščionybės vardu, turės stoti akistaton su Manimi. Tas, kuris
nusidės mano pranašams, taip pat turės atsiskaityti su Manimi. Mano žodis nėra atmetamas iš meilės. Ne, jis
yra atmetamas dėl puikybės nuodėmės.

Jūsų išganytojas
Jėzus Kristus

Dievas Tėvas prašo savo vaikų vienytis maldoje
2011 m. lapkričio 15 d.; Antradienis, 11:00 val.

Šiandien aš ateinu, Mano dukra, surinkti savo vaikus ir tuos, kurie tiki Manimi į krūvą, kad jie kartu
melstųsi už tai, kad būtų išgelbėtos visos sielos žemėje.

Aš trokštu, kad įrodytumėte savo begalinę meilę Švenčiausiajai Trejybei, rodant vienas kitam nuolankumą
meilėje, kad būtų atleistos visos žmonijos nuodėmės.

Aš esu Teisingumo Dievas, bet visų pirma aš esu Meilės ir Gailestingumo Dievas. Mano tėviška dieviška
meilė jums atsispindi Mano gailestingame gerume. Nes toks yra mano ketinimas išgelbėti visas sielas šiuo
laikų pabaigos metu, kaip žinoma žemėje. Nebijokite, vaikai. Aš noriu ne bauginti jus, bet apkabinti su visa
Savo begaline meile kiekvienam savo vaikui.

Aš kviečiu visus Savo vaikus, ypač tas sielas, kurios kupinos meilės Man, savo kūrėjui, jungtis su savo
broliais ir seserimis ir pakilti prieš blogį pasaulyje.

Vaikai, Šėtonas ir kiekvienas demonas Pragare dabar klaidžioj a žemėje, niekindamas Mane šioje laikų
pabaigoje. Jie yra pasklidę po visą pasaulį, persekioja sielas ir veda jas prie beprotybės slenksčio.

Šiuo metu beveik kiekvienas iš jūsų jaučia blogio įtaką. Taip yra dėl to, kad mano ir Mano mylimojo
Sūnaus egzistavimas yra atmetamas, nepriimamas ir nustumiamas į vieną pusę ir dabar tamsa apgaubusi
jūsų pasaulį. Nežinodami tiesos apie savo suk ūrimą šioje žemėje jūs, mano mylimieji vaikai, nesąmoningai



tapote Šėtono taikiniu.
Jūs  pastebėsite  daug  pasikeitimų  savo  gyvenime,  nes  šis  užkratas  apėmė  pasaulį.  Žmogžudystės,

neapykanta,  antipatija  už  Mano šlovės  skelbimą  ir  Mano egzistavimo  pripažinimą,  karai,  persekiojimai,
godumas, valdymas ir moralinis nuosmukis. Visas šias nedorybes jūsų pasaulyje sukūrė Šėtonas ir taip atvirai
paskleidė nusidėjėliai jo netikriems tuštiems pažadams.

Jis, Šėtonas, pirmiausia gundo valdžios siekiančius nusidėjėlius ir tuos, kurių tikėjimas yra silpnas. Kai jis
juos sugundo, tada juos valdo. Jie, savo ruožtu, užkrečia ir kelia baisų skausmą, netinkamai elgdamiesi su
savo broliais ir seserimis.

Dabar aš raginu jus, Mano mylimi tikintieji, stokitės ir apginkite mano Šventąjį žod į, kad žmonija galėtų
būti išgelbėta. Jūs tai padarysite dviem būdais. Pirmiausia per nuolatines maldas ir, antra, skleisdami Mano
Švenčiausiąjį Žod į. Malda ne tik padės išgelbėti žmoniją nuo Pragaro ir visiško Manęs apleidimo, bet taip
pat sušvelnins Mano baudžiančią ranką. Ši nuobauda teks be jokios abejonės tiems nedoriems nusidėjėliams,
kurie leido tamsos dvasiai valdyti jų elgesį prieš tuos nekaltus pavaldinius, kuriems jie rodo savo valdžią.

Aš, Dievas Tėvas, raginu visus Savo vaikus iš Dangaus išgirsti Mano maldavimą, kai raginu jus tučtuojau
pakilti. Junkitės maldoje, kalbėdami tai:

“Aukščiausiasis Dieve, tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, kurį paaukojai išgelbėdamas savo
vaikus nuo Pragaro liepsnų, išgirsk m ūsų maldą. Leisk mums paaukoti savo nuolankią auką ir priimti
išbandymus ir išmėginimus kaip priemonę pasiekti visų sielų išganymą Įspėjimo metu.

Maldaujame tavęs, atleisk nusidėjėliams, kuriems sunku atsigręžti ir priimti tavo gailestingą gerumą,
kad jie padarytų reikiamus aukojimus, kad jie būtų atpirkti tavo Šventose akyse.“

Kai  melsitės  man,  savo  Dangiškajam Tėvui,  Aukščiausiajam Dievui,  Visatos  Kūrėjui,  aš  išgirsiu  jūsų
maldas ir suteiksiu neliečiamumą toms sieloms, už kurias meldžiatės.

Dėkoju jums, Mano brangieji vaikai, kad atpaž įstate šį Mano dievišką kvietimą iš dangaus. Ačiū už j ūsų
širdies nuolankumą, kak atpaž įstate Mano balsą, kai jis kalba.

Prisiminkite, kad aš esu geraširdiškumo vandenynas ir myliu jus visus Tėvišku švelnumu. Aš tik stengiuosi
išgelbėti kiekvieną iš jūsų iš Piktojo rankų, kad galėtume susivienyti kaip viena Šventoji Šeima.

Dievas Amžinasis Tėvas

Mergelė Marija: Melskitės už popiežių Benediktą
2011 m. lapkričio 16 d.; Trečiadienis, 08:00 val.

Mano vaike,  bus  nuožmi  kova,  nes  kova  už sielas  jau  prasideda.  Melskitės  už  tas  nelaimingas  sielas,
kurioms reikia Mano Sūnaus Gailestingumo apsaugos.

Piktasis darys viską, ką tik gali, kad nugręžtų vaikus nuo Mano Sūnaus gailestingumo rankos.
Tiek  daug  nelaimingų  prarastų  sielų  net  neįsivaizduoja  kovos,  kuri  jau  prasidėjo  ir  kuriai  vadovauja

Piktasis.  Dabar jo dienos  jau baigiasi,  mano vaike,  bet  tu turi  daryti  viską,  ką gali,  kad padėtum Mano
brangiausiam Sūnui išgelbėti tuos žmones, kol dar nevėlu.

Tu, mano vaike, turi ir toliau prašyti manęs apsaugos, nes dabar tu tampi tikras krislas Piktojo akyse. Būk
budri kiekvieną akimirką. Malda yra svarbi ir turi prašyti kitų, kad melstųsi už tave.

Melskitės už popiežių Benediktą ypač dabar, nes jis yra labai puolamas. Niekada nesvyruok savo tarnystėje
Mano Sūnui, nes tu, mano vaike, turi išsilaikyti iki galo, kad įvykdytum pranašystes, kurios numatytos taip
seniai.

Prisimink, kad aš visada tave apgaubsiu savo šventąja skraiste.
Jūsų dangiškoji Motina



Rožių Karalienė
(pastaba: šis pranešimas buvo gautas po Šventosios Motinos pilno apsireiškimo, kuris truko 20 minučių,

kurios metu ji buvo labai liūdna). Dievo Gailestingumo Marija

Pasiruošimai jau baigti
2011 m. lapkričio 16 d.; Trečiadienis, 20:30 val.

Mano brangioji mylima dukra, dabar paklausyk. Prašau, dar kartą patikink Mano vaikus, kad tikėjimas
užtikrins jų išganymą. Dabar tai yra svarbiausia.

Meilė Man ir vienas kitam bus jūsų kelias į Rojų.
Jei mylite vienas kitą taip, kaip Aš jus myliu, tai meilė turi būti besąlyginė. Turite priimti vienas kito

trūkumus. Atleiskite, vaikai. Nesutarimai nekyla iš Dangaus. Juos sukelia apgavikas, kad sukurtų griovimą.
Pakilkite dabar ir melskite, melskite ir melskite Mano gailestingumo, nes laikas jau beveik prisiartino.
Pasiruošimai jau baigti.
Dabar paprasčiausiai laukite.
Paruoškite savo sielas ir melskitės vieni už kitus. Mano dukra, paprasčiausiai priimk mano Šventąją Valią.
Neprašyk  paaiškinimų.  Vadovaukis  Mano  nurodymais  ir  visada  rodyk  paklusnumą.  Neįpulk  į  tau

paspęstus spąstus, kurie skatins tave nupulti. Šėtonas nori, kad tu nupultum, kad jis galėtų paniekinti tave,
bet  Aš  vėl  turiu  priminti,  kad  tylėtum.  Iškęsk  bet  kokį  pasipiktinimą  nulenkta  galva,  būdama  visiškai
nuolanki.

Sek mane visame, ką darai, Mano dukra. Kai taip darysi, Šėtonas negalės tavęs sėkmingai įtraukti.
Dabar eik ir lauk. Nes Aš gretai ateisiu.
Jus Mylintis Jėzus
Visos Žmonijos Išganytojas ir Atpirkėjas
Kryžiaus žygio malda (1) Mano dovana Jėzui, kad būtų išgelbėtos sielos
Mano dovana Jėzui, kad būtų išgelbėtos sielos

Ketvirtadienis, 2011 m. lapkričio 17 d.; 21:00 val.

Mano mylima dukra, prašau, paprašyk Mano vaikų, kad jie nuo dabar iki Įspėjimo kalbėtų šias maldas.
Mano sekėjų prašau kalbėti šias  mano kasdien perduodamas maldas,  kad būtų išgelbėtos sielos.  Tai  yra
pirmoji malda:

Mano dovana Jėzui, kad būtų išgelbėtos sielos
Mano brangiausias Jėzau, kuris taip mus myli, leisk man nuolankiai padėti tau gelbėti tau brangias

sielas. Būk gailestingas visoms sieloms, nepaisant to, kaip skaudžiai jos tave įžeidžia.
Leisk man savo maldomis ir kančiomis padėti toms sieloms, kurios gali neišgyventi  Įspėjimo metu,

siekti vietos tavo Karalystėje.
Išgisk mano maldas, mylimas Jėzau, kad padėčiau tau susigrąžinti šias sielas, kurių taip ilgiesi.
O, Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aukoju savo ištikimybę tavo Švenčiausiajai Valiai visiems laikams“.
Jūsų Išganytojas
Jėzus Kristus

Kryžiaus žygio malda (2) Malda už pasaulio vadovus



2011 m. lapkričio 18 d.; Penktadienis, 21:00 val.

Mano brangioji mylima dukra, šiandien aš raginu Savo sekėjus aukoti šią maldą už tas nelaimingas sielas,
kurios  yra  kankinamos savo pačių  šalių  vadovų,  kuriems savo ruožtu įsakinėja  Pasaulinės  jėgos,  bet  ne
Dievas.

“Mano Amžinasis  Tėve,  tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, prašau tavęs apsaugoti savo
vaikus nuo persekiojimų, kurie yra suplanuoti pasaulio jėgų prieš nekaltas tautas.

Maldauju nuodėmių atleidimo toms sieloms, kurios kelia tuos sunkumus, kad jos galėtų atsigręžti į
tave nuolankiomis ir atgailaujančiomis širdimis.

Kryžiaus žygio malda (3) Išvaduok pasaul į iš baimės
2011 m. lapkričio 19 d.; Šeštadienis, 19;00 val.

Mano brangioji mylima dukra, dabar aš perduodu tau šią maldą, kad pasaulis būtų išvaduotas iš baimės.
“O, mano Viešpatie Jėzau Kristau, prašau tavęs išvaduoti pasaul į iš baimės, kuri nutolina sielas nuo

tavo mylinčios širdies.
Meldžiu, kad sielos, kurios patirs tikrą baimę Įspėjimo metu, sustotų ir leistų tavo Gailestingumui

užpildyti jų sielas, kad jos galėtų laisvai mylėti tave taip, kaip turėtų“.
Jus mylintis Išganytojas
Jėzus Kristus

Kryžiaus žygio malda (4) Suvienyk visas šeimas
2011 m. lapkričio 20 d.; Sekmadienis, 18:00 val.

Mano dukra, ši malda yra svarbi, nes ji padės išlaikyti šeimas kartu, kad jos galėtų išlikti kaip viena mano
šeima Naujoje Rojaus Karalystėje žemėje.

“Jėzau, suvienyk visas šeimas  Įspėjimo metu, kad jos galėtų priimti amžiną išganymą.
Meldžiu,  kad  visos  šeimos  išliktų  kartu  vienybėje  su  tavimi,  Jėzau,  kad  jos  galėtų  paveldėti  tavo

Naująjį Rojų Žemėje“.
Jus mylintis Išganytojas Žmonijos Atpirkėjas Jėzus Kristus

Kryžiaus žygio malda (5) Garbė Aukščiausiajam Dievui
2011 m. lapkričio 21 d.; Pirmadienis, 19:00 val.

Mano  dukra,  pasaulis  turi  aukoti  savo  specialias  maldas,  garbindami  ir  dėkodami  Dievui  Tėvui  už
gailestingumą, kurį jis teikia pasauliui.

“O, Amžinasis Tėve, mes aukojame tau savo maldas džiaugsmingai dėkodami už tavo brangią
Gailestingumo dovaną, skiriamą visam pasauliui.
Mes dži  ūgaujame ir  aukojame tau,  garbingiausiam Karaliui,  savo garbinimą ir  adoraciją už tavo

mylint į ir švelnų gailestingumą.
Tu, Aukščiausias Dieve, esi mūsų Karalius ir mes nuolankiai nusižeminę puolame prie tavo kojų už tą

dovaną, kurią mums duodi dabar.
Dieve, prašau, b ūk gailestingas visiems savo vaikams.“
Jūsų Jėzus



Kryžiaus žygio malda (6) Malda, kad b ūtų sustabdytas Antikristas
2011 m. lapkričio 22 d., Antradienis, 11:00 val.

“O, Jėzau, aš meldžiu, kad Dievas Savo gailestingumu užkirstų kelią Antikristui ir jo niekingai armijai
kelti siaubą ir sunkumus tavo vaikams.

Mes  meldžiame,  kad  jis  b  ūtų  sustabdytas  ir  būtų  išvengta  bausmės  per  atsivertimą,  kuris  įvyks
Įspėjimo metu“.

Įspėjimas nėra pasaulio pabaiga
2011 m. lapkričio 22 d., Antradienis, 15:28 val.

Dievo  Gailestingumo  Marija  nori  priminti  visiems  žmonėms,  kurie  jaudinasi  ar  bijo  dėl  ateinančio
Sąmonės nušvitimo (Įspėjimo), kad jie dar kartą perskaitytų pranešimą, kurį ji gavo iš Jėzaus Kristaus:

Penktadienį, 2011 m. lapkričio 11 d., 16:00 val.

Dabar reikia maldos ir daug maldų, kad padėtumėte išgelbėti sielas. Tu, Mano dukra, turi paruošti savo
šeimą ir pasakyti tiems, kuriems reikalingas Mano didis gailestingumas, kad jie būtų pasirengę.

Dar kartą sakau, kad pirmiausiai pasirodys ženklai. Daug žmonių atsitokės ir atkreips dėmesį, kai pamatys
kryžių. Tai įvyks tuoj prieš žvaigždėms susiduriant danguje ir kai Mano dieviško Gailestingumo spinduliai
užlies žemę.

Po to stos tyla, kad kiekviena siela būtų visiškos vienumos būsenoje, kai stos prieš mane. Pasakyk Mano
vaikams, ko laukti, nes jie neturi bijoti. Tai ne įvykis, kurio reikia bijoti. Vietoj to jūs visi turite laukti šio
susitikimo.

Visi Mano vaikai turi pripažinti,  kad Aš dabar ateisiu pas juos. Jie neturi galvoti, kad tai yra pasaulio
pabaiga. Nes taip nėra. Tai yra nauja etapas, kai visi Mano vaikai pagaliau sužinos tiesą.

Aš dži ūgauju ir jaučiu didžiul į švelnumą kiekvienai sielai, kuri gali būti atpirktas, jei jie leis man suteikti
jiems tokią dovaną.

Melskitės,  melskitės,  melskitės už visas sielas,  kurios taip bijos,  kad galai  b ūti  nepakankamai stiprios
priimti Mano gailestingumo ranką.

Jūsų Išganytojas
Jėzus Kristus

Kryžiaus žygio malda (7) Malda už tuos, kurie atsis  ako Gailestingumo
2011 m. lapkričio 22 d., Antradienis, 20:00 val.

Malda už tuos, kurie atsisako Gailestingumo.
Mano brangioji mylima dukra, Mano atėjimas išgelbėti žmoniją dar prieš paskutinį teismą labai artinasi.

Mano džiaugsmas yra sumišęs su gilia kančia už tas sielas, kurios atsisako Mano Gailestingumo.
Tu, Mano dukra, turi kovoti kartu su Mano armija už tuos mylimus kryžiaus vaikus, kad b ūtų išgelbėtos

jų sielos. Čia yra malda, kurią jie turi kalbėti, maldaudami gailestingumo toms sieloms, kurios yra tamsoje.
“Jėzau, aš raginu tave atleisti tiems nusidėjėliams, kurie atsisakys tavo gailestingumo šviesos.
Atleisk  jiems,  Jėzau.  Aš  maldauju  kartu  su  tavimi,  atpirk  jų  kaltes,  iš  kurių  jiems  taip  sunku

išsivaduoti.
Pripildyk jų širdis savo gailestingumo spindulių ir suteik jiems galimybę sugrįžti į tavo būrį.“



Prašau,  suteik  savo  kankinamiems  vaikams  striprybės  atlaikyti  tuos  kankinimus,  kaip  atgailą  už
pasaulio nuodėmes per Mūsų Viešpat į Kristų Amen.“

Jūsų mylimas Jėzus

Kryžiaus žygio malda (8) Išpažintis
2011 m. lapkričio 22 d., Antradienis, 22:30 val.

Aš, Jėzus, jūsų Karalius ir Išganytojas dabar pateikiu Savo maldą, skirtą išpažinčiai.
Šią maldą reikia kalbėti prašant gailestingumo, kad būtų atleistos nuodėmės Įspėjimo metu per ir po

jo.
“Mylimiausias  Jėzau,  prašau Tavęs  atleisti  už visas mano nuodėmes ir  įžeidimus ir  įskaudinimus,

kuriuos sukėliau kitiems.
Aš  nuolankiai  meldžiu  gailestingumo,  kad  vėl  tavęs  neįžeisčiau  ir  aukoju  savo  atgailą  pagal  tavo

švenčiausiąją valią.
Maldauju  atleidimo  už  visokius  savo  būsimus  nusižengimus,  kuriuose  aš  galiu  dalyvauti  ir  kurie

sukels tau skausmą ir kančias.
Pasiimk mane su savimi į naują Taikos erą, kad galėčiau tapti tavo amžinosios šeimos dalimi.
Jėzau, myliu tave.
Man reikia tavęs.
Garbinu tave ir viską, ką tu atstovauji.
Padėk man, Jėzau, kad aš b ūčiau vertas įžengti į tavo Karalystę.“
Jūsų Išganytojas
Jėzus Kristus

Pasaulis bus pakeistas visiems laikams
2011 m. lapkričio 24 d., Ketvirtadienis, 21:00 val.

Mano brangioji mylima dukra, nebijok, nes laikas artinasi tau ir visam pasauliui.
Mano dukra, tau ši kelionė tą trumpą laiką buvo įtempta.
Tu nuo pat pradžių paklusai Mano Šventajai valiai,  nors turėjai savų abejonių. Nepaisant to, kad tam

tikruose sluoksniuose tu buvai pajuokiama, ypač tų, kurie dedasi esantys Mano ir Mano mylimos motinos
šventieji apaštalai, tu niekada nedvejojai perduoti Mano šventą žod į pasauliui. Nekreipk dėmesio į visus tuos

įžeidinėjimus, nes dabar tai jau praėjo.
Dabar, kai aš ateisiu su Savo didžiuoju gailestingu mu, visi Mano vaikai, kurie tikrai tiki, puls su nuolankia

padėka sutikdami Mane ir priims Mano gailestingumą. Dabar bus atskleista tiesa.
Pakilkite visi ir su džiaugsmu laukite Mano atėjimo.
Pasaulis bus perkeistas visiems laikams.
Prisiminkite, kad Aš dar kartą ateisiu gelbėti jūsų tik dėl Savo stiprios meilės jums visiems, tarp jų ir tiems,

kurie šaiposi iš Mano švento žodžio ar kurie neigia Mane.
Jūsų Išganytojas ir Atpirkėjas
Jėzus Kristus



Aš neatskleidžiu datų
2011 m. lapkričio 27 d., Sekmadienis, 15:00 val.

Mano brangioji mylima dukra, privalai išlikti rami ir santūri ir visiškai pasitikėti Manimi.
Įspėjimo laikas jau beveikčia pat ir privalai būti kantri. Mano dukra, melskis, kad visa žmonija ga lėtų būti

išgelbėta per Mano dovaną.
Prašau, nespėliok datų, nes aš daug kartų sakiau, kad neatskleisiu datų.
Jų nereikia jums žinoti. Įspėjimo laikas bus pagal Mano Šventąją Valią.
Visiškai pasitikėk manimi ir palik viską Mano rankose.
Jūsų mylimas Jėzus

Eikite šalia Manęs ir būsite nepastebimi
2011 m. lapkričio 28 d., Pirmadienis, 20:00 val.

Mano brangioji mylima dukra, turi prisiminti, kad kai tarnauji Man, tavo gyvenimas visada bus pilnas
kančių.

Tau niekas nebus lengva, bet kai esi išsirinkta siela, tai nebūna be aukos. Šioje kelionėje tu įsipareigoji eiti
šalia Manęs ir būsi spjaudoma, griaunama, pašiepiama ir kamuojama, kai mažiausiai to tikėsiesi. Visi tie,
kuri atvirai skelbia Mano žod į, taip pat kentės tokius pat pažeminimus.

Tačiau taip  bus  iki  tol,  kol  priimsi  tuos  pažeminimus  ir  išbandymus  kaip  savo kryžių,  kurį  neši,  kai
pasirenki dirbti kartu su Manimi ir tada tu subręsi savo dvasiniam tobulėjimui, kurio iš tavęs tikiuosi.

Mano dukra, priimk tuos pažeminimus, skausmą ir kančias, su kuriomis susidursi savo kelyje. Tikriausiai
dabar tu ir visi Mano mylimi kariai, kurie priima Mano švenčiausius nurodymus per šiuos pranešimus, turi
žinoti, kad tai aš einu šalia jūsų.

Jūsų mylimas Išganytojas
Jėzus Kristus

Kryžiaus žygio malda (9) Kančios auka kaip dovana
2011 m. lapkričio 28 d., Pirmadienis, 20:30 val.

O, Švenčiausioji Jėzaus Širdie,
Išmokyk  mane  priimti  įžeidinėjimus  tavo  švenčiausiuoju  vardu,  kai  aš  skelbiu  tavo  žodį  nuolankiai

dėkodamas.  Išmokyk mane suprasti  kaip  žeminimas,  skausmas ir  k  ančia  gali  priartinti  mane prie tavo
Švenčiausiosios Širdies.

Leisk man priimti tokius išbandymus su meile ir sielos kilnumu, kad galėčiau įteikti jas kaip labai brangias
dovanas, kad galėtum išgelbėti sielas.

Kryžiaus žygio malda (10) Tavo meilės liepsnos nešimas
2011 m. lapkričio 29 d., Antradienis, 15:35 val.

“Padėk mums, brangusis Jėzau drąsiai veikti tavo vardu, kad visoms tautoms neštume tavo meilės liepsną.
Suteik mums, savo vaikams, stiprybės, kai patiriame įžeidinėjimus iš tų, kurie netiki tavo gailestingumu.
Amen“.



Mergelė Marija: Mano dovana nugalėti ir sunaikinti žaltį
2011 m. lapkričio 29 d., antradienis, 21:00 val.

Mano vaike, pasakyk visiems mano mylimojo Sūnaus sekėjams, kad jie visada turi siekti mano apsaugos.
Šėtono dienos pamažu eina link pabaigos ir daug vaikų pasiduoda jo gundymams.

Tiems vaikams, kas prašys mano apsaugos ir mano ypatingų malonių, Šėtonas nepakenks ir neatitrauks jų
nuo mano Sūnaus.

Šiandien kiekvienas žmogus yra Šėtono taikinys, nes jis klaidžioja visur, siekdamas pražudyti sielas. Jo
puolimai yra aršūs, kai esate atsidavęs Dievo sekėjas ir  kai turite stiprų tikėjimą. Jo neapykanta tokioms
sieloms sukels skausmą ir sumaištį.

Jis, apgavikas, turi vienintelį tikslą – suvilioti visas sielas, kad jos sektų paskui jį ir kad jis galėtų sužlugdyti
jų amžino išganymo galimybę.

Melskitės kiekvieną akimirką, kokią tik galite, prašydami mano apsaugos nuo piktojo. Man Dangiškasis
Tėvas suteikė didžiulę dovaną nugalėti ir sunaikinti žaltį.

Kai kreipsitės į mane pagalbos, aš visada jums padėsiu vėl atsigręžti į savo Sūnų ir gauti paguodą, kurios
jūs taip nekantriai ieškote ir kuri nuramins jūsų sielas.

Melskitės, melskitės, melskitės ir kalbėkite Mano Šventąjį Rožinį, nes jis yra stipriausias ginklas nuo jūsų
gyvenimo sugriovimo.

Dėkoju, kad atsiliepi į mano kvietimą, mano vaike, nes aš turiu tau priminti, kaip skubu prašyti mano
pagalbos, nes tu dabar esi šios savo misijos etape žiauriai puolama.

Likite ramybėje. Jūsų Dangiškoji Motina
Marija Dangaus Karalienė

Aš išgelbėsiu jus nuo pasaulio siaubų
2011 m. lapkričio 30 d., 15:30 val.

Mano mylimoji  dukra,  tie,  kurie taip trokšta įrodyti  savo meilę  Man, labai  dažnai  savo sielose jaučia
nusivylimą, o tai priverčia juos jaustis be Mano meilės. Tai gali būti taip netikėta, kad siela gali jaustis taip
apleista, kad atrodys, jog ji niekada neišsivaduos iš bejėgiškumo jausmo ir tikėjimo stygiaus.

Nebijokite, vaikai. Apleidimas yra tai, ką jausite, kai būsite arti Manęs. Aš jaučiau tokį pat Mano mylimo
Tėvo apleidimą,  kai  buvau žemėje.  Aš daug kartų jaučiausi  apleistas ir  vienišas,  kai  bandžiau su Juo be
ndrauti. Tai yra sunkus išbandymas, kurį jūs patirsite, kai būsite tikrai įtikėjęs į Dievą. Tai Šėtonas bando
atitraukti jus, kad po kurio laiko, kaip jis tikisi, jūs atsisakysite Manęs ieškojimo ir įpulsite į pasaulietišką
kelią, kuris bus žavingas, bet jūsų netenkins.

Negi nežinote, kad malda gali apsaugoti, kad taip n eatsitiktų? Negi nesuprantate, kad Aš leidžiu tai tik j
ūsų labui ir kad tai yra tik dalis mokymų, kad jūs įgautumėte dvasinės stiprybės, kas yra pasiekiama tik per
tokį apleidimą?

Vaikai, mano Tėvo kelius jums sunku suprasti. Tik pasitikėkite Manimi, savo Jėzumi ir šaukitės Manęs,
kad suteikčiau jums malonių, kurių reikia kovojant kartu su Manimi, kad išgelbėtume savo brolius ir seseris.
Jie turi būti išgelbėti nuo piktojo planų, sukurtų jūsų pasaulyje tų jėgų, kurios siekia valdyti jus per tuos
pačius dalykus, kurių jums reikia, kad išgyventumėte.

Vaikai,  prisiminkite, kad Aš esu taip arti  visų savo sekėjų, kad kai ateis Įspėjimo laikas, Mano armija
nedelsiant pakils ir taps stipriu Šėtono priešininku.

Vaikai, niekada nepraraskite vilties. Aš išgelbėsiu jus nuo jūsų pasaulio kuris yra visiškoje netvarkoje dėl
to, kad trūksta tikėjimo Mano Amžinuoju Tėvu, baisumų.



Visa tai pasikeis, kai pasaulis paliudys įrodymą, kurio jam reikia, kad pripažintų, jog Dievas Tėvas yra.
Jūsų Jėzus Žmonijos Išganytojas

Kryžiaus žygio malda (11) Sustabdykime neapykantą regėtojams
2011 m. lapkričio 30 d., 20:00 val.

“O,  Švenčiausioji  Jėzaus  Širdie,  prašau,  sustabdyk  neapykantą  ir  pavydą,  esančią  tarp  savo  sekėjų
tikriesiems šių laikų regėtojams.

Meldžiuosi, išgirsk mano maldą ir suteik regėtojams stiprybės, kurios jiems reikia skelbiant šventąjį žodį
netikinčiam pasauliui. Amen“.

Elektroniniai laiškai Marijai
2011 m. lapkričio 30 d., 22:25 val.

Dėl laiškų gausos, plūstančių Marijai, daugiau ji nebegali į juos visus atsakyti. Ji atsiprašo už tai.
Ji taip pat nusprendė, kad daugiau nebeatsakinės į daugybę elektroninių laiškų, kurie reikalauja, kad ji

atsakytų  į  smulkius  teologinius  užklausimus  ar  į  klausimus,  kuriuose  pateikiamos  biblinės  citatos  ar
kvietimai, siekiantys įtraukti ją į dvišalius debatus.

Ji  nori,  kad  žinotumėte,  jog  ji  nėra  pasirengusi  pradėti  tokius  dialogus  ir  jai  Jėzus  pasakė  daugiau
NEGINTI šių pranešimų. Taigi, daugiau nebus atsakoma į tokius elektroninius laiškus.

Ji nenori nieko įžeisti, bet prašo leisti jai ir toliau tęsti savo misiją su visišku paklusnumu pagal Dievo
Tėvo, jo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus ir Mūsų Švenčiausios Motinos norus.

Ji taip pat visų žmonių maloniai prašo savo kasdieninėje maldoje melstis, kad būtų apsaugota jos misija.

----- 2011.12 -----

Organizuojamas baisus karas  
2011 m. gruodžio 1 d., Ketvirtadienis, 00:00 val. 

Mano dukra, pasaulį ištiks didelė bausmė, kad būtų apsaugoti nekaltieji.
Organizuojami baisūs žiaurumai, kurie gali sukurti baisų pasaulinį karą.
Mano Tėva ranka nusileis ir nubaus tas sielas, įviliotas Šėtono. Jiems nebus leista įgyyvendinti savo piktus

planus.
Tik nedaug kas iš jūsų pasaulyje, vaikai, žinote, kas iš tiesų vyksta.
Tos grupės yra tokios atsargios, kad tai, ką jūs matote aplink save, kai tautos puola viena kitą, nėra taip,

kaip atodo.
Yra dedamos apgalvotos pastangos, kad būtų sukurtas karas ir nužudyti milijonai. 
Mano Tėvas negali atsitraukti. Jis privalo įsikišti. 



Melskitės, melskitės, melskitės už sielų išgelbėjimą.
Jūsų mylimas Išganytojas
Jėzus Kristus 

Mergelė Marija „Įvyks bausmė“
2011 m. gruodžio 1 d., Ketvirtadienis, 23:00 val.

 (Šis  pranešimas buvo gautas po apsireiškimo, kuris truko 30 minučių, per kurį Palaimintoji  Mergelė
Marija nuolat verkė dėl regėtojos Dievo Gailestingumo Marijos sielvarto, kuri sakė, kad buvo labai sunku
matyti)  

Mano vaike,  mano liūdesys  dėl  tokio akivaizdaus blogio pasaulyje,  liūdina mane,  kai  matau prarastas
sielas, giliau grimztančias į tamsos bedugnę, iš kur nėra kelio atgal. 

Šėtonas tyčiojasi, kai jis greitai pagrobia sielas tų, kurie savo širdyse nejaučia meilės Dievui. Mano vaike,
tai baisu, kad tai yra tos pačios sielos, kurios neturi nė menkiausio supratimo, su kuo jos susidurs po mirties.

Mano liūdesio ašaros teka beribe liūdesio upe, kai matau visišką kankinimąsi ir kančias, kurias šiuo metu
patiria mano Sūnus.

Mano Dangiško Tėvo ranka dabar yra pasiruošusi bausmei tam tikrose pasaulio dalyse. Tos tautos, kurios
planuoja baisius žiaurumus žudant tautas, bus griežtai nubaustos. Aš negaliu sulaikyti Mano Tėvo rankos, jis
yra labai supykęs.

Melskitės už tuos, kurie patiria baisias bausmes. Melskitės už jų sielas. Jų veiksmus reikia sustabdyti arba
jie nušluos milijonus mano vargšų vaikų gyvybių. Jų pikti veiksmai negali būti leidžiami, tačiau jie siekia
sukelti baisią destrukciją toms kitoms tautoms, kurias jie laiko savo priešais.

Melskitės, melskitės, melskitės prieš bausmės paskyrimą, kad būtų palengvintos nekaltųjų kančios.
Jūsų mylima Motina  
Sopulių Karalienė

Mano gailestingumas apima visas rases, spalvas ir religijas 
2011 m. gruodžio 2 d., Penktadienis, 22:35 val.

Mano brangiausia  dukra,  lik  stipri  ir  galvok  apie  gerą  naujieną,  kad Mano Gailestingumas sugrąžins
didžiąją dalį Mano vaikų atgal į Mano Švenčiausios Širdies prieglobstį. 

Toms vargšėms nelaimingoms sieloms, kurios paskyrė savo gyvenimus nedorybėms, reikia jūsų kančių,
kad būtų galima jas išgelbėti.  Kadangi tai yra labai sunku suprasti  ir  iš  žmogiškųjų pozicijų labai sunku
priimti, turite pasitikėti Manimi. Tavo pačios kančios ir Mano atsidavusių sekėjų aukos gelbsti sielas. Nė
viena kančia nenueina perniek. Ši auka man yra dovana. Prisiminkite, kad kančios taip pat lengvina Mano
naštą.  Nuvargęs nuo savo kančių, Mano dukra, Aš laukiu kada pagaliau galėsiu apglėbti savo vaikus visus
kaip vieną su Savo Amžinuoju Tėvu.

Pagalvokite apie tai štai taip. Kai koks nors mylimas šeimos narys emigruoja ir grįžta namo po daugelio
metų, kiek daug būna jaudulio. Kiek džiūgavimo. Pagalvokite apie tai, kokį ilgesį jaučia tėvai savo sūnui ar
dukrai, kurio nematė daug metų ir kiek daug šis susitikimas reiškia. 

Myliu jus visus, vaikai, tvirta meile. Laukiu mūsų susitikimo, kai galėsiu tvirtai apkabinti kiekvieną iš jūsų
Savo rankose ir laikyti arti Savo širdies. Mano šeima pagaliau yra pasiruošusi susivienyti pirmą kartą nuo
tada, kai Adomui ir Ievai buvo sukurtas Rojus. 

Aš išlieju Savo meilę, kad ji apgaubtų visus Mano vaikus kiekviename žemės kampelyje ir apimtų visas



rases, visas spalvas, visas religijas ir visus nusidėjėlius.
Laukite šio svarbaus įvykio laikui bėgant. Galų gale bjauri neapykanta, kančios, nerimas, nepasitikėjimas,

godumas, žiaurumas ir  kitas blogis išnyks visiems laikams. Įsivaizduokite, kaip tai atrodys, vaikai.  Nauja
nuostabi meilės, taikos pasaulyje era.

Neleiskite niekam prarasti šio gyvenimo, kupino amžino džiaugsmo. Negi norite, kad kokie nors jūsų
broliai ir seserys nebūtų ten. Nes jei jie ten nebus, jei kentės amžiną tamsą Pragaro liepsnose visą amžinybę.
Prisiminkite tai, vaikai. Amžinybę. Po to nebebus įmanoma grįžti.

Melskitės, kad visos sielos galėtų paveldėti šį Rojų. Melskitės už tas sielas, kurios jums asmeniškai rūpi.
Melskitės už visas sielas.

Jūsų Jėzus  
Visos Žmonijos Išganytojas ir Atpirkėjas 

Kryžiaus žygio malda (12) Malda, kad išvengtume Išdidumo Nuodėmės 
2011 m. gruodžio 3 d., Šeštadienis, 19:40 val.

Mano dukra, man reikia visų tikinčiųjų maldų, kad jie galėtų išgelbėti blogųjų sielas.  Daug kas yra tiek
pilni išdidumo dėl savo vadinamų Mano mokymų žinių, kad jų nuolankumo stoka mane skaudina. Jie turi
melsti malonių, kad galėtų vėl tapti mažais ir pasitikėti Manimi. Prašykite jų kalbėti šią maldą 

“O, Mano Jėzau, padėk man išvengti išdidumo nuodėmės, kai kalbu tavo vardu.  Atleisk man, jei kada
nors menkinau ką nors tavo šventu vardu. Padėk man klausytis, Jėzau, kai tavo balsas kalba man ir pripildyk
mane savo Šventąja Dvasia, kad aš galėčiau atskirti tavo žodžio tiesą, kai tu kreipiesi į žmoniją. Amen.”

Mano brangiausia dukra, su didžiuliu nerimu aš žiūriu į tuos savo sekėjus, kurie atmeta Mano šventą žodį
per šiuos pranešimus. Kaip tai Mane liūdina. 

Aš prašau Savo vaikų, esančių visur, melstis už tuos, kurie atmeta Dievą savo gyvenimuose. Tačiau Aš taip
pat raginu melstis už tuos savo sekėjus, kurie pamiršo arba nekreipia dėmesio, kad Mano Antrasis Atėjimas
įvyks ir kad jo negalima sustabdyti. Tai yra svarbus įvykis ir visi turite būti tam pasiruošę.  

Pranašai  buvo atsiųsti  į  pasaulį  skelbti  apie mano gimimą.  Mano Tėvas taip pat  atsiųs pranašus,  kad
paruoštų sielas išganymui nuo pat pradžių. Dabar į pasaulį siunčiami pranašai, kad paruoštų žmoniją Mano
Antrajam Atėjimui.

Prabuskite visi tie, kurie skelbiatės pažįstą Mane. Jei pažįstate Mane, tada atpažinkite Mano balsą, kai Aš
kreipiuosi į jūsų širdis. Tiek daug kas ne tik atmeta šiuos pranešimus, bet atmeta ir Mane.

Tegul tie, kurie taip greitai smerkia Mane, neigdami Mano prašymus, perduodamus visam pasauliui per
šiuos pranešimus, supranta štai ką. 

Užsispyrusiai nusigręždami nuo Mano žodžio, perduodamo jums dabar, jūs neigiate Mane, maldas, kurių
man taip  reikia  šiuo  metu.  Jūs,  tie  žmonės,  kurie  skelbiatės  pažįstantys  Mane,  išgirskite,  ką  turiu  jums
pasakyti.  

Jūsų žiaurumas perveria Mano širdį. Jūsų dosnumo trūkumas reiškia, kad jūsų maldos už sielų išgelbėjimą
nėra aukojamos taip, kaip turėtų būti.  

Kur yra jūsų nusižeminimas ir kodėl slepiate Mano Švento Žodžio nemėgimą netikru nuolankumu?
Jūs turite pasikliauti Mano Šventąja Dvasia, kad ji vestų jus pas Mane, kad dirbtumėte Man su visiška

meile savo širdyse. 
Niekada nesigirkite savo Biblijos žiniomis. Niekada nesinaudokite Mano mokymų žiniomis, žemindami

kitą.  Niekada neapkalbinėkite,  neužgauliokite,  nežiūrėkite  iš  aukšto į  kitus ir  nesityčiokite iš  kitų  Mano
vardu. Nes jei taip darysite, jūs labai Mane įskaudinsite.



Pabuskite, vaikai. Paruoškite savo sielas ir būkite kilnios dvasios, nes laiko liko nedaug.
Jūsų mylimas Išganytojas 
 Jėzus Kristus 

Laikas Antrajam Atėjimui jau beveikčia pat 
2011 m. gruodžio 5 d., Pirmadienis, 15:15 val.

Mano brangiausia dukra, pasiruošimai paruošti žmoniją Mano Įspėjimui yra baigti.
Noriu padėkoti savo brangiems sekėjams, kurie per savo meilę Man padėjo išgelbėti tiek daug milijonų

sielų.
Laikas Mano Antrajam Atėjimui  pasauliui  beveik  priartėjo.  Tačiau dar  daug kas  yra  nepasiruošę,  bet

Mano gailestingumas apsaugos juos.
Mano atėjimas bus šlovingas įvykis ir vyrai, moterys ir vaikai puls ant kelių su džiaugsmu, nuostaba ir

meile savo širdyse Man, jų Dieviškam Išganytojui. 
Daug kas patirs visišką palengvėjimą, nes žmogus negali išgyventi kankinimų, kuriuos sukels jam Šėtonas

ir milijonai jo tamsos angelų, pasislėpusių kiekvienoje pasaulio dalyje ir kurie kels baisų skausmą. 
Jie,  Šėtono  demonai,  taip  ignoruojami  daugelio  Mano  vaikų,  nes  jie  paprasčiausiai  netiki,  kad  jie

egzistuoja, kelia baisų liūdesį pasaulyje. 
Jie kuria neapykantą tarp žmonių, pavydą, pavyduliavimą ir norą žudyti. Jiems nebeliko daug laiko, vaikai,

kadangi Aš, Jūsų Išganytojas, greitai grįš, kaip buvo žadėta. 
Melskitės visi, kad išgelbėtumėte sielas pasaulyje, kad jie taip pat būtų pasiruošę Naujam Rojui žemėje.  
Jūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus

Raginimas netikintiems pasikeisti 
2011 m. gruodžio 7 d., Trečiadienis, 04:00 val.

Mano brangiausia dukra, šiandien aš noriu kreiptis į visus tuos netikinčiuosius ir tuos, kurių tikėjimas
silpnas.  Ypač  aš  kreipiuosi  į  tuos,  kurie  yra  panirę  į  materializmą  ir  tuos,  kurie  gyvena  turtų  kokone,
neturėdami laiko savo dvasini gerovei.

Jūs, Mano vaikai, labiausiai mane neraminate, nes esate taip nutolę nuo Manęs. Tačiau Aš labai jus myliu
ir tikiuosi, kad įvyks Įspėjimas, jūs iškart atsiliepsite į Mano kvietimą. 

Kaip Aš trokštu, kad jūs, vaikai, pažintumėte Mane ir suprastumėte, kaip jūsų žemiški turtai uždėjo šarvų
šydą, kuris neleidžia jums pamatyti tiesos šviesą. 

Mano aukojamos sielos turės patirti didžiausias kančias dėl jūsų. 
Prašau, atverkite savo protus ir artėkite prie manęs, kad galėčiau pasiimti jus ir visus tuos, kurie yra šalia

jūsų su savimi ir visą žmoniją į Naująjį Rojų. 
Jūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus

Mergelė Marija: „Aš patiriu tokias pačias kančias“ 
2011 m. gruodžio 8 d., Ketvirtadienis, 21:10 val.



Jūsų mylimas Jėzus Mano vaike, kai Aš gimdžiau Jėzų Kristų, visos žmonijos Atpirkėją, Aš buvau kaip bet
kuri kita motina. Mano meilė  šiam vaikui buvo tokia didžiulė,  kad Aš verkiau iš didelio džiaugsmo, kai
pirmą kartą pamačiau jo gražų veidą. Tačiau Aš žinojau, kad vaidmuo, kurį Aš prisiėmiau, nebus lengvas,
nors aš niekada tuo metu nesuvokiau kokia sunki bus ši kelionė.  

Kai Aš žiūrėjau į mano mylimo vaiko brangų veidą, niekas nebuvo svarbu, tik mano noras apginti Jį bet
kokia kaina. 

Mano širdis susijungė su mano Sūnaus širdimi tada, kaip ir šiandien. Ta pati širdis kentėjo kartu su Juo
kiekvieną Jo gyvenimo akimirką žemėje. 

Kiekvieną džiaugsmą, kurį jis jautė, aš taip pat galėjau jausti. Jo juokas privertė mane šypsotis. Jo liūdesys
labai mane skaudino. 

Aš kiekvienu savo kūno kaulu jaučiau jo kankinimąsi per nukryžiavimą. Kiekviena vinis, kuri pervėrė jo
kūną, pervėrė manąjį. Jo persekiotojų kiekvieną smogtą kumštį ir spyrį aš taip pat jaučiau.

Aš patyriau tą pačią kančią, tačiau aš nedalyvavau, nes daug kankinimų, kuriuos jis turėjo patirti, buvo
slepiami nuo manęs ir Jo apaštalų.

Šiandien  Aš  kenčiu  kartu  su  savo  Sūnumi,  kaip  ir  tada.  Kaip  šiandien  iš  jo  šaipomasi  ir  jis  viešai
išjuokiamas pasaulyje, ant scenos ir žiniasklaidoje, ypač ateistų. Aš verkiu karčiomis ašaromis.

Kai matau savo brangų Sūnų, verkiantį dėl nuodėmių, kuris jis mato kiekvieną dieną, Aš taip pat verkiu
kartu su Juo. Aš matau, jaučiu ir liudiju Jo besitęsiančias kančias už žmoniją.

Jėzus Kristus, Žmonijos Išganytojas kentėjo už visus jus, bet labai myli jus visus. 
Aš padarysiu viską, kad išpildyčiau Jo brangiausią norą išgelbėti kiekvieną sielą nuo piktojo.  
Kai ši misija pasiseks, tada ir tik tada Aš galėsiu džiūgauti galutinėje ramybėje, kai mano vaikai susijungs

visi kaip vienas Naujame Rojuje.
Melskitės, mano vaikai, kad visi tie, už kurių sielų išgelbėjimą yra meldžiamasi, nebūtų palikti.  
Eik ramybėje ir toliau tęsk šią svarbią misiją už mano mylią Sūnų. 
Aš visada tave saugosiu. 
Jūsų mylima Motina 
Dangaus Karalienė 
(šis pranešimas buvo gautas po Mišių ir tuoj pat po asmeninio apsireiškimo prieš statutėlę, kuris truko 20

min., kurioje Mergelė Marija išliko didinga su jos besiplaikstančia skraiste).

Bandymai Europoje įvesti pasaulinę valiutą 
2011 m. gruodžio 9 d., Penktadienis, 23:28 val.

Mano brangiausia  dukra,  kaip  Aš  noriu,  kad Mano  vaikai,  ypač  tie,  kurie  kenčia  engiami  Europoje,
kreiptųsi į Mano Tėvą pagalbos. 

Piktoji grupė, apie kurią aš vis kalbu, vėl deda visas pastangas kontroliuoti visus mano vargšus vaikus šioje
pasaulio dalyje.

Jie, nekalti nuožmaus plano įkaitai įvesti pasaulinę valiutą, kad būtų kontroliuojama visa Europa, dabar
turi daug melstis prašydami Visagalio Dievo Tėvo pagalbos.  

Niekada nepasiduokite, vaikai, persekiojimams, kurie yra kuriami už uždarų durų. Melskitės, kad būtų
sušvelnintos  šios  aplinkybės.  Prašykite  Dievo  Tėvo  Jo  mylimojo  Sūnaus  Jėzaus  Kristaus  vardu,  kad
išvengtume šios krizės, kalbėdami  

“Dieve  Tėve,  Tavo  mylimojo  Sūnaus  Jėzaus  Kristaus  vardu  maldauju  Tavęs  sustabdyti  šią  bjaurastį,



siekiant kontroliuoti Tavo vaikus. Prašau, apsaugok visus Savo vaikus šiais baisiais laikais, kad mes galėtume
rasti ramybę ir orumą ir gyventi gyvenimus be Piktojo.“ 

Mano dukra, malda gali ir užbaigs šiuos pragaištingus planus.
Dievas, Amžinasis Tėvas, kaip ir sakiau, greitai įspės tuos, kurie yra atsakingi už tuos blogio planus, jei jie

vėl nepradės tikėti Visagaliu Kūrėju.
Pasitikėkite  Manimi.  Pasitikėkite  Mano  Amžinuoju  Tėvu  ir  melskitės,  kad  šie  persekiojimai  būtų

sustabdyti prieš iš tiesų atskleidžiant planą sunaikinti, kontroliuoti ir pakenkti toms sieloms.
Jūsų mylimas Išganytojas
 Jėzus Kristus

Dievas Tėvas: Neliečiamumo pažadas tiems, kurie atmeta Jėzų 
2011 m. gruodžio 11 d., Sekmadienis, 15: 30 val.

Mano brangiausia dukra, ačiū, kad atsiliepei į šį svarbų kvietimą iš Dangaus karalystės, kai prašiau tavęs
priimti mistinę sąjungą su Mano brangiausiu Sūnumi Jėzumi Kristumi.

Aš esu Mano Sūnuje, taip, kaip jis yra Manyje, susivienijęs su Šventosios Dvasios meile. Tavo siela dėl to
dabar yra susijungusi su Manąja ir dabar tau viskas taps daug aiškiau.

Mano vaike, tu esi formuojama į asmenį, kurio Aš taip trokštu, kad būtum visiškai verta šiai dieviškai
misijai.  Tau  buvo suteiktos  Dieviško  įsikišimo  ašaros,  kad tu  iškart  galėtum atpažinti  šį  naują  netikėtą
kvietimą. Dabar, kai tu jau praliejai ašaras, daugiau neverk, nes nuo šiol tavo sieloje viešpataus tik laimė. 

Mano dukra, Mane liūdina, kad daugiau Manęs niekas neatpažįsta pasaulyje. Daug kas visiškai pamiršo
Mane. Labai daugeliui Mano vaikų aš visiškai nieko nebereiškiu.

Mano dukra, turi man padėti, kai Aš aiškiai parodau Savo buvimą, kad Aš būčiau atpažįstamas per maldą. 
Prašau, melskitės, kad visa žmonija priimtų naujo gyvenimo dovaną, kurią dabar įteiks Mano Mylimas

Sūnus Jėzus Kristus.
Niekas  iš  tiesų  nesupranta  Mano  nerimą  už  tas  sielas,  kurie  atmeta  Mane  arba  Išganytojo,  kurį  Aš

atsiunčiau į pasaulį, egzistavimą.
Tos vargšės sielos, tokios pilnos loginių paaiškinimų, naudojamų išdidžiai atmesti Mano egzistavimą, šiuo

metu  Man  yra  prarastos.  Jų  vienintelis  išganymas  (nes  daug  kas  atmes  Dieviško  Gailestingumo  auką
Įspėjimo metu) dėl jūsų maldų bus už tuos vaikus, kurie myli Tėvą. 

Tiek daug tų, kurie Manęs nepripažįsta Manęs, vis dar labai mažai žino apie Mane. Aš esu Tėviškos meilės
Dievas,  Dangiškasis  Tėvas,  kuris  prižiūri  kiekvieną savo vaiką.  Stiprų,  silpną,  sergantį,  gerą ir  blogą.  Nė
vienas nėra išskirtas nuo mano besąlygiškos meilės, nesvarbu, kokia jų juoda siela. 

Vaikai, aš raginu jus melstis į mane Mano Sūnaus vardu kaip atpirkimą už visos žmonijos nuodėmes.
“Mano Sūnus apgaubs visą žmoniją dabar ir kai Proto apšvitimas bus praeityje, tuo etapu tikrai reikės jūsų

maldų.  Vaikai,  jūsų  maldos  padės  išgelbėti  tuos  žmones,  kurie  iš  tiesų  ir  toliau  atmes  Mano  Sūnaus
gailestingumą, rodomą jiems.  

Vaikai,  mano rimtas pažadas  yra tas,  kad visi  jūs,  kurie prašote  Manęs  Mano mylimo Sūnaus Jėzaus
Kristaus vardu išgelbėti jūsų brolius ir seseris, kad jiems būtų suteiktas greitas neliečiamumas, bus suteiktos
ypatingos malonės kiekvienam iš jūsų, kuris įsipareigos visą mėnesį melstis už jų sielas. Štai ką prašau jūsų
kalbėti 

“O,  Dangiškasis  Tėve,  per  tavo  mylimojo  Sūnaus  Jėzaus  Kristaus  meilę,  kurio  kančios  ant  kryžiaus
išvadavo  mus  iš  nuodėmės,   Prašau,  išgelbėk  visus  tuos,  kurie  vis  dar  atmeta  Jo  Gailestingumo ranką.
Užpildyk jų sielas savo meilės dovana.  Maldauju Tavęs, Dangiškasis Tėve, išgirsk mano maldą ir išgelbėk tas



sielas nuo amžinų kančių pragare. Per savo gailestingumą leisk joms pirmosioms įžengti į  Naują Taikos
žemėje erą. Amen.“

Jūsų Dangiškasis Tėvas 
Aukščiausiasis Dievas 
Pastabos paaiškinimas: neliečiamumas bus suteiktas tiems, už kuriuos melsitės. 

 Kryžiaus žygio malda (13) Malda, prašant neliečiamumo 
2011 m. gruodžio 11 d., Sekmadienis, 15:33 val.

Malda, perduota Dievo Tėvo Dievo Gailestingumo Marijai, raginant melstis už tuos, kurie atmeta Jėzaus
Gailestingumą, parodomą jiems Įspėjimo metu. 

“Mano Sūnus apgaubs visą žmoniją dabar ir kai Proto apšvitimas bus praeityje, tuo etapu tikrai reikės jūsų
maldų.  Vaikai,  jūsų  maldos  padės  išgelbėti  tuos  žmones,  kurie  iš  tiesų  ir  toliau  atmes  Mano  Sūnaus
gailestingumą, rodomą jiems.  

Vaikai,  mano rimtas pažadas  yra tas,  kad visi  jūs,  kurie prašote  Manęs  Mano mylimo Sūnaus Jėzaus
Kristaus vardu išgelbėti jūsų brolius ir seseris, kad jiems būtų suteiktas greitas neliečiamumas, bus suteiktos
ypatingos malonės kiekvienam iš jūsų, kuris įsipareigos visą mėnesį melstis už jų sielas. Štai ką prašau jūsų
kalbėti 

“O,  Dangiškasis  Tėve,  per  tavo  mylimojo  Sūnaus  Jėzaus  Kristaus  meilę,  kurio  kančios  ant  kryžiaus
išvadavo  mus  iš  nuodėmės,   Prašau,  išgelbėk  visus  tuos,  kurie  vis  dar  atmeta  Jo  Gailestinumoą  ranką.
Užpildyk jų sielas savo meilės dovana.  Maldauju Tavęs, Dangiškasis Tėve, išgirsk mano maldą ir išgelbėk tas
sielas nuo amžinų kančių pragare. Per savo gailestingumą leisk joms pirmosioms įžengti į  Naują Taikos
žemėje erą. Amen.“

Jūsų Dangiškasis Tėvas 
 Aukščiausiasis Dievas 

Perėjimas į Naują Rojų bus greitas ir be kančių 
2011 m. gruodžio 11 d., Sekmadienis, 00:45 val.

Šiandien Aš ateinu su didžiuliu džiaugsmu Savo Šventoje Širdyje kaip tavo sutuoktinis. Tu, Mano dukra,
priėmei šį švenčiausią prašymą prisijungti prie manęs gelbstint sielas.  

Tik dėl tavo nuolankaus paklusnumo dabar iš tavęs bus daug ko tikimasi. Baimė bus pašalinta, kai judėsi į
priekį, dėl Mano ypatingo palikimo pašvęsti savo gyvenimą mano karštam troškimui išgelbėti žmoniją nuo
Pragaro gelmių.  

Tavo darbas, kuriam vadovauja mano Dieviška ranka, dabar yra visiškai šventas ir visiškai apsaugotas nuo
bet kokio Piktojo įsikišimo.

Tu daugiau nebūsi kankinama abejonių, bet turi žinoti štai ką. Mano žodžiui,  perduodamam tau, bus
trukdoma ir jis bus draskomas į gabalus. Bus dedamos visos pastangos apjuodinti šiuos Šventus pranešimus
net tų, kurie apsimeta Mane pažįstantys. 

Nuo šiol tu priimsi savo kančias su visišku atsidavimu ir džiaugsmu sieloje. Mano stiprybė, perduodama
tau Šventosios Dvasios galia, tave abstulbins. Tu pakilsi su visišku tikrumu širdyje ir su ramiu, bet ryžtingu
pasitikėjimu perduoti Mano žodį per visą pasaulį. 

Nė vienas žmogus negali ir nesustabdys tavęs šiame darbe. Nė vienas žmogus negali sutrukdyti tau išgirsti
šį švenčiausią tikrą kvietimą iš Dangaus.



Tu,  Mano  dukra,  esi  pasiruošusi  tapti  gelbėjimosi  lynu  toms  sieloms,  kurios  klaidžioja  tyruose.  Jos
atsilieps į šių pranešimų kvietimą, nesvarbu, kokios užkietėjusios jų širdys. Daug kas nežinos, kodėl tai su jais
vyksta.  Tai  bus  dėl  Šventosios  Dvasios  galios,  kuri  uždegs  meilės  ir  džiaugsmo  liepsną  jų  sielose,  kuri
pritrauks juos prie Manęs per šiuos Mano skubius prašymus atvesti Mano vaikus vėl į Mano šventas rankas.

Ačiū,  kad atsiliepi  į  šį  ypatingą  prašymą tapti  Mano sutuoktine  paskutinėje  sąjungoje  su  Manimi.  Ši
sutartis, kai tu man visiškai perduosi savo sielą, suteiks man laisvę, kurios Man reikia, sėkmingai užbaigti šią
misiją, kuriai tu buvai išsirinkta.

Dabar  eik,  Mano brangi  dukra  ir  padėk  Man įvykdyti  Mano pažadą  žmonijai.  Mano sugrįžimas  bus
sugrąžinti Mano vaikus ir pasiimti juos į Naują Taikos Erą. Šis perėjimas į Naująjį Rojų bus švelnus ir be
kančių dėl tavo dovanos Man. 

Pasakyk Mano vaikams, kad mano širdis šiuo metu yra užtvindyta džiaugsmo, nes laikas švęsti Mano
gimimą, artinasi.  Myliu jus. Jūsų mylimas Išganytojas ir Atpirkėjas 

Jėzus Kristus  

Dvasinis Pavydas yra baisus dalykas 
2011 m. gruodžio 12 d., Pirmadienis, 19:00 val.

Mano brangiausia dukra, dvasinis pavydas yra baisus dalykas ir kankina daugelį Mano regėtojų.
Jis taip pat kamuoja tuos Mano sekėjus, kurie jaučiasi atskirti ir kažkiek nusiminę, kai Aš išsirenku tam

tikras sielas, kad jos padėtų Man gelbėti žmoniją. Vietoj to jie turėtų žinoti, kad Aš juos visus vienodai myliu.
Kaip man skauda širdį, kai išsirinktos sielos, ypač jaučiasi gąsdinamos kitų išsirinktų sielų.
Kiekvienai  sielai,  kurią  Aš išsirenku,  yra skiriama skirtinga užduotis  ir  prašoma sekti  įvairiais  keliais.

Bendras vardiklis visada yra tas pats. Aš trokštu, kad visi Mano regėtojai, pranašautojai ir pranašai prisiimtų
šventą misiją gelbėti sielas.

Aš naudoju įvairias sielas, kurių nuolankios širdys, kad pasiekčiau Savo tikslus. 
Šėtonas visada bandys nugręžti Mano išsirinktų sielų širdis, stengdamasis jiems įgelti. Jis žino, kaip paliesti

jautrią vietą jų sielose, sakydamas jiems, kad kitos išsirinktos sielos yra svarbesnės negu jie.
Po to jis jų širdyje įkurdina įsižeidimo ir pavydo jausmą. Tai reiškia, kad vietoj to, kad jie mylėtų vienas

kitą ir išliktų malonės būsenoje, jie yra gundomi žiūrėti į vienas kitą iš aukšto. Daugeliu atvejų jie tuoj pat
atmeta vienas kitą ir leidžia puikybės nuodėmei užkariauti jų sielas.

Tiek daug Mano sekėjų ne tik nemėgsta Mano išsirinktų regėtojų ir pranašautojų, bet elgiasi su jais su
panieka. Taip, kaip ir su manimi buvo elgiamasi, įsitikinusių savo teisumu fariziejų.

Mano buvimo  žemėje  metu  jie  tyrinėjo  ir  tyrinėjo  kiekvieną  žodį,  ištartą  Mano  lūpomis.  Man buvo
metamas kiekvienas  įmanomas klastingas  iššūkis,  kad Mane suklaidintų ir  jie  galėtų įrodyti,  jog  Aš esu
melagis. Taip pat bus elgiamasi ir su Mano šių laikų pranašais.

Šėtonas kankina tuos mano sekėjus, pasėdamas jų galvose abejones apie Mano pranešimus, nes jis nori
sukompromituoti Mano šventą žodį. Tai yra jo tikslas.

Daug  melskitės,  kad  kiekvienam  iš  jūsų  būtų  suteikta  malonė  gerbti  Mano  žodį  per  Mano  brangų
pranašautojų rašymo priemonę.

Regėtojai, niekada nepatekite į pasidavimo dvasiniam pavydui pinkles. Tai yra nepadoru ir tai veria man
širdį kaip kardu.

Mylėkite vienas kitą. 
Rodykite pagarbą ir gerbkite vienas kitą Mano vardu. 
Tai yra pati svarbiausia pamoka. 



Jei jums atrodo, kad tai sunku padaryti, tada visi kiti darbai man bus beprasmiški.
Jūsų mokytojas ir išganytojas
Jėzus Kristus 

Negaliu net galvoti apie tas sielas, kurias Šėtonas traukia į Pragarą  
2011 m. gruodžio 13 d. Antradienis, 20:15 val.

Mano brangiausia dukra, pasiruošimai yra svarbūs visiems mano sekėjams, nes artinasi Įspėjimas.
Visi tie tikintieji turi daug melstis už savo nuodėmių atleidimą, kad išvengtų skaistyklos kančių, ką patirs

dauguma žmonių pasaulyje netrukus tuoj po Įspėjimo. 
Melskitės, melskitės už tuos, kurie bus traumuoti, kai pamatys savo sielų būklę, kai jiems bus atskleistos jų

nuodėmės Įspėjimo metu.
Jie turi suprasti, kad jų nuodėmės turi būti jiems atskleistos prieš jiems atleidžiant visas nuodėmes, kad jie

galėtų įžengti į Mano Naują Rojų Žemėje – Naują Taikos, Meilės ir Laimės Erą, kurią visi Mano vaikai turi
paveldėti.

Mano širdis pripildyta džiaugsmo, nes Aš įteiksiu tą didžią dovaną žmonijai. Tačiau aš vis dar liūdžiu dėl
tų, kurie paprasčiausiai atmes naujo gyvenimo galimybę. 

Vaikai, Man reikia daug maldų, kad būtų galima sustabdyti Šėtoną nuo jų sielų vogimo. Jis ir toliau taip
darys iki pačios paskutinės minutės. Aš net negaliu galvoti apie tas sielas, kurios bus traukiamos per jėgą nuo
Manęs šaukiančios ir besispardančios, kai jis ir jo pakalikai trauks juos į Pragaro gelmes. 

Vaikai, padėkite man sutrukdyti tam savo maldomis.
Vaikai, šios sielos turi visiškai atmesti Šėtoną ir jo būdus, jei jie nori įžengti į Naująjį Rojų. Jie turi arba su

noru atsigiežti į Mane, arba visai ne. 
Jie turi du pasirinkimus: Naują Rojų žemėje ar amžinas kančias pragaro gelmėse Šėtono kompanijoje.
Niekada neabejokite Pragaro egzistavimu, vaikai. Žinokite, kad kiekvieną suteptą sielą Šėtono demonai

trauks  į  Pragarą  ir  amžinai  kankins.  Visiems  savo  pažadams  tokioms  sieloms  Šėtonas  sukūrė  šiurpias
kankinimų būsenas. Dėl jo neapykantos žmonijai šios sielos nepakenčiamai kentės. Tačiau jie turės kankintis
visą amžinybę.   

Negi šios sielos nežino, kokius pažadus Šėtonas dalija? 
Negi jos nežino, kad turtai, šlovė ir gundantis materializmas sukuria aiškų kelią tiesiai į Piktojo rankas? 
Prabuskite  visi,  kol  dar  galite.  Gelbėkitės  ir  gelbėkite  tuos  vargšus  nusidėjėlius  nuo  šios  baisios  jūsų

egzistavimo pabaigos.   Turite nebedaug laiko. 
Pradėkite melstis už šias sielas jau nuo šiandien. 
Jūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus

Kryžiaus žygio malda (14) Malda į Dievą Tėvą, prašant apsaugos nuo Branduolinio Karo  
2011 m. gruodžio 14 d., Trečiadienis, 19:15 val.

Malda,  perduota Jėzaus Dievo Gaielstingumo Marijai  visiems,  kad melstų Dievo Tėvo  apsaugos  nuo
galimo Branduolinio Karo ir prašyti Išganymo.

O visagali Dieve, Aukščiausiais Dieve,  Prašau, būk gailestingas visiems nusidėjėliams.  Atverk jų širdis,
kad jie priimtų išganymą ir gautų daugybę malonių.  Išgirsk mano maldavimus už mano paties šeimą ir



užtikrink, kad kiekvienas rastų palankumą tavo mylinčioje širdyje. O, dieviškasis Dangaus Tėve, apsaugok
visus vaikus žemėje nuo branduolinio karo ir  kitų veiksmų, kurie yra suplanuoti  sunaikinti  tavo vaikus.
Apsaugok mus nuo visokio blogio ir apgink mus.  Apšviesk mus, kad galėtume atverti akis ir išgirsti bei
priimti tavo išganymo tiesą be baimės savo sielose.

 Likite Ramybėje.
 Jūsų Mylimas Išganytojas Jėzus Kristus 

Antrasis Atėjimas įvyks netrukus po Įspėjimo 
2011 m. gruodžio 14 d., Trečiadienis, 19:15 val.

Mano brangiausia dukra, turi visada Manimi pasitikėti ir žinoti, kad nė vienas pranešimas, perduodamas
tau, niekada nebus suteptas.

Tu esi tvirtai laikoma Mano Švenčiausioje Širdyje ir tavo ranką vedžioja Mano ranka.
Tik Tu gali ir visada rašysi Mano šventą žodį, kad perduotum Mano pranešimus visai žmonijai.
Tu neturi ir toliau bandyti nustatyti datą, kai įvyks Įspėjimas.  Aš negaliu atskleisti datos, nes tai yra ne

pagal Mano Amžinojo Tėvo valią. Įspėjimas įvyks visiškai netikėtai ir žmogus bus užkluptas nelauktai.
Laiko liko nedaug, taigi, praleiskite kuo daugiau laiko daug melsdamiesi, kad išgelbėtumėte sielas. Visas

sielas. 
Bausmės yra sulaikytos ir įvyks tik tada, jei žmogus neatgailaus ir grįš dideliais kiekiais prie savo nedorų

kelių po Įspėjimo.
Mano Tėvas davė leidimą pranešti apie Mano Antrąjį Atėjimą, kuris labai greitai įvyks žemėje. Tai įvyks

gana greitai po Įspėjimo. Visos sielos turi būti pilnai tam pasiruošusios.
Kita Kryžiaus žygio malda, siekiant išgelbėti sielas, yra tokia: 
O visagali Dieve, Aukščiausiais Dieve,  Prašau, būk gailestingas visiems nusidėjėliams.  Atverk jų širdis,

kad jie priimtų išganymą ir gautų daugybę malonių.  Išgirsk mano maldavimus už mano paties šeimą ir
užtikrink, kad kiekvienas rastų palankumą tavo mylinčioje širdyje. O, dieviškasis Dangaus Tėve, apsaugok
visus vaikus žemėje nuo branduolinio karo ir  kitų veiksmų, kurie yra suplanuoti  sunaikinti  tavo vaikus.
Apsaugok mus nuo visokio blogio ir apgink mus.  Apšviesk mus, kad galėtume atverti akis ir išgirsti bei
priimti tavo išganymo tiesą be baimės savo sielose.  Likite Ramybėje. Jūsų Mylimas Išganytojas Jėzus Kristus 

Mano vaikai apsinuogino šiais sielų tyrinimo metais 
2011 m. gruodžio 15 d., Ketvirtadienis, 20: 55 val.

Mano brangiausia dukra, sielų tyrinimo metai jau beveik baigėsi ir Mano vaikai, esantys visur, dabar dėl to
yra pasiruošę Įspėjimui. 

Daug Mano vaikų smarkiai  nukentėjo 2011 m. Karai,  smurtas,  žmogžudystės  ir  neapykanta -  visa  tai
suorganizuota Šėtono armijos, sužalojo ir nužudė tas mano brangias sielas. Šios piktosios jėgos patirs baisią
bausmę, jei jie neatgailaus po to, kai įvyks Įspėjimas.

Daug Mano vaikų visiškai neteko materialinių patogumų ir patyrė sunkius išmėginimus, kurių anksčiau
jiems neteko patirti..

Šiuos išbandymus sukūrė ir žmonijai sukėlė Šėtonas, bet aš juos leidau, kad būtų ištyrintos sielos. Mano
dukra,  gali  pagalvoti,  kad  tai  žiauru,  bet  tai  buvo  būtina  paruošiant  žmoniją  ir  jų  sielose  įdiegiant
nuolankumą. 

Dabar Mano akimis tyresnės jų širdys yra atvertos, kad priimtų savo amžino gyvenimo tiesą. Tai reiškia,



kad mažiau žmonių kentės Įspėjimo metu, nes jos pergyveno tuos persekiojimus. 
Mano vaikai  dabar  yra pasirengę gauti  Mano gailestingumo dovaną.  Mano dukra,  beveik atėjo  laikas

pasauliui būti kantriais. Niekada nesitikėkite, kad Aš pasauliui pasakysiu datą, nes jums nereikia žinoti, kaip
Aš daug kartų jums sakiau anksčiau.

Visiškai Manimi pasitikėkite ir būsite ramūs. 
Aš atnešiu Savo Įspėjimo dovaną, kai bus tinkamas metas ir kai Mano vaikai mažiausiai to tikėsis. 
Jūsų mylimas Jėzus 
 Žmonijos Atpirkėjas 

Mergelė Marija „Laikų pabaigos pranašė, vadovaujama iš Dangaus” 
2011 m. gruodžio 16 d., Penktadienis, 22:35 val.

Mano vaike, ateinu pas tave, kad suteikčiau tavo širdžiai paguodos. Tu, mano stiprus vaike, nuo šiol galėsi
iškęsti  tokias  kančias,  kad  tu  jas  priimsi  ir  dėl  to  įrodysi  savo  ištvermę  tuo  metu,  kai  skelbsi  mano
brangiausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus žodį.   

Tu, mano vaike, esi palaužta. Kiekviena diena atneša naujų ir vis daugiau iššūkių šiuose darbuose, iš kurių
daugelis yra sunkūs.

Dabar pats laikas pasiimti savo ginklus be jokios baimės. Žygiuok į priekį ir kovok už mano Sūnų, kad
užtikrintum,  jog  jo  šventas  žodis  greitai  būtų  išgirstas  visame pasaulyje.  Kuo  galima  greičiau.  Nedelsk.
Neleisk, kad tave blaškytų.  

Myliu tave, mano vaike. Tu esi visiškai apsaugota nuo blogio. Negi nepastebi, kaip nedaug tu esi veikiama,
kai kiti tave puola dėl šio darbo? Tai yra apsaugos dovana.

Kovok kovą su Šėtonu su savo karių armija ir padėk išgelbėti visą žmoniją. 
Tu  esi  tikrasis  laikų  pabaigos  pranašas,  kuriam vadovauja  Dangus,  kad  padėtum atsiversti  pasauliui.

Greitai bus atsiųsta pagalba. Ruoškis. Džiūgauk, nes tai yra didžiulė dovana.
Tau  yra  vadovaujama kiekviename tavo  žingsnyje,  taigi  tik  pasitikėk  Jėzumi  ir  visada  paklusk  Mano

Dangiškajam Tėvui.  
Būk drąsi, narsi ir žygiuok be baimės sieloje. 
Jūsų dangiškoji Motina 
 Angelų Karalienė

Mergelė Marija: Viltis niekada neturi būti prarandama dėl baimės 
2011 m. gruodžio 17 d., Šeštadienis, 15:30 val.

Mano vaike, pasauliui greitai reikės pasakyti apie meilę ir gailestingumą, kurį mano Sūnus Jėzus Kristus
jaučia kiekvienam žmogui žemėje.

Jis myli kiekvieną, tarp jų ir tuos, kurių širdys drungnos ir tuos, kurie Jo nepažįsta. 
Niekada  neabejokite,  kad Jis  labai  myli  tuos  pačius  žmones,  kuriems  trūksta  dvasingumo.  Jiems  bus

suteikta didžiulė viltis, kai juos apgaubs Mano Sūnaus gailestingumas.
Dangus džiūgaus, kai tie žmonės atvers savo akis tiesai Įspėjimo metu. Štai tada jie priims meilę ir viltį,

kuri jiems bus suteikta. Tai bus didžiausia dovana, kokią jie kada nors gaus gyvendami žemėje.
Mano vaike, žmonės privalo niekada nesmerkti tų, kurie negarbina Mano Tėvo. Jie neturi prarasti vilties

už tuos, kurie atmeta mano Sūnų. Mano Sūnus myli tas sielas didžiule meile ir nori tik jas išgelbėti.



Mano vaike, viltis yra Dievo Tėvo dovana. Jos niekada neturi prarasti vilties dėl baimės. Mano Sūnaus
gailestingumas yra beribis. Jis greitai bus suteiktas kiekvienam ir kiekvienai sielai.

Vaikai, viltis ir džiaugsmas turi būti jūsų minčių priešakyje, nes mano Sūnus greitai savo vaikams įteiks
didžiulę dovaną, kad išgelbėtų pasaulį.    

Jis nori, kad visa žmonija būtų jo didžios šlovingos taikos eros, kuri laukia jūsų visų, dalimi.  
Melskitės,  melskitės,  melskitės, kad visos sielos priimtų šią mylimą dovaną atviromis ir  nuolankiomis

širdimis. 
Per Įspėjimą žmonijai bus pagaliau parodytas Dievo Gailestingumas.
Po to nebebus abejonių, kaip visi jo vaikai yra jo mylimi ir branginami. 
Jūsų mylima Motina 
 Dangaus Karalienė 

Melskitės, kaip dar niekada nesate meldęsi 
2011 m. gruodžio 18 d., Sekmadienis, 15:10 val.

Mano brangiausia dukra, tie žmonės, kurie taip toli nutolę nuo Manęs, Mane labiausiai neramina.  
Mano sekėjai turi dėti visas pastangas, kad Mano malda, kurią tau perdavė Mano Amžinasis Tėvas, būtų

skleidžiama, prašant neliečiamumo toms sieloms (13 Kryžiaus žygio malda).
O, Dangiškasis Tėve, per tavo mylimojo Sūnaus JėzausKristaus meilę, kurio kančia ant kryžiaus išvadavo

mus iš nuodėmės,  Prašau, išgelbėk visus tuos, kurie vis dar atstumia Jo Gailestingumo ranką.  Užpildyk jų
sielas, brangusis Tėve, savo meilės dovana. Dangiškasis Tėve, maldauju tavęs, išgirsk mano maldą ir išgelbėk
tas sielas nuo amžinų pragaro kančių. Per savo gailestingumą leisk jiems būti pirmaisiais,  kurie įžengs į
Naują Taikos erą Žemėje. Amen”. 

Aš  raginu  visus  tikinčiuosius,  kurie  skaito  šiuos  Mano  šventus  pranešimus,  perduodamus  pasauliui,
melstis taip, kaip dar niekada nesate meldęsi.

Man reikalingas jūsų pamaldumas,  siekiant užtikrinti,  kad visi  Mano vaikai priimtų Mano dovaną su
meile ir džiaugsmu širdyse.

Jie neturi bijoti, nes Aš ateinu su Meilės ir Gailestingumo dovana.
Jūsų Jėzus  
Visos Žmonijos Atpirkėjas ir Išganytojas 

Kryžiaus žygio malda (15) Padėka už Dievo Gailestingumo dovaną 
2011 m. gruodžio 19 d.., Pirmadienis, 19:30 val.

Mano brangiausia dukra. Kaip noriu, kad krikščionys, esantys visur, rodytų pagarbą Mano gimimui iš
savo širdies gelmių.

Aš karštai trokštu, kad visa žmonija šiuo metu leistų Mano Šventajai Dvasiai pasiskverbti į jų širdis ir
sielas. 

Mano  gimimas  privalo  būti  garbinamas  už  tai,  ką  jis  simbolizuoja,  kai  švenčiamas  Mano  gimimas.
Prisiminkite, kad jūs garbinate Mano Išganymo dovaną.

Štai dėl ko Mane atsiuntė Tėvas pirmąjį kartą.   Štai dėl ko Aš grįšiu pasiūlyti žmonijai antrą atpirkimo
galimybę.  

Mano vaikai, aš noriu pasiūlyti per šias Kalėdas kalbėti šią Kryžiaus žygio maldą: 



O, Mano Dangiškasis Tėve,   Mes garbiname tave su giliu dėkingumu už auką,  kurią tu padarei,  kai į
pasaulį  atsiuntei  Išganytoją.  Mes  su  džiaugsmu  ir  dėkingumu  aukojame  savo  maldą  su  nuolankiu
dėkingumu,  Už  dovaną,  kurią  dabar  tu  duodi  savo  vaikams   -  Dievo  Gailestingumo  Dovaną.   O,
Aukščiausiasis Dieve, padaryk mus vertais su dėkingumu priimti šį didį Gailestingumą. Amen

Jūsų mylimas 
Išganytojas Jėzus Kristus  

Nusidėjėliai, kurie atsigręžia į Mane, iškart įgys mano malonę 
2011 m. gruodžio 20 d., Antradienis, 20:30 val.

Mano brangiausia dukra, kodėl šiandien Mano vaikai jaučiasi tokie apleisti pasaulyje?
Kodėl  jie  kenčia  nuo liūdesio  ir  vienišumo,  kai  tereikia  tik  kreiptis  į  Mane,  kad Aš  suteikčiau jiems

nusiraminimą?    Kiekvienas  iš  jų  turi  kreiptis  į  Mane ir  prašyti  pagalbos.  Aš  atsakysiu  kiekvienam ir  į
kiekvieną maldą. Nė vienas prašymas nebus atmestas ir į jų maldos bus atsakyta pagal Mano Šventąją Valią.   

Tiek daug žmonių pamiršta, kad kai jie į mane kreipiasi, Aš visada esu šalia jų. 
Man brangi kiekviena siela žemėje. 
Jei tik jie suvoktų, kad Man suteikia didžiausią džiaugsmą, kai jie kreipiasi į Mane pagalbos.
Man suteikia dar daugiau džiaugsmo, kai nusidėjėliai prašo Manęs atleisti jiems ir rodo apgailestavimą dėl

savo nuodėmių.
Tai yra tos sielos, kurios iškart įgyja mano malonę. Pasakyk joms, kad jos niekada neturi bijoti kreiptis į

mane, nes aš esu labai gailestingas. Palengvėjimas, kurį jie jaus po to, yra malonė, kurią Aš suteikiu tiems,
kurių šiltos nuoširdžios širdys.

Tai yra metų laikas, kai Mano gailestingumas yra labiausiai išliejamas visam pasauliui. Taigi, kreipkitės į
Mane dabar ir prašykite stiprybės ir malonių, reikalingų jums, kad padėtų iškęsti jūsų išbandymus šiame
pasaulyje.

Jūsų Jėzus 
Žmonijos Išganytojas ir Atpirkėjas  

Gali būti atleista net žmogžudystės nuodėmė 
2011 m. gruodžio 21 d. Trečiadienis, 20:10 val.

Mano brangiausia dukra, tai Aš. 
Šiąnakt Aš ateinu suteikti nuraminimą nusidėjėliams, kurie galvoja, jog yra neverti stoti prieš Mane. 
Aš kreipiuosi į jus, vargšes besikankinančias sielas, kurios tiki, kad jų nuodėmės yra tokios baisios, kad

negalėsiu jų atleisti. Jūs labai klystate.    
Negi nežinote, kad nėra nė vienos nuodėmės, kurios Aš neatleisčiau? Kodėl taip bijote? 
Negi nežinote, kad net sunkiausia žmogžudystės nuodėmė gali būti atleista? Visos nuodėmės gali ir bus

atleistos, jei bus parodyta tikra nuoširdi atgaila.
Aš laukiu. Atverkite savo širdis Man. Aš tikriausiai esu vienintelis jūsų draugas, kurį turite, kuriam galite

papasakoti viską ir tai Manęs nesukrės.  
Nuodėmė  yra  gyvenimo  realybė.  Labai  nedaug  sielų,  tarp  jų  ir  išsirinktos  sielos,  gali  išlikti  malonės

būsenoje bet kokį laiko tarpą.
Niekada nesijauskite, kad negalite išpažinti savo nuodėmių, nepaisant to, kokios sunkios jos bebūtų. 



Jei bijote Manęs ir vis nusigręžiate, jūs nutolsite nuo Manęs dar toliau.
Daug  Mano  vaikų  jaučiasi  neverti  Mano  meilės.  Tačiau  Aš  myliu  kiekvieną,  tarp  jų  ir  užkietėjusius

nusidėjėlius. Aš netoleruoju nuodėmės. Niekada negalėčiau to daryti, bet Aš myliu nusidėjėlį.
Būtent dėl nuodėmės Aš ir buvau atsiųstas į pasaulį kaip Išganytojas, tam, kad jums būtų atleista.  
Norėdami, kad jums būtų atleista, turite prašyti atleidimo. Kai siekiate atleidimo, pirmiausia turite būti

nuolankūs. Nes be nuolankumo nėra tikros atgailos.
Aš, jūsų Išganytojas, maldauju jūsų sustoti ir pagalvoti apie tai, kaip gyvenate savo gyvenimą. Jūs arba

mylite Dievą savo gerais darbais ir meile kaimynui, arba ne.
Vaikai, jums nereikia pažinti Manęs, kad mane mylėtumėte. Bet jūsų darbais, meile vienas kitam, gerumu

ir dosnumu, kurį rodote kitiems, rodote savo meilę man, net to nesuprasdami. 
Taip per  savo širdies nuolankumu rodote tikrą atgailą  už visus blogus  dalykus savo gyvenime ir  taip

įrodote savo meilę Man.
Kaip manote, kaip dar galite priartėti prie Mano širdies? 
Turite niekada nebijoti artintis prie Manęs. Aš niekada nesu toli. 
Ateikite pas Mane, kad galėčiau pamaitinti jūsų sielą ir suteikčiau jums ramybės, kurios trokštate. 
 Jūsų mylimas Jėzus 

Mergelė Marija: Planas atpirkti žmoniją Antrajam Atėjimui jau baigtas 
2011 m. gruodžio 22 d. Ketvirtadienis, 09:30 val.

Mano vaike, pasaulis privalo pasiruošti Mano Sūnaus atėjimui per maldas. 
Mano brangiausio Sūnaus planas atpirkti žmoniją Antrajam Atėjimui jau baigtas. 
Buvo duotas laikas skleisti tikėjimą per šiuos pranešimus ir kitus dieviškus pranešimus.
Net maža pasišventusių krikščionių grupė, kuri meldžiasi už tuos, kurie neigia Mano Sūnų, gali išgelbėti

sielas.
Tu, mano vaike, turi prašyti, kad kuo daugiau sekėjų melstų neliečiamumo toms nelaimingoms sieloms,

esančioms nuodėmėje. 
Aš raginu visus mano Sūnaus sekėjus niekada neprarasti vilties už visą žmoniją.
Daug nelaimingų sielų nesupranta, ką jie daro, kai neigia Dievo, Dangiškojo Tėvo egzistavimą.
Jų protui diktuoja žmogiška logika, kur visi dalykai yra paremti tuo, kaip jie yra matomi plika akimi. 
Jie nesugeba suprasti, kad žemė paprasčiausiai yra planeta, kurią sukūrė Dievas savo vaikams. Tai yra tik

laikina vieta. 
Jų tikrasis palikimas yra Naujasis rojus.  Melskitės, melskitės, melskitės už tuos vaikus, kad Šventoji Dvasia

paliestų jų sielas ir uždegtų meilę mano Sūnui jų širdyse.
Niekada nepamirškite, kad Kalėdos yra Šventė švęsti Išganytoją, kuris buvo atsiųstas, kad suteiktų jums,

visi mano vaikai, amžiną gyvenimą.  
Jūsų Palaiminta Motina 
 Dangaus Karalienė

Dievas Tėvas: Mano Sūnus bus atsiųstas pareikalauti savo teisėtos Valdžios 
2011 m. gruodžio 24 d., Šeštadienis, 18:00 val.
Mano dukra, taip, kaip Aš atsiunčiau Išganytoją į pasaulį pirmąjį kartą, kad jis išgelbėtų žmoniją, taip Aš



esu  pasiruošęs  atsiųsti  Savo  Sūnų  Jėzų,  žmonijos  Atpirkėją  dar  kartą  išgelbėti  tas  sielas,  kurių  kitaip
neįmanoma išgelbėti.

Mano vaikai privalo suprasti labai karčią auką, kurią Aš paaukojau dėl žmonijos, kai atsiunčiau Savo Sūnų
pirmąjį kartą.

Kai supratau, kad vienintelis kelias išgelbėti žmoniją buvo Išganytojo atsiuntimas, Aš žinojau, kad negaliu
tikėtis kokio nors pranašo ar išsirinktos sielos, kad ji kentėtų tokią kančią. Aš nusprendžiau per antrąjį Mano
dieviškumo asmenį atsiųsti Sūnų išgelbėti žmoniją. Tai buvo vienintelis veiksmingas kelias sužlugdyti Šėtono
planus – tokia buvo mano meilė Savo vaikams.

Žiūrėti, kaip Mano Sūnus užaugo ir tapo vyru man buvo ir džiugu ir skausminga, žinant, kas jo laukia
ateityje. Tačiau dėl gilios švelnios meilės, kurią Aš jaučiu kiekvienam Savo vaikui, tai buvo noriai priimta
auka, kad būtų išgelbėta Mano šeima.

Dabar, kai artinasi Įspėjimas, Aš taip pat ruošiu pasaulį per šiuos Šventus pranešimus, kad jie sutiktų
Mano Sūnų Antrąjį Kartą.  

Vaikai,  Mano  mylimo  Sūnaus  Antrasis  Atėjimas  jau  netoli.  Jis  bus  atsiųstas  reikalauti  savo  teisėtai
priklausančios valdžios ir viešpataus kaip Žmonijos Karalius.

Šis šlovingas įvykis bus įspūdingas ir tai yra paskutinė plano išgelbėti Žmonių Rasę nuo blogio,  kuris
dabar gyvuoja pasaulyje, dalis.  Greitai Šėtonas bus nustumtas. Jo sekėjai ir tie, kurių širdys nedoros, bus
sukrėsti  ir  sunerimę. Tame etape jiems reikės pasirinkti.  Pulti  ant kelių ir  maldauti  pasigailėjimo ir būti
išgelbėtais arba atsisakyti didžios dovanos, kuri jiems bus parodyta.

Mano  vaikai,  vienykitės  visi  ir  nebijokite  būti  išjuokti.  Jus  visus  veda  Šventoji  Dvasia  ir  jums  yra
suteikiama angelų ir šventųjų apsauga Danguje. Tik jūs, Mano sekėjai, turėsite skelbti Mano Sūnaus žodį ir
pažadą, kurie nori, kad šie pranešimai būtų skelbiami visame pasaulyje.

Tik per jūsų maldas prarastieji nusidėjėliai gali būti išplėšti iš Piktojo rankų. 
Vaikai,  jūs esate pirmajame galutinės kovos etape. Jūsų amžino išganymo proga yra suteikta jums dėl

Mano  brangiausiojo  Sūnaus  gailestingumo.  Neeikvokite  šios  galimybės.  Susivienykite  su  savo  šeima
Danguje, kad išgelbėtumėte savo brolius ir seseris žemėje.

Džiūgaukite šių Kalėdų metu, nes tai bus ypatinga šventė, nes jūs galite padėti sieloms pasiruošti Mano
Sūnaus Antrajam Atėjimui po to, kai įvyks Įspėjimas.

Vaikai,  myliu jus visus. Priimkite mano meilę.  Apkabinkite Mane, savo Amžinąjį  Tėvą,  kuris padarys
viską, kas įmanoma, kad pasiimtų jus visus į Naująją Taikos Erą.

Dievas Tėvas 

Gerbkite Šeimos svarbą 
2011 m. gruodžio 25 d. Sekmadienis, 18:00 val.

Mano dukra, šiandein yra Mano gimimo šventė. Tai taip pat yra ypatinga diena šeimoms.
Prisiminkite, kad Šventoji Šeima taip pat gimė šią dieną. Ši Šventoji Šeima šiandien daro įtaką visiems

žmonėms visame pasaulyje. 
Taip, kaip visos sielos žemėje yra Mano Amžinojo Tėvo šeimos dalis, taip ir žmonės, esantys visur, turi

gerbti šeimos svarbą.
Tik per šeimas gimsta tikroji meilė. Tuo tarpu, kai daug šeimų pasaulyje kenčia nuo žlugimo, pykčio ir

išsiskyrimo, svarbu suprasti štai ką.
Jei žemėje nebūtų šeimų, nebūtų gyvybės. Šeima reiškia visa, ką Mano Tėvas linki savo vaikams žemėje.  
Šeimos, kai jos yra kartu, sukuria intymią meilę, žinomą tik Danguje. Jei pakenksite šeimai, sugriausite



tyrą meilę, kuri yra kiekvienoje sieloje, esančioje tos šeimos dalimi.
Šėtonas nori suskaldyti  šeimas. Kodėl? Nes jis žino, kad meilės  esmė, svarbiausia dvasiniam žmonijos

augimui, mirs, kai šeima bus išardyta. 
Vaikai,  melskitės,  kad  šeimos  susivienytų.  Melskitės  už  šeimas,  kad  jos  melstųsi  kartu.  Melsitės,  kad

Šėtonas neįžengtų į jūsų šeimos namus.
Niekada nepamirškite, kad esate Mano Tėvo šeimos dalis ir jūs turite sekti šios vienybės pavyzdžiu žemėje,

kai  tik  įmanoma.  Žinau,  kad  ne  kiekvienu  atveju  taip  yra,  tačiau  visada  siekite  šeimos  vienybės,  kad
išsaugotumėte meilę vienas kitam.

Jei  neturite  šeimos  žemėje,  tada  prisiminkite,  kad  esate  Mano  Tėvo  sukurtos  šeimos  dalimi.  Siekite
prisijungti prie Mano Tėvo šeimos Naujoje Taikos Eroje.

Melskite malonių, kurių reikia, kad jūs rastumėte teisėtus namus šiame Naujame Rojuje, į  kurį būsite
pakviesti įžengti Mano Antrojo Atėjimo metu.  

Jūsų mylimas Jėzus 
 Žmonijos Išganytojas 

Kalėdų dienos pranešimas 
2011 m. gruodžio 25 d., Sekmadienis, 19:01 val.

Pranešimas,  kurį  gavo  Dievo  Gailestingumo  Marija  iš  Jėzaus  šiandien,  2011  m.  gruodžio  25  d.  ,yra
skelbiamas prie paskutinių pranešimų. Čia patiekiama pranešimo kopija.   

Šiandien, Mano dukra, yra Mano gimimo šventė. Tai taip pat yra ypatinga diena šeimoms.
Prisiminkite,  kad  šią  dieną  gimė  ir  Šventoji  Šeima.  Ši  Šventoji  Šeima  daro  įtaką  žmonėms  visame

pasaulyje. 
Taip, kaip visos sielos žemėje yra Mano Amžinojo Tėvo šeimos dalis, taip ir žmonės visur gerbia šeimos

svarbumą.
Tik per šeimą gimsta tikra meilė.  Kadangi daug šeimų kenčia nuo žlugimo, pykčių ir skyrybų, svarbu

suprasti štai ką. 
Jei žemėje nebūtų šeimų, nebūtų gyvybės. Šeima reiškia visa, ką Mano Tėvas linki savo vaikams žemėje.  
Šeimos, kai jos yra kartu, sukuria intymią meilę, žinomą tik Danguje. Jei pakenksite šeimai, sugriausite

tyrą meilę, kuri yra kiekvienoje sieloje, esančioje tos šeimos dalimi.
Šėtonas nori suskaldyti  šeimas. Kodėl? Nes jis žino, kad meilės  esmė, svarbiausia dvasiniam žmonijos

augimui, mirs, kai šeima bus išardyta. 
Vaikai,  melskitės,  kad  šeimos  susivienytų.  Melskitės  už  šeimas,  kad  jos  melstųsi  kartu.  Melsitės,  kad

Šėtonas neįžengtų į jūsų šeimos namus.
Niekada nepamirškite, kad esate Mano Tėvo šeimos dalis ir jūs turite sekti šios vienybės pavyzdžiu žemėje,

kai  tik  įmanoma.  Žinau,  kad  ne  kiekvienu  atveju  taip  yra,  tačiau  visada  siekite  šeimos  vienybės,  kad
išsaugotumėte meilę vienas kitam.

Jei  neturite  šeimos  žemėje,  tada  prisiminkite,  kad  esate  Mano  Tėvo  sukurtos  šeimos  dalimi.  Siekite
prisijungti prie Mano Tėvo šeimos Naujoje Taikos Eroje.

Melskite malonių, kurių reikia, kad jūs rastumėte teisėtus namus šiame Naujame Rojuje, į  kurį būsite
pakviesti įžengti Mano Antrojo Atėjimo metu.  

Jūsų mylimas Jėzus  
Žmonijos Išganytojas



Mane kaltino erezijomis ir šventvagiškomis kalbomis, kai vaikščiojau žemėje 
2011 m. gruodžio 26 d. Pirmadienis, 15:50 val.

Aš esu jūsų Jėzus, kuris niekada neapleidžia jūsų, nepaisant to, kiek jūs kenčiate. Aš esu Alfa ir Omega,
Dievo Sūnus, sukurtas žmogus, gimęs iš Nekalčiausios Mergelės Marijos. 

Mano brangioji mylima Dukra, pakilk virš staigaus kančių proveržio ir niekada nepamiršk, kiek daug sielų
tu gelbsti šiame procese.

Mano vaikai  turi  patirti  sielų  tyrinimą, kad j  šiuo metuų sielos  būtų apvalytos.  Taigi,  jie  turi  prie  to
pratintis. Daug mano vaikų bus tyrinami prieš į vykstant Įspėjimui. Jie laiku supras, kas su jais vyksta, Mano
dukra.  

Angelai yra su jumis visą laiką, kaip niekada anksčiau. Tu, Mano dukra, patirsi daugiausiai puolimų dėl
šių pranešimų.

Kiekvienas žodis, kurį Aš tariu, dabar bus draskomas į gabalus.   Kiekviena pamoka ir tiesa, kurią bandau
perduoti pasauliui, dabar bus abejojama ir vadinama šventvagiška. 

Mano Šventas Žodis, kai mokiau Savo sekėjus, kai vaikščiojau žeme, taip pat buvo kritikuojamas.
Aš buvau kaltinamas erezija, šventvagiškomis kalbomis ir už tai, kad atleidau nuodėmes, kai vaikščiojau

tarp Mano žmonių. Mano žodžio tada nepriėmė daugelyje žmonių sluoksnių ir ypač tarp kunigų ir fariziejų.
Mano dukra, tie žmonės, kurių pagyrūniškos pašaipos dėl savo skelbiamo Biblijos žinojimo, ir toliau puls

šiuos  pranešimus,  bus  baisiausi  Jie  išdidžiai  ginčysis  dėl  to,  kad  jų  ydinga  Šventosios  Evangelijos
interpretacija yra svarbesnė už tiesą. 

Jų išdidumas neleidžia jiems atpažinti Mano balso, kai šiandien jis yra pranešamas pasauliui.
Mano dukra, niekada neprasidėkite su tomis vargšėmis sielomis, nes jos nėra šviesoje. Gaila, bet jos tiki,

kad jos yra šviesoje. Prisiminkite tuos, kurie žiūri iš aukšto ir šaiposi iš kitų Mano vardu, jie Manęs tikrai
neatstovauja. 

Jie nerodo meilės, supratimo ir nuolankumo. 
Šie puolimai yra skirti  tam, kad sustabdytų tave šiame darbe ir  sukurtų naujas abejones jūsų galvose.

Melskitės už šiuos žmones. Nekreipkite į juos dėmesio. Susikoncentruokite tik į Mano balsą ir neleiskite, kad
šiam šventam darbui būtų kokiu nors būdu pakenkta.

Šėtonas aktyviai veikia tose sielose ir naudos kiekvieno klastingo argumento formą , kad pakenktų šiems
pranešimams iš Mano lūpų. Įsitraukdami ar atsakydami į šiuos puolimus jūs suteikiate Šėtonui jėgos, kurios
jis siekia.

Dabar  eikite  ramybėje.  Toliau  žiūrėkite  į  priekį  ir  toliau  visada  išlikite  nuolankūs  Mano  norams.
Prisiminkite,  kad  suteikėte  Man  laisvos  valios  dovaną.  Dėl  to  leiskite  man  jus  vesti.  Visiškai  Manimi
pasitikėkite.

Myliu jus. 
  Jūsų Jėzus 

Mergelė Marija: Gimimo Kančios prasidėjo  
2012 m. gruodžio 27 d., Antradienis, 14:00 val.

Mano vaike, gimimo kančios jau prasidėjo. 
Atėjo laikas Naujo pasaulio, naujos pradžios gimimui.
Dabar žemėje vyks daug pasikeitimų, kurių ankščiau neteko matyti.
Mano Dangiškasis Tėvas siunčia Savo mylimąjį Sūnų Jėzų Kristų, kad jis dar kartą išgelbėtų žmoniją nuo



nedorybių. 
Tu, mano vaike, pergyvensi begalę įvykių, kurie tau jau buvo atskleisti. 
Neturi bijoti, nes šis sielų tyrinimas yra esminis, kad žmonija pabustų, jei sielos turi būti išgelbėjamos.
Ženklai  prasidės,  kaip  buvo  išpranašauta.  Mano  vaikai  privalo  priimti  šiuos  pokyčius  nuolankiai  ir

atgailaujančia širdimi. 
Melskitės, melskitės už sielas, kad jos atsisakytų išdidumo nuodėmės ir siektų , kad jiems būtų atleista už

Dievo Tėvo įžeidimą.
Jei neatpirksite savo nuodėmių, jūsų laukia baisios bausmės.
Mano Sūnaus gailestingumas yra didis ir jis duos mano vaikams laiko atgailauti. 
Tačiau privalote melstis už visas sielas, kad jie būtų verti įžengti į Naująją Taikos Erą.
Jūsų mylima Motina  
Marija Dangaus Karalienė 

Dievas Tėvas: arba pasinaudosite šia paskutine proga, arba susidursite su baisia bausme 
2011  m. gruodžio 28 d., Trečiadienis, 15:15 val.

Mano dukra, įpareigoju tave informuoti Mano vaikus, esančius visur, kad jie skubiai siektų atpirkimo. 
Dėl savo didžio gailestingumo Aš dabar atsiunčiu Savo Sūnų, kad suteikčiau žmonijai paskutinę progą

atsigręžti į Mane, jūsų Dangiškąjį Tėvą. 
Galiu atskleisti, kad didis Gailestingumas, parodytas visiems Mano vaikams, vyks tik vieną kartą. 
Jie,  Mano vaikai,  privalo  pasinaudoti  šia  paskutinio  išganymo  proga  arba  sutikti  su  tuo,  kad pasaulį

užgrius baisios bausmės.
Netrukus kiekviena siela pasaulyje bus sąmonės nušvitimo ženklų liudininkė. 
Kiekvienas iš jų puls ant kelių susigėdę, kai tikriausiai pirmą kartą gyvenime pamatys, kokios sunkios jų

nuodėmės, žiūrint Mano akimis.
Tie, kurių širdys yra geros ir nuolankios, jie priims šį didį gailestingumą su dėkingumu ir palengvėjimu.
Kitiems tai atrodys sunkus išbandymas ir daug kas atstums Mano meilės ir draugystės ranką. 
Mano dukra, skubiai melskis už tas sielas, nes be maldų jiems nebus suteikta antroji galimybė. 
Pasaulis pagaliau pripažins savo Dangiškojo Tėvo jėgą, kai stebuklą danguje matys kiekvienas, esantis bet

kur.
Naujo pasaulio atsiradimas beveik priklauso nuo jūsų. Suvokite mano gailestingumą dabar, kol nėra per

vėlu. Nepalikite to iki paskutinės minutės. 
Vienykitės visi kaip vienas su Manimi ir pasirinkite Naują Taikos Erą, kuri laukia visų tų gailestingų sielų,

kurios myli Mane.
Mano Gailestingumas yra toks didis, kad malda, kurią Mano Sūnus perdavė pasauliui per Mano dukrą tų

sielų neliečiamumui (žiūrėkite žemiau esančią ištrauką iš Kryžiaus žygio maldos 13) bus tokia galinga, kad
sielos, kurios vis dar yra tamsoje, gali ir bus išgelbėtos.

“O, Dangiškasis Tėve, per tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus meilę, kurio mirtis ant kryžiaus išvadavo
mus  iš  nuodėmės,  prašau,  išgelbėk  visas  tas  sielas,  kurios  vis  dar  atstumia  Mano Gailestingumo ranką.
Užpildyk jų sielas, brangusis Tėve, tavo meilės dovana. Aš maldauju tavęs, Dangiškasis Tėve, išgirsk mano
maldą ir išgelbėk tas sielas nuo amžinų kančių pragare. Savo gailestingumo dėka leisk jiems visiems įžengti į
Naują Taikos Erą Žemėje. Amen.” 

Vaikai, prisiminkite maldos galią ir kaip ji gali sušvelninti bausmes. 



Melskitės,  melskitės,  melskitės,  kad  pasaulis  galėtų  ir  būtų  išgelbėtas  ir  kad  išvengtume  Didžiųjų
Neramumų.

Jūsų Dangiškasis Tėvas 
 Aukščiausiasis Dievas 

Mergelė Marija: Mano Rožinis gali išgelbėti tautas  
2011 m. gruodžio 29 d., Ketvirtadienis, 14:15 val.

Mano vaike, mano Šventojo rožinio kalbėjimas gali išgelbėti tautas.
Mano vaikai neturi niekada pamiršti mano Šventojo rožinio jėgos.
Ji yra tokia galinga, kad padaro melagį bejėgiu. Jis negali nieko padaryti jums ar jūsų šeimai, kai kalbate jį

kasdien.   Prašau,  paprašyk  mano  vaikų  nuo  šiandien  pradėti  kalbėti  mano  Šventąjį  Rožinį,  kad  būtų
apsaugotos jų šeimos, o taip pat ir bendruomenės.

Rožinis  yra galingiausias ginklas prieš  piktojo planus sunaikinti  viską,  ką jis  gali  šiomis  paskutinėmis
žemėje dienomis.

Niekada per mažai nevertinkite melo,  kurį jis  pasėja žmonių galvose,  kad nugręžtų mano vaikus nuo
tiesos. 

Tiek daug jo įtakojamų žmonių spardysis ir kovos su mano Sūnaus Didžio Gailestingumo tiesa.   
Kalbėdami mano Šventąjį Rožinį galite apsaugoti šias sielas nuo melo. 
Šios sielos gali ir bus atvertos, jei paskirsite laiko mano Rožinio kalbėjimui.
Dabar melskitės už mano vaikus, kad jiems būtų atvertos širdys tiesai. Taip pat melskitės, kad visi mano

vaikai atrastų stiprybės priimti mano Sūnaus gailestingumą.
Jūsų mylima Motina 
 Angelų Karalienė 

Tiems, kurie nemyli Mano Tėvo, bus parodytas visokių rūšių Gailestingumas 
2011 m. gruodžio 29 d., Ketvirtadienis, 15:00 val.

Mano  brangiausia  mylima  dukra,  Mano  vaikai,  esantys  visur,  greitai  bus  pažadinti  iš  gilaus  tuščio
snaudulio.   

Kai jie supras Įspėjimą, daug kas išsigąs. Tam, kas bijos, štai ką noriu pasakyti. 
Dėkokite, kad esate pažadinti iš tamsos. 
Džiaukitės, kad jums yra parodyta Mano Gailestingumo šviesa. Jai jums tai pasirodys skausminga, tada

meldžiu jus iškęsti šį sielų ištyrinimą su nuolankumu. Nes be šio sielų ištyrinimo jūs neturėsite amžinojo
gyvenimo, į kurį turite teisę. 

Melskitės  į  Mane,  kad  padėčiau  jums  šiomis  sunkiomis  akimirkomis  ir  aš  pakelsiu  jus  ir  suteiksiu
stiprybės, kurios jums reikia. 

O jei  atstumsite  Mano  Gailestingumo  ranką,  jums bus  suteiktas  tik  trumpas  laikas,  per  kurį  galėsite
atgailauti.  

Tiems, kurie nemyli Mano Tėvo, bus parodytas visoks įmanomas Gailestingumas. Tačiau žinokite, kad Jo
kantrybė baigiasi.

Bus parodytas vienas didžio Gailestingumo įvykis. Jūsų reikalas yra nusižeminti ir prašyti gailestingumo.
Jūs negalite būti verčiamas taip daryti.



Melskitės, jei negalite užsiimti šiuo sielos ištyrinimu, kad kiti melstųsi už jūsų sielą. 
Niekada Manęs nebijokite.  Niekada neatstumkite Mano išganymo rankos.  Nes be manęs esate niekas.

Nelaukite, kad nereikėtų prašyti Mano meilės, kai bus jau per vėlu jums padėti.
Jūsų Išganytojas 
 Jėzus Kristus 

Kryžiaus žygio malda  (16) Kad priimtume siūlomas malones Įspėjimo metu 
2011 m. gruodžio 31 d., Šeštadienis, 12:00 val.

Ištrauka iš asmeninio pranešimo, perduoto Dievo Gailestingumo Marijai, kuriame yra 16 Kryžiaus žygio
malda žmonėms, kurie priims malones, kurias suteiks jiems Jėzus Įspėjimo metu ir pasižadėjimas skelbti Jo
Švenčiausiąjį Žodį pasauliui.

Mano dukra,  Įspėjimas visiems įrodys  šių Mano šventų pranešimų pasauliui  tikrumą.  Turite  niekada
neabejoti jomis. Nė vienas iš jų niekaip nėra užterštas.

 Pasiruoškite  Įspėjimui  ir  pasakykite  savo  šeimai  ir  vaikams  kalbėti  nedideles  maldas,  siekiant  jų
nuodėmių atleidimo. 

Aš perduosiu tau šią ypatingą Kryžiaus žygio maldą pasauliui, kad padėtų sieloms išlikti stiprioms Didžio
Gailestingumo veiksmo, kurį Aš dabar parodysiu pasauliui.

“O, Mano Jėzau, išlaikyk mane stipriu šio tavo Didžio Gailestingumo išbandymo metu 
Suteik man malonių, kurių reikia, kad išlikčiau mažas tavo akyse, 
Atverk Mano akis Amžino Išganymo pažado tiesai 
Atleisk man mano kaltes ir parodyk man savo meilę ir draugystės ranką 
Apglėbk mane Šventosios Šeimos rankomis, kad galėtume visi tapti viena Myliu tave, Jėzau, ir prižadu nuo

šiandien skelbti tavo Šventąjį Žodį be baimės širdyje ir tyra širdimi visais laikais. Amen. 
Niekada nebijokite Mano Gailestingumo didžio veiksmo, kuris turi įvykti arba tautos sunaikins viena kitą.

Didžioji dlais žmonijos atsivers, bet kova už sielas dabar taps intensyvesnė. 
Jūsų mylimas Jėzus 
Visos Žmonijos Atprikėjas 

Be Mano Gailestingumo darbų tautos sunaikintų viena kitą  
2011 m. gruodžio 31 d., Šeštadienis, 12:00 val.

Ištrauka iš asmeninio pranešimo, perduoto Dievo Gailestingumo Marijai, kuriame yra 16 Kryžiaus žygio
malda  žmonėms,  kurie  priims  malones,  Jėzaus  suteikiamas  jiems  Įspėjimo metu  ir  pasižadės  skelbti  Jo
Švenčiausiąjį Žodį pasauliui.

Mano dukra,  Įspėjimas visiems įrodys  šių Mano šventų pranešimų pasauliui  tikrumą.  Turite  niekada
neabejoti jomis. Nė vienas iš jų niekaip nėra suteptas.

Pasiruoškite  Įspėjimui  ir  pasakykite  savo  šeimai  ir  vaikams  kalbėti  nedideles  maldas,  siekiant  savo
nuodėmių atleidimo. .

Aš perduosiu tau šią ypatingą Kryžiaus žygio maldą pasauliui, kad padėtų sieloms išlikti stiprioms Didžio
Gailestingumo, kurį Aš dabar parodysiu pasauliui, metu. 

“O,  Mano Jėzau,  išlaikyk mane stipriu  šio  tavo Didžio  Gailestingumo išbandymo metu,   Suteik  man
malonių, kurių reikia, kad išlikčiau mažas tavo akyse,  Atverk Mano akis Amžinojo Išganymo pažado tiesai.



Atleisk man mano kaltes ir parodyk man savo meilę ir draugystės ranką,  Apglėbk mane Šventosios Šeimos
rankomis, kad vėl galėtume visi tapti viena. Myliu tave, Jėzau, ir prižadu nuo šiandien skelbti tavo Šventąjį
Žodį  be baimės širdyje ir tyra širdimi visais laikais. Amen.

Niekada nebijokite Mano Gailestingumo svarbaus įvykio, kuris turi įvykti arba tautos sunaikins viena kitą.
Didžioji dalis žmonijos atsivers, bet kova už sielas dabar taps intensyvesnė. 
Jūsų mylimas Jėzus 
 Visos Žmonijos Atpirkėjas 

----- 2012.01 -----

Mergelė Marija: Pasaulyje laikinai bus taika, jei atsivers tamsiosios sielos 
2012 m. sausis 1 d., Sekmadienis, 15:00 val.

Mano vaike, jau netoli laikas, bet mano vaikai dabar turi būti kantrūs. Viskas vyksta pagal Mano Tėvo
Šventąją Valią.

Vaikai, turite suprasti, kad blogio jėgos pasaulyje grasina jūsų tikėjimui Dievu Tėvu. Šios blogio jėgos
nelaimės,  nes  jos neturi  galių  prieš  Dievą Tėvą.  Tačiau jos  kankins  savo buvusius  brolius ir  seseris  per
žmogžudystes, karą ir valdymą.

Melskitės,  kad šios  tamsios  sielos  greitai  pamatytų mano Sūnaus šviesą.  Jei  jie  ją  pamatys  ir  atsivers
Įspėjimo metu, tada pasaulyje laikinai bus taika. 

Mano Sūnus,  Jėzus Kristus,  kuriuo visoms sieloms reikia pasitikėti  dėl  išganymo,  nekantrauja suteikti
žmonijai Savo Didį Gailestingumą.

Labai daug melskitės už tų tamsių sielų, kurios gali neišgyventi Įspėjimo metu, išgelbėjimą.
Šios nelaimingos sielos bus terorizuojamos ne tik tada, kai pamatys savo nuodėmes, bet ir tada, kai matys

tamsą, kurioje jie dabar yra. Ši tamsa aptemdė jų sielas taip smarkiai, kad mano Sūnaus gailestingumo šviesa
privers juos jaustis silpnais ir bejėgiais.

Daug kas bus per silpni suvokti Mano Sūnaus gailestingumą, kurį jis siūlo. 
Melskitės už tas sielas, už kurias Aš jus raginu melstis. Mano Sūnus yra pasiryžęs išgelbėti tas sielas pačias

pirmas. Vaikai, jam reikia daugiau maldų. Turite maldauti gailestingumo toms tamsioms sieloms.
Mano vaike, paprašyk mano vaikų paskirti šią Kryžiaus žygio maldą man, Išgelbėjimo Motinai. 
O, nekalčiausioji  Marijos širdie,   Išgelbėjimo Motina ir  visų Malonių Tarpininke,   Tu,  kuri  dalyvausi

žmonijos išgelbėjime  Nuo Šėtono piktumų,  Melskis už mus. 
Išgelbėjimo Motina,  melskis,  kad visos  sielos  galėtų  būti  išgelbėtos   ir  priimk meilę  ir  gailestingumą,

rodomą tavo Sūnaus  Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris vėl ateis gelbėti Žmonijos  ir suteik mums progą
būti amžinai išganytoms. Amen.  

 Jūsų mylima Motina  
Išgelbėjimo Motina 



----- 2012.02 -----

Dievas Tėvas: Europa bus Raudonojo drakono pirmuoju taikiniu, sekančiu – Jungtinės
Amerikos Valstijos.

 2012 m., vasario 14d., Antradienis, 18.00 val. 

Mano  dukra,  Mano  laikinas  planas,  liečiantis  bausmę  ir  Įspėjimus,  nėra  skirtas  jūsų  žiniai.  Nereikia
jaudintis dėl Mano Dieviškojo laikino plano, nes jis vyks tik pagal Mano Šventąją Valią. Bet žinokite, kad
Raudonasis drakonas, apie kurį buvo jums sakyta ankščiau, dabar pakėlė galvą su melagingu kuklumu, bet su
mirtinu tikslu sunaikinti krikščionis visame pasaulyje. Taip ilgai belaukiant kentėjęs, nukris dabar žemyn ir
ugnimi iš savo nasrų sunaikins viską, kas susieta su Manimi, Visagaliu Dievu, ir Mano mylimojo Sūnaus,
Jėzaus Kristaus garbinimu. Europa bus jo pirmasis taikinys, kitas - Jungtinės Amerikos Valstijos. Įsigalios
komunizmas ir vargas tiems, kurie pasipriešins Raudonajam drakonui. Mano dukra, žinau, kad šie aktualus
Dieviškieji Įspėjimai išblaško tavo dėmesį, tačiau tiesa turi būti atskleista. Tik dėka tam, kad prognozės taps
žinomos, bus atstatytas tikėjimas. Tai yra priežastis, kodėl pranašystės duodamos mano vaikams dabar dėl
Mano Tiesos pripažinimo Mokslų. Visos Pranašų Danielio ir Jono pranašystės toliau pildysis, žingsnis po
žingsnio.  Detalesnė informacija  bus  pateikta  tau,  mano dukra,  kad padėtumei  atstatyti  Mano bažnyčios
likučius  žemėje.  Jie,  Mano vaikai,  tikisi  iš  Mano Meilės  Pranešimų paguodos  ir  Aš  nuraminsiu  juos  ja.
Vaikai,  atsiremkite į  Mane,  savo Mylimąjį  Tėvą,  ir  Aš duosiu  jums malonių,  kurių jums reikia  nugalėti
priešus. Jie negali laimėti, o jų galia bus ne tik trumpalaikė, bet Raudonasis drakonas ir jo akli sąjungininkai
bus įmesti į amžinojo pasmerkimo ugnį. Melskitės už jų sielas, nes per maldą jūs galite padėti juos išgelbėti.
Įspėjimas šėtono pasekėjams, Raudonojo drakono ir jo kariuomenei neturės didelės įtakos. Jų širdys yra taip
suketėjusios, kad sąmoningai priims piktojo pusę. Jų lojalumas yra dėl klaidingo rojaus, kurį jis žada jiems.
Taip, kaip išrinktosioms sieloms duota apsireiškimų dovana, tavo atveju – Manęs ir Mano Sūnaus regėjimo
malonę, taip ir kai kurioms sieloms atskleista šėtono ir jo puolusių angelų vizija. Toks yra jų atsidavimas
blogiui, kad daugelis šėtono pasekėjų pasirenka veikiau mirtį , nei pažintų Mane, jų Visagalį Tėvą. Mano
pažadas yra toks, vaikai. Apsaugosiu visus Mano vaikus, kurie turi Mano Meilės antspaudą įdėta jų sielose.
Jus busite pasigailėti nuo persekiojimų, todėl tapsite stiprus, kad galėtumėte iš visų jėgų melstis už šiuos
nedorus žmones. Tai padės susilpninti terorą ir išvengti karo, bado ir religinių persekiojimų. Malda (30)
Man, jūsų Tėvui, turi būti dabar įjungta į jūsų kasdienines maldas, kartu su Kryžiaus Žygio maldomis Malda
(30)  „Mano  Amžinasis  Tėve,  Dieve,  visatos  Kūrėjau,  vardan  Tavo  brangaus  Sūnaus  meldžiame  Tave,
padaryk,  kad  mes  daugiau  mylėtume  Tave.  Padėk  mums  būti  drąsiais,  bebaimiais  ir  stipriais  nelaimės
akivaizdoje. Priimk mūsų aukas, kentėjimus ir skausmą, kaip dovaną prieš Tavo Sostą, kad išgelbėti Tavo
vaikus  žemėje.  Sušvelnink netyrų  sielų  širdis,  atverk  jų  akis  dėl  Tavo Meilės  Tiesos  taip,  kad galėtume
prisijungti prie visų Tavo vaikų Rojuje žemėje, kuri su tokia meile sukūrei mums pagal Tavo Dievišką valią.
Amen.“ Prašau, neignoruokite Mano Dangiško įsikišimo į jūsų šiandieninį gyvenimą, vaikai. Tie iš jūsų, su
didele  meile  Man,  jūsų Tėvui,  žinokite,  kad turiu  paruošti  jus  šiai  svarbiai  kelionei.  Neįvykdyčiau Savo
pareigos,  kaip  jūsų  mylinčio  Sutvėrėjo  ir  Tėvo,  jeigu  nebendraučiau  su  jumis  šiuo  likusiu  laikotarpiu,
kuriame, kaip žinote, yra žemė. Tie iš jūsų, kuriuos, gal būt, išgąsdino Mano Švenčiausieji Žodžiai, leiskite
Man jus nudžiuginti, kad tai nereiškia pasaulio pabaigos. Nes taip nėra. Tai yra tiesiog šėtono viešpatavimo
žemėje pabaiga, ką reikia sveikinti, vaikai. Artinasi laikas, kai Mano Sūnus priims Savo teisėtą Sostą, kai ateis
Antrą sykį, kad karaliautų Naujame Tobulame Rojuje žemėje. Vaikai, Mano širdis plyšta iš džiaugsmo, kai
kalbu jums apie naują žemę, kuria paruošiau jums. Mano vaikai gyvens 1000 metų Rojuje, kurį sukūriau
Adomui ir Ievai. Viešpataus taika, meilė, harmonija ir nesinorės nieko kito. Žmonės tuoksis, turės vaikų, o
gėlės, upės, jūros, kalnai ir ežerai sulaikys kvapą plaučiuose. Žvėreliai gyvens su Mano vaikais harmonijoje ir
būsite su meile vedami, viešpataujant Mano Sūnui Jėzui Kristui. Tik tada Mano Šventa Valia žemėje bus



tokia, kaip ji yra Danguje.  Jus mylintis Dievas Tėvas, visos žmonijos Sutvėrėjas, Aukščiausiasis Dievas 

----- 2012.04 -----

ATSIVERS NE MILIONAI O MILIARDAI SIELŲ
 Šeštadienis, 2012. 04. 21. 16.00 val.

 Mano  mylima  dukra,  noriu  nudžiuginti  visus  tuos,  kurie,  gal  būt,  bijo  šių  Įspėjimų.  Leiskite  Man
nuraminti jus visus Savo brangius mylimus sekėjus, užtikrinant jus, kad Mano Didelis Gailestingumas yra
skirtas visai žmonijai. Kas dėl maldų Mano mylimų išpažinėjų, tai jos visos išklausomos ir dėl jų duodamas
atsakymas  sulyg  Mano  Amžinojo  Tėvo  dieviškoju  planu,  pradeda  pražįsti  daug  atsivertimų.  Niekada
nepraraskite vilties. Esate branduoliu Mano Misijoje žemėje, kad padėtumėte Man išgelbėti visą žmoniją. Dėl
to  kentėsite  skausmą  dėl  kitų  nuodėmių.  Niekada  negalvokite,  kad  kitų  nuodėmės  gali  užtemdyti
Aukščiausiojo Dievo Šviesą tokiu mastu, lyg viskas būtų prarasta. Netrukus visi taps liudytojais Dieviškosios
Šlovės per Mano Dieviškąjį Gailestingumą, kuri bus atskleista ISPĖJIMO metu. Atsivers milijardai sielų, o ne
milijonai.  Tai  reikš,  kad šėtono galia  susilpnės,  o Dievo Kariuomenė sustiprės,  kad nugalėtų žvėrį.  Visa
žmonija  netrukus  sužinos  Tiesą  apie  jo  egzistavimą.  Tai  bus  sugrįžimo  taškas  Dievo  vaikams,  kurie
susivienys pasiruošimams Naujajai Ramybės Erai, kur nuodėmės nebus. Malda yra svarbi, nes Dievas Tėvas
kiekvienam asmeniui šioje žemėje, Jo gimimo metu, suteikė laisvą valią. Dėl šios priežasties, nežiūrint į tai,
kad Jis turi galią padaryti viską, ko trokšta, Jis nori, kad Jo vaikai ateitų pas Jį pagal jų laisvą valią Dievas
Tėvas nenori priversti Savo vaikus, kad jie mylėtų Jį. Tai turi ateiti savaime. Tačiau kaip galite mylėti kažką,
ko nepažįstate?  Tai  yra šiuolaikinio pasaulio  problema.  Labai  nedaug pažįsta  Dievą  Tėvą.  Labai  nedaug
pažįsta Mane, Jo mylimąjį Sūnų Jėzų Kristų. Jus, Mano išpažinėjai, turite melstis taip, kad Mano Tėvas galėtų
apdovanoti  specialiomis  malonėmis  tas  sielas,  kurios  yra  tamsoje.  Tada bus  parodyta  Jiems  Jo  Šlovingą
Šviesą, ir jie bus išgelbėti. Per jūsų maldos dovaną, Dievas Tėvas panaudos Dievišką isikišimą, kad priartinti
prie Jo Širdies tuos, kurie Jo nepažįsta ir nežino, kad Jis yra. Tačiau yra daug sielų, kurios pažįsta Mano Tėvą,
bet sąmoningai atsuka nugarą ir patirs baisias bausmes. Joms bus duotos įvairios galimybes, tačiau jie atmes
Dievą.   Toms sieloms,  kurios atlieka nuodėmingus darbus bendrai  kai  kuriosie  pasaulio kraštuose,  ateis
bausmė žemės drebėjimo pavidale. Kadangi šios pasaulinės grupės vis dar tęsia sunaikinimą šalių, kurias
kontroliuoja, bus sustabdytos ir griežtai nubaustos Mano Tėvo ranka. Dar kartą, jūsų maldos reikalingos
tokių nuodėmių ir vėlesnių bausmių sušveninimui. Mano Dieviškojo Gailestingumo pasiruošimui reikia šiek
tiek daugiau laiko, kad suteikti galimybę didesniam skaičiui sielų pasiruošti šiam Dideliam Įvykiui. Svarbu
yra,  kad  didesnė  dalis  žmonijos  būtų  išgelbėtą  ir  kad  visom  sieloms,  tame  skaičiuje  užketėjusiems
nusidėjėliams,  būtų  suteiktas  šansas  pakartotino  susivienijimo  kaip  Viena,  su  Dievu.  Mano  didžiausias
troškimas yra karaliauti Naujajame Rojuje ant didesnės žmonijos dalies. Jūsų maldos padės Man įvykdyti
Mano didelį troškimą, kad mes visi galėtume tapti viena Šeima Meilėje ir Vienybėje, per amžių amžius.

 Jūsų mylimas Jėzus

  Dievas Tėvas: Kaip visos žmonijos Tėvas, esu pasiruošes siųsti Savo Sūnų, kad atsiimtų
priklausantį Jam sostą.



 Šeštadienis, 2012 04 28. 15.40 val.

 Mano dukra, šie mėnesiai buvo sunkiu laikotarpiu ne tik tau, bet ir visiems Mano mylimiems vaikams.
Esu Sutverėjas ir Meilės Tėvas, su gilia meile kiekvienam savo vaikui, nežiūrint į tai, kaip Mane įžeidinėja.
Tiek daug reikia pasiruošimų, kad padėti paruošti sielas Mano Sūnaus Antrajam Atėjimui. Šiuo metu didelė
dalis žmonijos kenčia dėl persekiojimų. Šie persekiojimai susideda ne tik dėl skurdo ir pinigų trūkumo, bet ir
dėl dvasingumo alkio. Kaip visos žmonijos Tėvas, esu pasiruošęs siųsti Mano Sūnų, kad atsiimtų priklausantį
Jam sostą. Tik Aš žinau, kada tai atsitiks. Net Mano Sūnus nežino šios datos. Galiu jums pasakyti, kad tai
įvyks neužilgo ir didesnė dalis šiame pasaulyje gyvenančios kartos, bus gyva diena, kai Mano Sūnus sugrįš
didelėje garbėje. Dabar ruošiu surinkimą visų savo vaikų, nes aš paimsiu juos nuo baisių bedugnės kančių,
kurias turėjo išgyventi dykumoje. Šią dykuma buvo sukurtą Liuciferio ranka ir jo puolusių angelų, kurie
klajojo žemėje nuo Adomo ir Ievos nuopuolio laiko. Šiandien daugelis mano vaikų negali įtikėti į Mane,
Dievą, jų Kūrėją ir Tėvą. Palaiminau Mano vaikus intelektu ir nepriklausoma laisva valia, taip, kad jie gali
pasirinkti būdą, kaip gyventi savo gyvenimą. Kad vesti juos Savo karalystės kryptimi, daviau jiems Dešimt
Įsakymų,  kurie  buvo  iškalti  ant  akmens.  Jie  niekada  nesikeitė.  Tačiau  mano  vaikai  galvoja,  kad  jie
protingesni, nei yra iš tikrųjų, ir kuria naujas prasmės, kurios Man nepriimtinos. Šis , valdymo užbaigimo ir
visų demonų išvarymo laikotarpis, artinasi prie pabaigos. Sakau visiems Mano vaikams, kad paklausytų. Jūsų
laikas  žemėje,  taip  kaip  jus  jį  suprantate,  artinasi  prie  pabaigos.  Tačiau yra  Nauja  Žemė,  Naujas  Rojus,
laukiantis jūsų. Pranokstantis viską, ką galite įsivaizduoti, ir kuris buvo parengtas, tam tikru laiku, iš meilės
kiekvienam vyrui, moteriai ir vaikui. Pabaigoje suvienysiu Mano brangią šeimą ir visi gyvensime harmonijos,
taikos, meilės ir džiaugsmo amžinybėje. Tiems, kurie atmeta įėjimą į naująjį Rojų sakau: padarysiu viską, kas
Mano jėgose, kad sustabdyti jus nuo nusisukimo nuo paveldo, kuris teisėtai jums priklauso. Atsižvelgiant į
padovanotą jums laisvą valią,  kurios iš jūsų niekada neatimsiu,  pasirinkimas priklauso jums. Viskas, kas
reikalinga, tai atsukti jūsų galvas ir atverti  jūsų širdis.  Tuomet turite pabėgti į  Mano Glėbį,  kad galėčiau
paimti jus namo. Tai mano brangiausias ir kruopščiai saugomas noras, kad paimti visus Mano brangius
vaikus į namus, teisėtą vietą, kuriai priklauso.

 Jus mylintis Tėvas Aukščiausiasis Dievas   

----- 2012.05 -----

Daugybė popiežių Šventajame Soste buvo įkalinti juos supusių Masonų
2012 m., Gegužės 7 d., pirmadienis, 18:19 val.

Mano brangi mylima dukra, štai ką Aš sakau Savo Bažnyčioms visame pasaulyje: Žinokite, jog Aš būsiu visuomet su ju-
mis, tol kol jūs skelbsite Mano Šventąjį Žodį. 

Savo Katalikų Bažnyčiai sakau: nors tu ir sukėlei kančias savo siaubingomis nuodėmėmis, žinok, jog niekados 
neapleisiu tavęs, nors ir nusidėjai, bet žinok tai. Tavo tikėjimas Manim nebėra toks stiprus koks turėtų būti. Tu nemyli
Manęs, taip kaip kažkada mylėjai. Visas turtas, kurį tu sukaupei, tik atskiria tave nuo Manęs, Tavo Kristaus bei Išgel-
bėtojo ir nuo paprastų Dievo vaikų. Tu pasiekei tokias svaiginančias aukštumas, jog Aš negaliu Tavęs pasiekti ir 
pasiūlyti tau Savo Išgelbėjimo Rankos, kad išgelbėčiau Tave nuo puvimo esančio tavo šerdyj. Tu buvai išmokinta 
Tiesos iš Mano Petro, ant kurio Uolos buvai pastatyta. Ir kaip tu pasielgei?



Tu pasistatei storas sienas aplink save. Tai sukėlė bendravimo stygių su tais kuriuos turėjai maitinti Mano Kūnu ir 
Krauju, jog jų sielos būtų atgaivintos. Pagarbą, kurios iš tavęs reikalauju teikiant mano Švenčiausiąjį Sakramentą, tu 
praradai, kuomet pamynei mano Buvimą. Kuomet Antrasis Vatikano susitikimas paskelbė naujas taisykles, jos buvo 
pasiūlytos iš Masonų, kurie esa jos koridoriuose. Jie klastingai pristatė naujus būdus teikti Mano Švenčiausiąjį 
Sakramentą, kas įžeidžia Mane.

Jūsų taip vadinami mokymai apie toleranciją pristatė daugybę melo, įskaitant ir tai kad atsisakei pripažinti Šventojo 
Mykolo Archangelo galią. Jis yra Bažnyčios globėjas nuo Šėtono. Tos jėgos esančios jūsų gretose tai žino. Štai kodėl tu
sustabdei visas maldas prašančias pagalbos sakomas Mano Akivaizdoje prieš Mišias.

Tuomet tu įvykdei didžiausios netiesos paskleidimą, tai jog Pragaro neturėtų būti bijomasi. Jog Jis yra daugiau 
metafora. Dėl šios priežasties kuri buvo priimta kaip Tiesa daugybės Dievo vaikų, buvo prarasta milijardai sielų. 

O kaip tu Mane įžeidi. O tiems nuolankiems ir šventiems tarnams esantiems jūsų gretose, Aš prašau jog jūs 
sugrįžtumėte prie Mano Mokymų. 

Niekada neleiskite kaupti turtų savo gretose  ir negalvokite, jog Aš tai pateisinu Savo Akyse. Turtas, auksas ir įsigyta 
garbė Mano Vardu, bus jūsų nuopuoliu. Jūs negalite pasinaudoti Mano Šventuoju Žodžiu. Jūs patyrėte kančią, dėl to, 
jog Mane įžeidėte. 

Niekados nemanykite, jog Aš kaltinu daugybės Šventųjų Kunigų kurie sėdėjo Petro Kėdėje. Jų misija visuomet buvo 
saugoma. Daugybė popiežių Šventajame Soste buvo įkalinti Masonų, esančių ne iš Dievo, kurie juos apsupo. Jie 
nekenčia Dievo ir jau penkiasdešimt metų kaip skleidžia netiesas prisidengdami  Dievo Gailestingumu. Jų rankomis 
Katalikų Bažnyčia buvo privesta prie griūties.

Tai nebuvo tik sutapimas. Tai buvo tyčia su klasta sukurtas planas, siekiant sugriauti Bažnyčios tikėjimą, kad būtų 
sunaikintas paprastų Katalikų tikinčių į Vienatinį Tikrąjį Dievą atsidavimas. Dėl šios priežasties būsite dabar ištremti į 
dykumą. Po Popiežiaus Benedikto jums vadovausiu Aš iš dangaus. 

O kaip jūs privertėte Mane raudoti.

Aš kviečiu visus Savo šventuosius Tarnus, kurie žino Tiesą, atsistoti ir sekti paskui Mane, Jūsų Jėzų ir skleisti Tiesą apie
Mano Mokymus nuolankiai man tarnaudami. Turite atrasti drąsos ir stiprybės atsikelti iš pelenų. Taip pat atmeskite 
visą melą, kuris greitai bus jums pateiktas netikrojo pranašo. Jis sujungs Katalikų Bažnyčią su kitomis, bei su 
pagoniškomis Bažnyčiomis, kas taps šventvagiška vienatine pasauline be siele bažnyčia. 

Jūsų Jėzus

Mano Likusioji Bažnyčia įkvėpta Pranašo Enocho, iššauks neapykantą visur kur tik bus
kalbamas Mano Šventasis Žodis

2012 m., Gegužės 8 d., antradienis, 19:00 val.

Mano brangi mylima dukra,  Aš ateinu šį vakarą, jog pasakyčiau, kad Mano didelės Meilės ir Gailestingumo Dovana 
nuo šiol bus matoma visų tikinčiųjų širdyse. Jie jaus savo širdyse Mano Buvimą taip, jog patys negalės to niekaip 
paaiškinti ir jie dabar galės suvienyti savo širdis su Manąja. Ši dovana, sustiprins jų tikėjimą į Mane dėl to jie kasdieną 
trokš Mano Buvimo. 

Aš raginu visus Dievo vaikus, kurie jaučia šias Mano Meilės Liepsnas, uždegančias jų sielas, jog jie priimtų Mano Kūną 
ir Kraują Švenčiausiojoje Eucharistijoje kaip tik galima dažniau.

Jums  Mano mylimi apaštalai, reikės Mano Kūno Dovanos teikiamos Švenčiausiosios Eucharistijos metu, kad gau-
tumėte reikiamos stiprybės, nes jums prireiks visos jos teikiamos galybės iki paskutinio trupinėlio kuomet patirsite 



Mano Šventosios Apaštalinės Katalikų Bažnyčios griūtį. Mano Švenčiausioji Eucharistija bus išniekinta taip kaip ir 
buvo išpranašauta jau anksčiau. Bus teisinamasi, kad ši Švenčiausioji Dovana turi būti priimama kaip paprasčiausias 
veiksmas primenantis Mano Nukryžiavimą. Labai jau greitai Mano tikrasis Buvimas bus paneigtas naujos modernios 
katalikų bažnyčios, kuri įtrauks ir kitų religijų bažnyčias.

Kai tik taip nutiks, Švenčiausiajai Trejybei reiškiama meilė ir atsidavimas ims silpnėti ir išnyks. Jų vietą užims netikri di-
evai. Nors bus labai sunku, turit niekada nepamiršti, jog Aš niekados neapleisiu Savo Bažnyčios žemėje. Mano atsi-
davimas yra skirtas tai Bažnyčiai, kuri buvo įkurta paties Manęs, prieš Man pakylant į Dangų. 

Bažnyčia stovinti ant uolos, kuri buvo įkurta Mano mylimojo Petro , negali ir niekados nemirs. Kadangi Aš pats dabar 
vesiu Savo Bažnyčią laikų pabaigoje ir senai išpranašautos pranašystės bus atskleistos iš naujo. Mano Evangelija bus 
skleidžiama visame pasaulyje Mano Likusiosios Bažnyčios visuose žemės kampeliuose. Mano Likusioji Bažnyčia bus 
įkvėpta pranašo Enocho, ir ji iššauks neapykantą visur kur tik bus klausomasi Mano Šventojo Žodžio. Šventoji Dvasia 
įkurstys tikėjimą Mano Likusiosios Bažnyčios kuri niekados nepasiduos skleisdama Evangelijos Tiesą iki paskutinio jų 
atodūsio. 

Eikite dabar ir pasiruoškite Mano Likusioji Bažnyčia klausydamiesi Mano nurodymų. Pasitikėkite Manim visada, nes 
viskas baigsis gerai. 

Jūsų mylimas Jėzus

Jau šiuo metu jūsų pasaulyje esančių Masonų grupių darbai pamažu silpnėja
2012 m., Gegužės 9 d., trečiadienis, 21: 00 val.

Mano brangi mylima dukra, vis daugiau žmonių, kurie žino Mano Mokymus pagaliau priima faktą, jog Aš kalbu pa-
sauliui per šiuos Pranešimus suteikiamus tau.  Šventoji Dvasia pažadins meilę Mano Tėvui tuose, kurie buvo mirę, jog 
šie galėtų išgirsti Žodį Jo mylimo Sūnaus. Aš, Jėzus Kristus, trokštu suteikti jums padrąsinimą jūsų kančiose ir 
išbandymuose, kuriuos patiriate. 

Šios kančios ilgai nesitęs. 

Mano Meilė jums yra stipri ir mano Gailestingumas yra didis, tad Aš neleisiu jums ilgai kentėti  rankose tų, kurie 
trokšta valdyti jūsų šalis. 

Jau šiuo metu Masonų esančių jūsų pasaulyje darbai silpnėja. Jūsų  maldos sumažino jų nedorus kėslus ir perkeitė, 
jog būtų nesėkmingi.

Jie bandys sunaikinti jūsų tikėjimą, bet jūs Mano Likusioji Bažnyčia išlaikysite Tiesos Liepsną gyvą.

Turite nebijoti, jei Manim pasitikite. Tik pasitikėdami Manim jūsų Jėzum, galite jausti ramybę. Prašau išlikite arti prie 
Mano Švenčiausios Širdies ir neleiskite baimei sugriauti jūsų gyvenimų. Jei mylite Mane ir gyvenate savo gyvenimus 
pagal tai kaip Aš tikiuosi iš Jūsų, tuomet turite gyventi savo gyvenimus mylėdami, melsdamiesi ir būdami patenkinti 
viskuo.

Kuomet kenčiate pasiūlykite tai Man, ir eikite toliau. Neleiskite niekam nugręžti jūsų širdžių nuo Manęs. Laikykitės 
šalia Manęs, ir Aš apsaugosiu jus ir nuvesiu jus į saugų prieglobstį. 

Jūsų mylimas Jėzus

Žmonijos Išgelbėtojas

Mergelė Marija: Aš verkiu iš skausmo dėl kunigų esančių Katalikų Bažnyčioj, kurie šiuo metu



labai kenčia
2012 m., Gegužės 10 d., Ketvirtadienis, 15:45 val.

Mano vaikeli, Mano Sūnus Jėzus Kristus ruošiasi šiuo metu išgelbėti kaip tik galima daugiau Dievo vaikų prieš 
Įspėjimui įvykstant. Nes po Įspėjimo liks labai nedaug laiko prieš Didingąjį mano Sūnaus Atėjimą.

Aš verkiu iš skausmo dėl kunigų esančių Katalikų Bažnyčioj, kurie šiuo metu labai kenčia. Šie tyri toki pasimetę, ir 
sutrikę tarnai, jaučiasi atsidūrę sumaišties centre, iš kurios jie negali išsilaisvinti.

Dėl kitų padarytų nuodėmių, jie kenčia matydami kitų pamintą ištikimybę mano mylimam Sūnui.

Tie nedori pasidalijimai yra tyčia sukelti Masonų grupių. Jie naudoja nuodėmes tų, kurie padarė jas nekaltom sieloms,
kaip pasiteisinimą, kad pakeistų Bažnyčios valdymą. Daugybė yra suklaidintų, kurie turi klaidingą ištikimybės jausmą 
Dievo vaikams.

O kaip Aš kenčiu, kuomet matau Katalikų Bažnyčios sienas griaunamas, plyta po plytos, kad jos vietą užimtų nauja 
bažnyčia. Jau greitai atsiras ši nauja bažnyčia ir ji nebus priimtina Mano Sūnui be to, ji panaikins Švenčiausiąją 
Eucharistiją, o Mano Sūnus patirs ir vėl nukryžiavimo kančias. Auka, kurią Jis padarė, kad galėtų pasauliui suteikti šią 
dovaną, greitai bus paminta ir atmesta.

Vietoj to, ši nauja bažnyčia nemokins Dievo vaikų, kad Eucharistijoj yra tikrasis Jėzaus mano Sūnaus buvimas. Jie 
pateiks naują Švenčiausiosios Eucharistijos reikšmę ir nebegalės daugiau iššaukti mano Sūnaus buvimo. Gyvybės 
maistas bus miręs. Dievo vaikai nebebus maitinami mano Sūnaus tikruoju Kūnu ir Krauju. Jų Sielos taps bevaisės, 
nebeturinčios mano Sūnaus buvimo, bei jie neteks tų malonių, kurias mano Sūnus teikia tiem, kurie jį priima.

Kunigai turi pareigą ginti Švenčiausiąjį Sakramentą. Jie privalo būti stiprūs ir niekuomet nesilpninti šios brangios 
dovanos  reikšmės.

Mano Sūnus myli Katalikų Bažnyčią ir žino kaip ji kenčia šiuo metu. Jis jaučia jos kančią.

Mano Nekalčiausioji Širdis yra padalinta į dvi dalis, dėl skausmo, man matant Šventąją Šventovę tyčia naikinamą.

Melskitės melskitės melskitės kreipdamiesi į Tėvą Jo mylimojo Sūnaus Vardu prašydami gailestingumo esantiems 
Šventajame Soste, kurie nori padalinti Bažnyčią ir nuvaryti Dievo vaikus į  sunaikinimo bedugnę.

Prašau melskitės šią Kryžiaus žygio maldą už katalikų bažnyčią (53) .

Jūsų mylinti Motina

Žemės Karalienė

Išganymo Motina

Stebėk dabar kaip taikos žmogus pristatys save pasauliui
2012 05 16 03:10 val.

 – Antras anspaudas: III Pasaulinis karas  Mano brangioji dukrą, privalau informuoti tave, kad netrukus
pasaulyje prasidės III pasaulinis karas. Kaip matai, šį rytą rieda Mano ašaros.* Jis prasidės Europoje. Antras



antspaudas  netrukus  bus  nuimtas,  kaip  prognozuojama  Jono  Evangelisto  Apreiškimo  Jonui  knygoje.
Priežastis  bus  bankų sistema ir  vokiečiai,  kurie  eilinį  kartą  dalyvaus  šioje  tragedijoje,  kaip  tai  buvo per
pastaruosius dvejus atvejus. Kai jis prasidės, didžiąja dalimi tai bus dėl taupymo ekonomikoje, o katastrofa
palies Graikiją su dideliu iškritimu radioaktyviųjų medžiagų Prancūzijoje. Artimieji Rytai taip pat dalyvaus
kare su Izraeliu ir Iranu, o Sirija suvaidins svarbų vaidmenį Egipto žlugime. Mano dukra, žadinu tave, kad tai
pasakyti, o ne kad išgąsdinti, raginu didžiajai maldai už Europą šiuo metu. Dėl karo ir pinigų trūkumo, daug
pinigų bus nesurenkama ir tai privers atidaryti trečiąjį antspaudą, o tai reiškia badą. Dėl to dabar aš raginu
visus  Dievo  vaikus,  kad  stengtųsi  apsirūpinti  džiovintų  ir  ne  greitai  gendančių  maistu  savo  šeimų
išmaitinimui. Svarbu turėti savo derlių, jeigu tai įmanoma. Tačiau atminkite, kad malda gali sušvelninti daug
iš šių kančių. Šio karo rezultatu bus tai, kad mano bažnyčia žemėje bus įtraukta į vieną pasaulinę bažnyčią,
vardan susivienijimo. Ši sąjunga, kuri yra klaidinga ramybė, taps realybe, kurioje antikristas atskleis save, kad
būtų sukurta apgaulingą taiką ir taip vadinamąją karo pabaigą. Šis taikos paktas apims Vakarų pasaulį, iki
kol  Kinija  ir  Rusija  įsitrauks  į  pasaulio  reikalus.  Jie  sudarys grėsmę žvėriui  su dešimčia  ragų -  Europos
sąjungai  ir  perims jos  kontrolę,  kad įvesti  komunizmą.  “Raudonasis  drakonas”  -  Kinija,  jau  įgyja  tvirtą
poziciją pasaulio finansų kontrolėje. “Raudonasis drakonas” ir “Lokys”, kuriuo yra Rusija ne myli Dievą.
Jiems vadovauja antikristas, kuris kilęs iš rytų ir slepiasi už uždarų durų. Kai šios pranašystės pradės pildytis,
visas pasaulis  įtikės į  jas.  Tada nebus abejonių.  Prašau melstis  šią  Kryžiaus žygio Maldą ,  nes tai  padės
sušvelninti šiuos reiškinius .  Kryžiaus žygio (54) Malda. Malda į Tėvą, kad sušvelninti Trečiojo pasaulinio
karo poveikį.  O, Dangiškasis Tėve, vardan Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris daug kentėjo už
pasaulio nuodėmes , prašome padėk mums šiuose sunkiuose laikuose, kuriose mes gyvename. Padėk mums
ištverti  persekiojimus,  planuojamus per gobšus valdovus ir  tuos, kurie nori sunaikinti Tavo Bažnyčias ir
Tavo vaikus, Maldaujame Tave, Brangūs Tėve, padėk išmaitinti mūsų šeimas ir išsaugoti gyvenimą tų, kurie
bus priversti eiti į karą prieš savo valią. Mylime Tave, Brangusis Tėve. Meldžiame Tave, kad padėtum mūsų
poreikiuose.  Išgelbėk  mus  nuo  Antikristo  užvaldymo.  Padėk  mums  išgyventi  jo  ženklą,  žvėries  ženklą,
atsisakant jo priėmimo. Padėk tiems, kurie Tave myli, likti ištikimais Tavo šventajam Žodžiui bet kuriuo
metu, kad galėtum apdovanoti mus malonėmis išgyventi kūne ir sieloje. Mano dukra, aš suprantu, kad šis
pranešimas gali  sukelti  šoką, tačiau nepamiršk, kad malda ir  Gyvojo Dievo antspaudas – Kryžiaus žygio
malda (33) saugos Mano išpažinėjus.  Mano Bažnyčios likutis,  jūs mano vaikai,  ištversite,  nors tai nebus
lengva. Būsite persekiojami dėl jūsų krikščionybės, tačiau niekada neatmeskite Mane, nei Mane atstumkite.
Dėl šios priežasties, gausite dovanų. Mano dovana Gyvojo Dievo antspaudas padarys jus nematomais jūsų
priešams.  Melskis Ją nuo dabar kasdien.  Laikykite Ją  prieš save jūsų namuose ir  tegul ji  bus palaiminta
kunigo. Skubiai pradėkite pasirengimą radioaktyvių nuosėdų iškritimui dienai Europoje, nes ji yra arti.

 Jūsų Jėzus 
 * Pastaba: Kada Marija rašė šį Pranešimą, Jėzaus paveiksle, kuris buvo priešais ją, riedėjo ašaros.  

Tie, kurie reabilitavosi Mano akyse, nekentės valymo skausmo Įspėjimo metu.
 Ketvirtadienis, 2012 05 24, 18.30 val  

Mano brangioji,  mylimoji  dukra,  kada prisiartins Įspėjimo valanda bus atskleistas  tam tikras skaičius
ženklų. Sakau jums tai, kad priminti visiems Dievo vaikams, kad turi būti pasiruošę iš anksto. Susidurs dvi
žvaigždės ir daugelis išsigąs. Nėra ko bijoti, nes tai yra didžiausia Dovana, kad nebūtų prarasta ne viena siela
pragaro ugnyje. Tada danguje pasirodys Mano Kryžius ir neatsiras asmens, kuris to nepastebėtų. Daugelis
kris iš baimės ir bus jaučiamas didelis drebėjimas, toks, kaip drebėjimas žemės. Pasidarys tyla. Visuomet
būkite  pasiruošę  šiai  dienai,  taip,  kaip  tai  įvyktų rytoj.  Ieškokit  nuodėmių  atleidimo ir  atskleiskite  savo
nuodėmes Man. Katalikai privalo atlikti išpažintį. Tie, kurie nėra katalikai, privalo kalbėti 24 Kryžiaus žygio
maldą,  kuri  duoda likusiam pasauliui  visišką nuodėmių atleidimą.  Ši  Mano visiško nuodėmių atleidimo



Dovana skirta visiems Dievo vaikams ir duoda stebuklingą išvalymą. Neatmeskite šios Dovanos. Priimkite
Ją. Katalikams, kuriuos nustebino Mano Dovana ir kurie pavydžiaj ją krytikuoja, sakau: Ar manote, kad šiuo
Sakramentu neapdovanuočiau visus Dievo vaikus? Privalote turėti dosnią širdį ir būti laimingi, kad tai darau.
Ar manote, kad nereikia Jiems duoti tokios Dovanos? Jeigu taip, tai iš tikrųjų Manes nemylite. Nulenkite
jūsų galvas ir girkite Dievą už šią stebuklingą Dovaną žmonijai dėl sielų išgelbėjimo. Tie, kurie reabilitavosi
Mano akyse, nekentės valymo skausmo Įspėjimo metu. Tie, kurie pamatys savo nuodėmes, atidengtas prieš
Juos taip, kaip Jas mato Mano Akys, patirs šoką. Daugeliui bus sunku Jas priimti, taip pajuodusias jų sielas,
Tie, kurie pajus ir atgailaus, paprašys Mane atleidimo. Aš tai padarysiu. Tačiau kai kuriems nebus bjauru ir
kai atsiras prieš Mano Akis, savo širdyse jie teisins visus žiaurumus, kuriuos padarė. Nesigailės dėl nuodėmių
ir suduos Man per skruostą. Vienaip ar kitaip apvalymo ugnį pajus visi nusidėjėliai. Trukmė priklausys nuo
jų nuodėmių sunkumo. Tiems, kurie šalinasi Manes, reikalingos jūsų maldos. Bus Jiems duota daugiau laiko,
kad sugrįžtų pas Mane ir paprašytų atleidimo. Tačiau šis laikas gali būti toks trumpas, kaip diena, kita arba
keletą metų. Nes tik Mano Tėvas žino Mano Antrojo atėjimo datą. Laikas tarp šių dvejų įvykių nebus toks
ilgas, kaip jums gali atrodyti. Galu galė Mano vaikai supras laikmetį, kuriame gyvena ir priims Tiesą. Tie iš
jūsų,  kurie  žinote  Tiesą  dabar ir  kurie tikite  Manimi,  privalote melstis  už sielas,  kurios nepriims Mano
Gailestingumo. Mano dukra, Mano didžiausias noras yra, kad būtų išgelbėtas visas pasaulis, kartu su tais,
kurie yra Man prarasti.  Visos Mano išpažinėjų maldos, kurie susijungs į  vieną balsą, gali  padėti Man tai
įvykdyti. Eikite meilėje. Visada pasitikėkite Manimi, nes laikas yra trumpas ir žmonijos išgelbėjimo planai
yra Mano Amžinojo Tėvo Rankuose.

 Jūsų mylimas Jėzus.

----- 2012.06 -----

 Dangus bus suviniotas, tarsi stogas atsidarytų.
 Šeštadienis, 2012 06 16, 19.40 val.  

Mano brangi, mylima dukra, kada ruošiu visus Dievo vaikus Mano Dieviškajam Gailestingumui, Mano
Žodį išgirdo milijonai visame pasaulyje. Yra tokie, palaiminti Šventosios Dvasios, kurie iš karto, perskaičius
Mano  Įspėjimus,  žino,  kad  jie  išėjo  iš  Mano  Dieviškų  lūpų.  Tie,  kurie  sako,  kad  pažįsta  Mane,  tačiau
nesugebėjo atpažinti  Mane,  vistiek  negali  atsisakyti  Mano Žodžio  skaitymo,  nors  ir  kovoja  prieš  Mane.
Atmeta Mane, tačiau ir toliau yra pritraukiami Mano pranešimų. Ar jie nesupranta, kad tai yra Šventoji
Dvasia, nors ir snaudžianti jų sielose, pastoviai pritraukia juos prie Manęs. Sakau jiems tai: Laikas prisiartino,
nes neužilgo jūsų skriaudos bus jums parodytos Įspėjimo metu. Jūsų neapykanta Mano žodžiui bus jums
pateikta ir tada pažįnsite Tiesą. Kada tai atsitiks, tada turite prisijungti prie savo brolių ir seserų ir kovoti dėl
teisės ginti Mano Bažnyčią žemėje. Kad atskleistų Mano Dieviškojo Gailestingumo ugnį ir liepsnas, Dangus
bus suviniotas, taip, lyg stogas atsidarytų. Žemė bus supurtyta su tokia jėga, kad niekas nepasislėps nuo
Mano akių, Mano Dvasios nei  Mano Dovanos.  Daugelis  drebės iš  baimės,  nes būtent  tada,  pirmą kartą
sužinos apie savo sielą. Sužinos, kad jų meilė savo kūnui, visiems pojūčiams, kuriuos norejo puoselėti, neturi
reikšmės. Pamatys kiekvieną sielos dalelę, tačiau nematys jos savo akimis. Pažiūrės į savo sielą Mano Akimis.
Jausis sergantys ir bus jiems blogai,  taip, kaip ir Man, kada matau bjaurastį jų nedorumo. Pamatys koks
bjaurus buvo jų elgesys ir blogis, kurą sukėlė savo artimui, savo broliams ir seserims. Tada pamatys savo



meilę sau, tuštybę ir meilę netikriems stabams ir sužinos, kaip tai Mane žeidžia. Tie, kurių nuodėmės yra taip
juodos, pasijus sergančiais, pajus kančią ir jų stovis negalės ištverti siaubą į kurį turės žiūrėti. Pareikalaus visų
jėgų,  kad ištverti  išvalymą, neišvengiamą kad išlikti  ir  sekti  Tiesos keliu.  Svarbu,  kad suprastumėte,  kad
Įspėjimas yra tik tuo. Ateinu, kad įspėti Dievo vaikus, kad jų nuodėmės gali būti ir bus atleistos. Ateinu, kad
parodyti jiems, kaip atrodys Teismo Diena. Tai reiškia, kad tie, kurie šiame etape paprašys atleidimo, bus
išgelbėti. Tiems, kurie ir toliau atmeta Mane, bus duotas laikas atlikti atgailą, tačiau neilgai. Jeigu pastoviai
atmes Mano Gailestingumo ranką,  tada būsiu priverstas pasitraukti.  Tada išskirstysiu teisiuosius į  vieną
pusę, neteisiuosius – kitą. Dar vienas šansas prašyti kalčių atleidimo ir tie, kurie atmes Mano Gailestingumo
Ranką bus įmesti į pragarą. Ši pranašystė buvo išpranašauta nuo pradžios. Atkreipkite dėmesį į Įspėjimą ir
gelbėkite savo sielas, kol galite. Jūsų Jėzus   

Ateikite pas Mane visi, kurie jaučiatės neverti. Aš laukiu jūsų. 
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 21 d. 12:05 val.

Mano mylimiausioji  dukra. Mano sekėjai privalo suprasti,  kad kaip bet kokie geri tėvai, taip aš visada
noriu tai, kas geriausia mano vaikams.

Aš niekada neduosiu jiems visko, ko jie prašo, nebent tai būtų pagal Mano Švenčiausiąją Valią.
Aš niekada neleisiu jiems išklysti iš Tiesos kelio, neįkalbėdamas jų grįžti pas Mane.  
Aš visada bandysiu apginti juos nuo bet kokio blogio.
Aš taip pat išbarsiu juos už blogus darbus. 
Aš galiu ir supyksiu, kai jie darys ką nors bloga kitiems. 
Aš taip pat jiems atleisiu, kai jie blogai elgsis, jei jie nuoširdžiai gailėsis už savo padarytas klaidas.
Aš esu kantrus. Mane nelengva priblokšti ir aš niekada negalėčiau ir nejausiu jiems pagiežos.
Štai dėl ko net tie, kurie nuklydo pasimetę ir kurie viduje jaučiasi tušti, turėtų prašyti Manęs palaikyti juos,

mylėti juos ir suteikti jiems Dievo Meilę, kuri suteiks jiems tikrąją ramybę.
Tiek daug žmonių yra pasimetę ir pamiršę Mane.
Daug žmonių dėl savo nuodėmingo gyvenimo, kurį gyveno, nenori atsigręžti į Mane. Jie jaučiasi blogai,

nežino kaip melstis ir tikėti, neteisingai mano, kad jiems jau per vėlu tai daryti. Jie yra labai neteisūs. Jie
privalo niekada nepamiršti, kad aš atidaviau Savo gyvybę žemėje už kiekvieną iš jūsų.

Aš taip lengvai neatsisakau sielų. Aš myliu visas tas sielas, kurios savo veiksmais, poelgiais ir mintimis,
laužo Mano Tėvo Įstatymus. I 

Jūs esate Man brangūs. Aš myliu jus taip, kaip myliu visus Dievo vaikus. 
Niekada netikėkite, kad dėl savo nuodėmių esate mažiau mylimi. Nuodėmė, nors aš jos neapkenčiu, yra

dėmė, su kuria jūs gimėte.
Žemėje beveik neįmanoma nė vienai sielai gyventi be nuodėmių. 
Niekada nesijauskite, lyg aš negalėčiau padėti jums ar nepriimčiau jūsų į Savo Glėbį.
Jūs būsite pirmieji eilėje įžengti į Mano Naująjį Rojų žemėje, kuris truks 1000 metų, kai atsigręšite į Mane. 
Aš tik prašau jūsų kalbėti šiuos žodžius kartu su Manimi 
Kryžiaus žygio malda (62) už pasimetusius ir bejėgius nusidėjėlius
O, Jėzau, padėk man, nes aš esu nusidėjėlis, pasimetęs, bejėgis ir esantis tamsoje  Aš esu silpnas ir man

trūksta drąsos ieškoti Tavęs  Suteik man stiprybės pakviesti Tave dabar, kad aš galėčiau išsivaduoti iš savo
sielos tamsos 

Išvesk mane į Savo šviesą, Brangus Jėzau, atleisk man  Padėk man vėl tapti sveiku ir vesk mane  į Savo



Meilę, ramybę ir Amžinąjį Gyvenimą.  Aš visiškai Tavimi pasitikiu ir prašau pasiimti mane su visu mano
protu, kūnu ir siela, nes aš atsiduodu Tavo Dieviškam Gailestingumui.

Amen.
Ateikite pas Mane visi, kurie jaučiatės to neverti. Aš laukiu jūsų. Jums reikia tik ištiesti ranką ir pasiekti

Mane.
Aš klausausi. Aš matau. Aš verkiu. Aš myliu jus. 
Aš niekada nepasiduosiu, kol jūs nebūsite Mano Glėbyje ir Mano Dieviškas Gailestingumas neužpildys

jūsų sielų. 
Greitai  jūs  pagaliau  pamatysite  Mano Didžiojo  Gailestingumo Tiesą.   Jūsų  abejonės  išsisklaidys  kaip

išorinis skydas, kad būtų atidengta jūsų siela, kuri bus pripildyta šviesos ir jūs atbėgsite pas Mane.  Aš laukiu
tos dienos su didžiausia viltimi ir džiaugsmu.  Tik tada, kai kiekviena nelaiminga pasimetusi siela žinos, kad
tik  Aš,  Jėzus  Kristus,  galiu  juos  išgelbėti,  tada  užgis  Mano  Širdis.  Prisimikite,  kad  Aš  galiu  pasmerkti
nuodėmę, bet aš myliu kiekvieną nusidėjėlį, nepaisant to, ką jis yra padaręs. Niekada nebijokite ateiti pas
Mane, pasikalbėti su Manimi, nes Aš per daug jus myliu, kad galėčiau atstumti, kai jūs nuoširdžiai dėl to
gailitės.

Jūsų mylimas Jėzus 

Žmogus nekilo iš gyvūnų, bet tie, kurie netiki Dievu, nori, kad tu tuo patikėtum. 
2012 m. birželio 21 d. 17: 30 val.

Mano didžiai mylima dukra, kai prasidėjo laikas ir kai Mano Amžinasis Tėvas sukūrė pasaulį, atsirado
daug painiavos apie žmonijos atsiradimą.  

Kai Mano Tėvas sukūrė pasaulį, norėdamas turėti šeimą, Jis tam daug ruošėsi.  
Jis  sukūrė žemę,  jūras,  augalus,  medžius,  kalnus,  upes,  žvėris  ir  tada,  priešpaskutinę dieną,  kai  viskas

Rojuje jau buvo savo vietose, Jis sukūrė žmogų.  Žmogus, nors ir suteptas nuodėmės, yra šventas kūrinys.
Žvėrys yra tam, kad tarnautų žmonėms.  

Žmogus nekilo iš gyvūnų, bet tie, kurie netiki Dievu, nori, kad tu tuo patikėtum.  
Evoliucijos teorijos, kurios teigia, kad žmogus kilo iš gyvūnų, yra melas. To niekada neįmanoma įrodyti. 
Šėtonas, jo puolę angelai ir kiekviena piktoji dvasia, kuri atsiranda iš Dievo priešų, įtikino žmones šituo

baisiu melu.
Žmogus yra Dievo vaikas, tačiau tam, kad būtu pažemintas Dievo žmogaus vaikas, Šėtonas nori sukelti

painiavą žmonių širdyse.
Kodėl  jis  skleidžia  šį  melą  per  melagingus  mokymus?  Tam,  kad  galėtų  įrodyti,  kad  žmogus  kilo  iš

beždžionės ir tada įtikinti, kad jų nesukūrė Mano Amžinojo Tėvo Rankos.
Tai  yra  vienas  didžiausių  melų,  skleidžiamų  piktosios  dvasios,  pasinaudojant  tų  žmonių,  kurie  teigia

esantys išmintingesni už kitus brolius ir seseris, sielomis.  Mokslininkai teigia, kad žmogus kilo iš gyvūnų,
tačiau jie yra suklaidinti.

Mokslas yra neteisus, kai bando skelbti tiesą apie visatos sukūrimą. 
Joks žmogus nesupranta Dievo Kūrinijos stebuklo. 
Jei  žmogus  mano,  kad jis  žino  visus  atsakymus  apie  žmonijos  atsiradimą,  remiantis  žmogaus  protu,

tuomet jis apgaudinėja ne tik kitas nelaimingas sielas, bet ir save patį. 
Kai tokios sielos, kurios tiki žmogaus proto pranašumu, nejaučia meilės Dievui, tada ateizmas plinta kaip

piktžolė.



Ši piktžolė, kuri auga kiekviena kryptimi, užkrečia ir sunaikina kiekvieną netoliese esantį derlių ir sukelia
ligą. 

Vienintelis išgijimas - siekti Dievo pagalbos per nuolankią maldą ir prašymą atskleisti Tiesą.  
Tiek  daug  netiesos,  skleidžiamos  ateistų,  kurie  bando  įrodyti,  kad  Dievas  neegzistuoja,  sunaikino

milijonus sielų. Jų aukoms reikalingos jūsų maldos.
Ateizmas  yra  didžiausia  religija  pasaulyje  ir  tie,  kas  pašventė  savo  gyvenimus  šiam melui,  nesulauks

amžinybės.
Jie susidurs su Pragaro liepsnomis. 
Jei jie neatsigręš į Mane Įspėjimo metu ar po jo, jų laukia baisi bausmė. 
Melskitės už juos. 
Jūsų Jėzus
Message of June 23rd, 2012
Mergelė Marija: pagonybė apvertė pasaulį aukštyn kojom 
Mano vaikai, aš kviečiu jus vienytis maldoje dėl nusidėjėlių atsivertimo ir tęsti savo kasdienines maldas. 
Pasninkavimas išgelbės labai daug sielų ir tai yra didžiulė mano mylimojo Sūnaus Dovana.
Tiek daug žmonių pasaulyje nusigręžė nuo mano Sūnaus.
Kaip Jis dabar dėl to verkia. Jis taip juos myli ir Jam plyšta širdis matant ypatingą neištikimybę tų, kurie

pripažįsta, kad Jis yra tikrasis Visagalio Dievo Sūnus.
Pagonybė apvertė pasaulį aukštyn kojom. Jis tapo maišaties,  neapykantos, sumišimo ir neramumų

vieta.
Tai yra kaip Pragaro šalis, nors nėra nieko tokio bauginančio ar skausmingo. Tačiau blogio jėga sukūrė šią

nepakeliamą įtampą ir ji yra apėmusi visus Dievo vaikus.   
Nedaug beliko nepaliestų tų nuodų, kurie yra paskleisti tamsos kiekvienoje tautoje. Labai daug kas yra

apakinti tos tamsos ir neturi vilties.
Daugelis, kurie neatsigręš į Dievą ir toliau eis tuo keliu, kuris atneša jiems daug liūdesio.
Tie, kas myli Dievą, tačiau mažai kreipia dėmesio į Jį maldomis, yra tokie pat bejėgiai.
Tik malda, atsidavimas ir auka gali priartinti jus prie Dievo. Niekas kitas nesuteiks jums ramybės. 
Melskitės, melskitės ir melskitės už sielas, kurios garbina netikrus dievus. Dabar reikia daug melstis už

juos. 
Melskitės už tuos, gundomus blogųjų, kurie atneša išbandymus tiems, kuriuos jie valdo. 
Jie  turi  nedaug  laiko  iki  Išpažinties,  Įspėjimo.  Kai  ateis  ši  diena,  jie  privalės  parodyti  savo

nuolankumą, kai jiems bus atskleista tiesa.
Mano Sūnaus didžiulis planas išgelbėti kuo daugiau žmonijos jau greitai bus atskleistas pasauliui. 
Daug žmonių nebus išgelbėti. 
Dėl to visi Jo mylimieji apaštalai turi jausti atsakomybę ir melstis dėl atsivertimų, kad būtų išgelbėta kuo

daugiau sielų.
Ramybės jums, mano vaikai. Būkite ramūs žinodami, kad mano Sūnus yra visada gailestingas. 
Jis nori išgelbėti visus ir Išpažintis yra dovana, kurią Jis suteikia pasauliui, norėdamas tai padaryti. 
Įspėjimas yra didžiausia dovana žmonijai nuo Jo Mirties ant Kryžiaus.
Džiaukitės, nes daug sielų, kurios kitu atvejų būtų kankinamos Pragare visą amžinybę, gali būti išgelbėtos

ir joms gali būti suteikta Amžinojo Gyvenimo Dovana.
Dėkoju, kad atsiliepiate į šį kvietimą iš Dangaus. 



Jūsų Mylimo Dievo Motina 
Išganymo Motina 

Kai skleisite neapykantą apie pranašus, siųstus iš Dangaus, jūs padarysite nuodėmę, kuri
sukels baisingas pasekmes 

Message of June 24, 2012

Mano didžiai mylima dukra, Mano širdis plyšta, kai aš matau tuos, kurie sako esantys Dievo sekėjai, tačiau
jie puikuojasi Jo Įstatymais. Jie yra veidmainiai. 

Jie sako, kad vadovaujasi Mano Tėvo Įsakymais, tačiau jaučiasi, jog gali teisti tuos, kurie daro nuodėmes. 
Pirmiausia, paimdami Šventąjį Raštą kaip priemonę skelbti melą, propaguodami vadinamą toleranciją, jie

labai mane skaudina. 
Tai žmonės, kurie sako, kad yra neteisinga tikėti Dievo Apvaizda.  
Tai  žmonės,  kurie  abejoja  pranašais,  siųstais  iš  Dangaus  amžių  amžiais  ir  jie  bando  neigti  juos,

naudodamiesi Mano Šventu Žodžiu, parašytu Šventajame Rašte.
Bet kuris žmogus, kuris atmeta Mano Žodį, yra man neištikimas. 
Bet kuris žmogus, kuris išskiria save iš savo brolių ir seserų kaip dvasiškai ir intelektualiai pranašesnį,

turi būti labai atsargus.
Bet kuris žmogus, kuris naudojasi Šventuoju Raštu, norėdamas pateikti iškreiptą Tiesos variantą, bus

nubaustas.
Bet  kuris  žmogus,  kuris  gina  ir  skelbią  Tiesą,  tačiau  atmeta  Mano  Žodį,  skelbiamą  pasauliui,  laikų

pabaigoje, bus Mano atmestas.  
Jūs esate kalti dėl dvasinio pavydo ir dėl to jūs būsite nubausti. 
Kai jūs skleidžiate neapykantą apie pranašus, siųstus iš Dangaus, jūs darote nuodėmę, kuri sukels

baisingas pasekmes.  
Taip darydami jūs ne tik skelbiate melą - jūs trukdote Dievo Žodžiui. 
Prašau jūsų sustabdyti savo kankinimų ir šmeižto kampaniją tuojau pat. Jūs niekada neuždrausite išgirsti

Mano Žodį.
Kodėl jūs bandote tyčiotis iš šios Misijos? Negi iki šiol nežinote, kad Šventosios Dvasios liepsna negalėtų

sklisti taip, kaip ji sklinda, jei Mano Pranešimai nebūtų iš Dangaus? 
Jumis  naudojasi  blogis,  kuris  nesustos  jokiais  būdais,  siekdamas  uždrausti  pasauliui  perduoti  Mano

Šventuosius Pranešimus. 
Pranešimas dvasininkams: 
Dabar tie, kurie priėmėte įžadus kaip Mano Bažnyčios Žemėje pašvęstieji tarnai, paklausykite manęs. 
Kai jūs viešai smerkiate Mano Pranešimus ir neleidžiate Man, savo Jėzui, atlikti misiją išgelbėti sielas, jūs

darote didžiausią nuodėmę.
Jūs  dėl  to  kentėsite  ir  išgyvensite  skaistyklą žemėje.  Kiekvienas  vyras,  moteris  ir  vaikas  paliudys  jūsų

nusižengimą Dangui.
Jūsų ydingi Mano pranašų vertinimai pavers jus dvasiškai tuščiais ir jūsų sielos patirs kančią, nepanašią į

jokias kitas.
Jei jūs esate Mano pašvęstieji tarnai ir nesate tikri dėl Mano Balso, kai Aš kalbu jums, tada jūs turite tylėti.

Turite melstis, prašydami įžvalgumo prieš nuspręsdami atmesti Mano Šventąjį Žodį. 
Tūkstančiai  mano  pašvęstųjų  tarnų  nesugebės  atpažinti  Mano  Žodžio,  siunčiamo  per  pranašą  laikų



pabaigoje. Kaip tai skaudina Mano Širdį.  
Daugelį pradės valdyti antikristas ir jie apleis Mano Bažnyčią Žemėje.
Daugelis Mano pašvęstųjų tarnų šliesis prie Mano Bažnyčios persekiotojų. Viliojimai jau prasidėjo.
Apgavikas jus ruošia atsisakyti Manęs, o jūsų išdidumas neleidžia jums to suvokti.
Daug Mano pašvęstųjų tarnų bus nepakankamai drąsūs, kad išsaugotų Mano Bažnyčią žemėje. Daugelis

palaikys Netikrą Pranašą ir atmes Mano žmonių būrius, kurių tikėjimas leis jiems siekti Tiesos.
Negi nežinote, kad aš esu Bažnyčia? 
Negi nežinote, kad Bažnyčia patirs savo nukryžiavimą taip, kaip aš tai patyriau? 
Ji  bus  kankinama.  Atrodys,  kad  ji  nukryžiuota  ir  daugelis  pagalvos,  kad  ji  mirs.  Bet,  kaip  ir  Mano

Prisikėlimas, ji vėl bus prikelta gyventi, nes kaip jūs suprantate, ji negali  būti sunaikinta.  
Aš įspėju visus Savo pašvęstuosius tarnus, kurie nesuvokia laikų, kuriuos dabar išgyvenate, būti budriais,

nes Mano Bažnyčia žemėje dabar patiria didžiausią persekiojimą nuo pradžių pradžios. 
Privalote pasirengti ir atverti savo akis. 
Kada galvojote, kad aš ateisiu ir įspėsiu jus? Ar galvojote, kad tai bus kažkada ateityje? Kad tai niekada

nenutiks kol jūs gyvenate?
Mano Antrojo Atėjimo laikas jau labai arti.
Aš  greitai  atskirsiu  gėrį  nuo blogio po to,  kai bus  visaip bandyta  atversti  į  tikėjimą didžiąją  dalį

žmonijos.
Jūsų pareiga ir atsakomybė išlaikyti sveiką protą, širdį ir sielą. 
Reikia, kad jūs atsakytumėte į Mano prašymus padėti Man išgelbėti kuo daugiau sielų.
Sekite paskui Mane. Tai yra jūsų pašaukimas. 
Dėl to jūs  davėte įžadus Man, savo Jėzui.
Jūs nedavėte įžadų pagal savo sąlygas.  
Privalote leisti man vadovauti jums ir padėti apginti Mano Bažnyčią žemėje. 
Mano Bažnyčiai padaryta didžiulė žala. Mano Bažnyčią sudaro visi tie, kurie mane myli, tarp jų ir mano

pašvęstieji tarnai. 
Turite būti stiprūs, drąsūs ir ištikimi. Neturite leisti baimei ar blogiui užvaldyti jūsų sielas.  
Paklausykite Mano Žodžio prieš pasmerkdami mano pranašus.
Niekada nesmerkite mano pranešimų, maldose nepaprašę įžvalgumo. Net ir tada turite būti budrūs, kad

neatsisakytumėte  suteikti  Dievo  vaikams  gailestingumo  dovaną,  kurią  aš  suteikiu  toms  nelaimingoms
sieloms, kurios trokšta Mano Mokymo Tiesos.  

Tie,  kurie atvirai  atmetate Mano Žodį,  perduodamą per  pranašus,  žinokite,  kad jūs maldausite  mano
atleidimo, kai bus atskleista Tiesa.

Bet tada tiems, kas bus atsakingi už tai, kad nugręžė sielas nuo Mano Žodžio, jau bus per vėlu.
Tos sielos, kurių aš neteksiu dėl jūsų pikto liežuvio, niekada nesulauks amžinojo gyvenimo. 
Jei jūs atmesite Mano Žodį dabar arba pasmerksite mano pranešimus dėl klaidų, jūs būsite atstumti. Jūs

netiksite vadovauti mano būriams žmonių.
 Jūsų Išganytojas  
Jėzus Kristus 

 Aš žinau Savo, o jie žino Mane 



2012 m., Birželio 25 d., 

Mano didžiai mylima dukra, niekad nepamiršk šios misijos reikšmingumo.
Daug kartų tu pateksi į spąstus, paspęstus tau apgavikų, kurie nori tave suklaidinti.
Negailestingai jis ir visi tie, kuriems jis lengvai vadovauja, darys viską, kad galėtų abejoti Mano Žodžiu,

perduodamu tau.
Tu privalai pakilti ir ignoruoti tokias patyčias. 
Kadangi tu jau atsisakei savo laisvos valios, dabar svarbiausia, kad tu Man visiškai paklustum.
Leisk Man, Dieviškai Išminčiai, ištiesti tau Mano nuostabų kelią į Rojų Žemėje.
Mano pasekėjai taip pat privalo paisyti Mano įspėjimų. Tu ir kiekvienas iš jūsų susidursite su nuožmiu

puolimu už Mano Žodžio skelbimą.  
Tai yra ypatinga misija. 
Jūs, Mano armija, nuvesite būrius Mano Išlikusiųjų Bažnyčios žmonių prie Rojaus vartų.
Jūs patirsite daug asmeninių persekiojimų ir tai nebus lengva kelionė.
Privalote vienytis ir suteikti vienas kitam stiprybės, nes būdami nevieni, jūs rasite paguodą vienas pas

kitą.
Dabar visuose žemės kampeliuose renkasi Mano armija. 
Visi pranašai,  kurie perduoda Dieviškąją Tiesą per Mano Motiną,  uždegs Šventosios Dvasios ugnį

kartu su Mano pranašais, kad išlikusiųjų armija būtų tinkamai pasirengusi būsimai kovai. 
Niekada neabejokite Mano Meile. Prisiminkite, kad tik tie, kas seka paskui Mane, galės įžengti į Naująjį

Rojų.
Bus tie, kurie ateis ir kankins jus; prisiminkite savo pareigą jiems atleisti ir tada melskitės už jų sielas.
Rodykite meilę tiems, kurie kankins Jus Mano Vardu. Tik taip jūs nugalėsite Šėtoną ir jis neteks savo galių

jus paveikti.  
Aš duosiu jums nurodymus kiekviename jūsų kelionės žingsnyje. 
Aš visada eisiu su jumis. 
Aš žinau Savo, o jie žino Mane. 
Jūsų Jėzus 

Naujasis rojus: jūs būsite sukurti iš gryno kūno – negendančio, nesergančio, apsaugoto nuo
ligų, fizinės mirties ir senėjimo 

2012 m., Birželio 25 d.

Mano didžiai mylima dukra,  Naujasis Rojus jau yra visiškai užbaigtas su visu savo spindesiu ir yra
parengtas visiems Dievo vaikams žemėje. 

Jis bus parodytas su visa savo didybe, kaip ir Rojus, kurį sukūrė Mano Amžinasis Tėvas Savo vaikams
pačioje pradžioje.

Kaip giedos ir džiūgaus angelai, nes laikas atskleisti begalinę didybę netikinčiam pasauliui jau labai
arti.

Jį parodysiu Aš, kai Naujoji Jeruzalė nusileis į žemę, paskelbus apie Mano Antrąjį Atėjimą.   
Tau, Mano dukra, bus liepta paskelbti apie tai prieš pat Man pasirodant.
Tik tie, kurie mane pripažįsta kaip Mesiją, galės įžengti per jo didingus vartus. 
Kiekvienas kvietimas iš Dangaus bus tam, kad būtų pasiekti visi, kurie vis dar atmeta Mano didžią dovaną



iki pat paskutinio paskelbimo.  
Vėliau  bus  jau  per  vėlu  toms  vargšėms  sieloms.  Po  to  joms  jau  nebus  galima  padėti,  nes  Mano

Gailestingumas bus bloškiamas Man į Veidą su visišku atmetimu.  
Dabar svarbiausia įspėti visus, kurie yra pavojuje atiduoti savo sielas Šėtonui.
Surinkite juos visus, Mano sekėjai. Ramiai juos įtikinkite jungtis prie Mano būrio. Niekada nesiliaukite

melstis už jų išganymą.
Mano mylimieji  sekėjai,  jei  galėtumėte  matyti  Naująjį  Rojų,  kai  Dangus ir  Žemė susilies  į  vieną,  jūs

pultumėte ant kelių ir verktumėte iš džiaugsmo ir palaimos.
Tie, kurie bijo laikų pabaigos, kai žemė, kokią jūs pažįstate, pasikeis, turite leisti Man palengvinti jūsų

rūpesčius.
Jūs pasiimsite savo šeimas su savimi ir visi džiaugsitės absoliučia meile ir harmonija. 
Jūs būsite iš gryno kūno – negendančio, nesergančio, be fizinės mirties ir senėjimo. 
Jūs visi turėsite savo būstą su žole, medžiais, kalnais, upėmis, upeliais ir gėlėmis, supančiais jus visa savo

nuostabia grožybe.
Žvėrys nebijos žmonių ir gyvens darnoje ir harmonijoje su visais Dievo vaikais. 
Jūs matysite, kaip tuoksis jūsų vaikai, susilauks vaikų, visi paliudys šeimų, prisikėlusių iš numirusių,

stebuklą.
Šis prisikėlimas bus nepanašus į jokį kitą įsivaizduojamą džiaugsmą. 
Jūs susitiksite su savo mylimais žmonėmis, kurie paliko šį pasaulį ir nukeliavo į Dangų. 
Bus tautos – iš viso dvylika, jos reikš dvylika žvaigždžių ant karūnos, uždėtos ant Mano Nekaltosios

Motinos galvos, kurioms visoms vadovausiu Aš su Savo Apaštalais ir Pranašais.  
Tai yra Mano Karalystė, pažadėta Mano Tėvo nuo tada, kai Jis sukūrė Rojų Žemėje. Tas, kas tai atmes,

kentės.
Melskitės, kad visi Dievo vaikai skaistintų sielas ir tai leistų jiems grįžti į Mano Tėvo Karalystės Žemėje

namus, kaip buvo pradžioje, dabar ir per amžių amžius.  
Jūsų Jėzus

Dievas Tėvas: Aš atskleidžiu Savo ateities planus dėl Naujojo Dangaus ir Naujosios Žemės
2012 m., Birželio 27 d.

Mano brangiausia dukra, šiandien aš atskleidžiu tau Savo ateities planus dėl Naujojo Dangaus ir Naujosios
Žemės. 

Kai jie susilies į vieną nuostabų Rojų, bus dvylika tautų.
Tas tautas sudarys kai kurios tautos pasaulyje, kurios parodė savo atsidavimą Man, Dievui Tėvui, Mano

Sūnui Jėzui Kristui ir Dievo Motinai, Dangaus Karalienei.
Visi išsibarsčiusieji žmonės bus surinkti, kad prisijungtų prie tų kitų tautų, susivienytų kaip viena Šventa

Šeima. 
Bus gerbiama Mano Valia. Jums bus suteikiama laisva valia, bet ji bus susijusi su Mano valia. Tik tada bus

iš tikrųjų atskleista tiesa apie Rojų. 
Mano dvylika tautų pavaizduotos dvylikoje žvaigždžių ant moters Apreiškimų knygoje. 
Moteris yra Dievo Motina ir jos galvą gaubia dvylika žvaigždžių, turinčių dvi reikšmes.
Dvylika apaštalų padėjo Mano Sūnui įkurti Jo Bažnyčią Žemėje. 



Dvylika specialiai išrinktų tautų sudarys vieną tikrą apaštalinę Bažnyčią Naujojoje Žemėje, kai Daugus ir
Žemė susilies į vieną Mano Naujajame Nuostabiame Rojuje.  

Tai yra akimirka, kurios aš kantriai laukiau. 
Mano Dievo Valia, kuri Adomui ir Ievai sukūrė Rojų ir kuris buvo prarastas dėl velnio gundymo, dabar

bus sukurtas ir šį kartą rojus bus tobulas. 
Mano Naujajame Rojuje Žemėje viešpataus Mano sūnus, Žmonijos Karalius, Visatos Valdovas. 
Kiekvienai Mano Dieviškos Valios dėka susijungusiai tautai  jis paskirs vadovus. 
Šių tautų žmonės garbins Mano sūnų taip, kaip Jis turi būti garbinamas vieninteliu būdu– rodant ramybę

ir meilę vienas kitam.
Jo  Palaimintoji  Motina,  Išganymo  Motina,  buvo  karūnuota  Dangaus  Karaliene  ir  ji  vėl  viešpataus

Naujajame Rojuje kaip Karalienė.  
Jos karūnavimas Danguje buvo ypatingas Dievo Patvirtinimas  apie jos vaidmenį būsimajam pasaulio

išganymui.  
Ji buvo karūnuota labai garbingai ir didingai, nes vaidmuo, kurį ji atliko, ne tik kaip Dievo Motina  ir

Šventosios Dvasios sutuoktinė, bet kaip Išganymo Motina, suteikė jai jėgų sunaikinti Šėtoną. 
Mano Mylimas Sūnus  su meile uždėjo jai, Dievo Motinai, ant galvos karūną iš dvylikos žvaigždžių jos

Karūnavimo metu. 
Mano Sūnus uždės jai karūną ant galvos Naujajame Rojuje ir paskelbs ją visų Dievo vaikų Karaliene.
Mano Dieviškas Planas išgelbėti žmoniją jau prasidėjo. 
Aš trokštu, kad ši Misija padėtų Man surinkti prarastas sielas kiekviename žemės kampelyje ir išgelbėti jas

nuo priešų, kol dar nėra per nevėlu.
Mano Dieviškas įsikišimas įrodys Mano meilę visiems Mano vaikams. 
Nėra nieko neįmanomo. Mano kovoje su Šėtono armija nėra nieko beviltiško.
Aš parodysiu jums naują pasaulį, kuris jus abstulbins visa savo didinga šlove. Jis jau parengtas. 
Jo grožio ir didybės žmogus negali įsivaizduoti.  
Kai jūs tai pamatysite, jūsų lauks amžinas gyvenimas. 
Melskitės, kad tie nelaimingi vaikai, kurie netiki Manimi, Aukščiausiuoju Dievu, kurie nepaklūsta Mano

Įsakymams ir kurie vykdo baisius žiaurumus vienas prieš kitą, atgailautų.  
Aš nenoriu prarasti nė vieno Savo vaiko.
Padėkite Man suteikti jiems šį nuostabų šlovingą palikimą. Deja, tai turi būti jų pačių valia. 
Aš myliu jus, mano vaikai, žmonėms nesuvokiama meile.  
Ateikite pas Mane per Mano Sūnų visi kaip vienas.
Naujojo Rojaus žemėje laikas jau visai arti, bet jūs turite skirti laiko, kad padėtumėte atsiversti žmonijai

per tą 7-ojo Angelo žemėje Misiją, kuris dirba su Mano Sūnumi, kad atvestų Mano šeimą pas Mane. 
Jūsų Mylintis Tėvas
Visų regimų ir neregimų daiktų kūrėjas
Visagalis Dievas

Mano Bažnyčia privalo pasitikėti Manimi. Jie turi nusiimti savo baimės ir abejonių pančius ir leisti Man
prisistatyti

Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 28 d. 15: 00 val.



Mano didžiai mylima dukra, visi turi žinoti, kad tų, kurie apsimeta, jog ateina Mano Vardu kaip pranašai,
tačiau nekalba Dangaus kalbomis, skaičius auga. 

Kiek  daug  tokių  sielų  yra  užvaldytų  kritusių  angelų  ir  kalba  rūpestingai  parinktais,  tačiau mylinčiais
balsais, primena tą, ką žmonės galvoja esant Mano Šventuoju Balsu.

Kaip smarkiai tie vargšai pasišventę sekėjai yra apgaudinėjami dabar ir kokie susipainioję jie bus ateityje.
Kuo pasitikėti? Kuo sekti? Kuo tikėti?

Argi Aš nesakiau jums, kad daug kas ateis Mano Vardu, tačiau nedaug kas kalbės Mano Balsu? 
Yra mažiau nei dvidešimt, kurie turi leidimą perduoti pasauliui Dievo Žodį ir tarp jų yra tie, kuriems

perduodami Dievo pranešimai iš Dangaus per Mano mylimą Motiną. 
Pasaulyje taip pat yra daug kitų pranašų, tačiau jų misija yra kita. 
Jų misija gali būti kasdieninė malda, siekiant padėti išgelbėti žmoniją arba asmeninė kančia, aukojama

kaip dovana Man, gelbstint sielas nuo Šėtono. Kenčiant tokiu būdu, savo noru, yra žlugdomos Šėtono galios
veikti daugelio žmonių sielas.

Mano panašai yra nauji ir jūs atpažinsite juos per Mano tikrąjį Balsą, kuris palies Dievo vaikų širdis ir
sielas taip, kad bus neįmanoma į tai nekreipti dėmesio. 

Mano pranešimai šių laikų pasauliui bus išsamūs ir atskleis anksčiau neatskleistas tiesas. 
Daug to, ką aš sakau dabar, yra paprasčiausias priminimas jums apie Mano Mokymus.
Daug kas, ką aš jums dabar pristatau, yra gyvybės maistas, kuris duodamas jums per Mano Kryžiaus žygio

Maldas, padedant išgelbėti jūsų ir kitų žmonių sielas Mano Antrojo Atėjimo metu.
Daug kitų pranešimų, perduodamų kitiems, bus panašūs, tačiau nebus tokie išsamūs.  
Jų misija yra tokia pat svarbi, nes jie padės atsiversti sieloms.
Visada tai prisiminkite. Aš bandau parodyti jums kaip smarkiai Aš jus myliu ir trokštu atskleisti Mano

egzistavimo Tiesą.
To įrodymas jau greitai bus atskleistas visiems Dievo vaikams.
Prašau, nekovokite vienas su kitu, bandydami pergalėti vienas kitą savo dvasinių žinių lygmenyje. 
Tiesa yra tokia. 
Nė vienas žmogus nežino Tiesos, esančios Antspaude, paslėptame Apreiškimų Knygoje.
Kaip jau anksčiau jums sakiau, jie buvo užantspauduoti Tiesos Knygoje iki dabar, laikų pabaigos. 
Aš, Jėzus Kristus, Dievo Avinėlis, dabar atskleidžiu, kad paruoščiau jus Mano Naujajai Karalystei. 
Jums buvo duotas Šventasis Raštas, kad būtumėte paruošti, o dabar jūs turite leisti man, visos Žmonijos

Karaliui, pasakyti jums Tiesą apie tai, kas laukia.
Tai darydamas aš galėsiu pervesti jus per būsimą melo, persekiojimų ir neapykantos ‘minų lauką”. 
Leiskite Man visi, tarp jų ir visi Mano Bažnyčios nariai, pervesti jus per tas paskutines kliūtis į Amžinąjį

Gyvenimą.
Mano Bažnyčia privalo pasitikėti Manimi. Jie privalo atsikratyti baimės ir abejonių pančių ir leisti Man

prisistatyti per šiuos pranešimus.
Atpažinkite Mano Meilę savo tyra ir paprasta forma.
Mano Meilė nėra sudėtinga ir paslėpta mistiniuose skiemenyse.
Jums lengva ją pamatyti, nes ji pilna tokio gailestingumo, kad ji pervers jus kaip pažinimo liepsna, kai jūs

nusimesite savo išdidumo ir baimės šarvus.  
Kai tai padarysite, jums bus lengviau sekti paskui Mane, Savo Jėzų.  
Pirmą kartą aš atėjau kaip Išganytojas. 



Šį paskutinį kartą aš dar kartą ateisiu kaip Išganytojas. Tačiau šį kartą Mano užduotis dar sunkesnė.
Meilė Dievui pasaulyje jau mirė. Liko tik kibirkštėlė. 
Kai įvyks Mano Antrasis Atėjimas, nedaug kas įžengs į Rojų. 
Įspėjimas, Mano Dievo Gailestingumo Dovana  padės atsiversti didelei daliai žmonijos. 
Padėkite  man  paruošti  Mano  būrius.  Man  reikia  Mano  Bažnyčios  žemėje,  tiek  dvasininkų,  tiek

pasauliečių, kad jie padėtų Man išgelbėti visus Dievo vaikus.
Prašau, paimkite Mano ranką, kai aš ją ištiesiu ir perduodu Savo Kvietimą visoms tautoms. 
Eikite su Manimi, jūsų Mylimu Jėzumi. 
Sekite paskui Mane šį kartą. 
Neatstumkite manęs, kaip taip padarė Fariziejai.    Šį kartą jūs turėtumėte atpažinti Mano Balsą. 
Jau turite žinoti, kaip Aš kalbu, nes Jums buvo duotas Šventasis Raštas. 
Jūsų Jėzus

Mergelė Marija: Tiek daug netikrų religijų ir melagingų doktrinų, sukurtų žmonijos vaizduotės,
užvaldė žemę.

Penktadienis, 2012 m. birželio 29 d. 09:20 val.

Mano vaike, ant pasaulio leidžiasi baisi tamsuma, nes atskalūnų pasaulis apima vis daugiau žmonių.
Meilė Dievui atmetama. 
Meilė mano Sūnui mažėja ir jos vietą užima meilė sau.
Godumas ir valdžios troškimas visur nuodija sielas; meilės sau siekiu yra žavimasi ir jis priimamas kaip

teisingas kelias gyventi savo gyvenimą.
Vaikai, šiuo metu jūs turite melstis ir padėti apšviesti tas sielas, kurios yra nugrimzdusios tamsoje. 
Jos nežino mano Sūnaus Aukos Tiesos ir ką reiškė Jo baisus Nukryžiavimas.  
Jo Išganymo Dovana yra pamišta, lyg to niekada nebūtų nutikę. O tie, kurie žino, ką reiškė Jo Mirtis ant

Kryžiaus, nusprendė  ieškoti kitų netikrų Dievų, kad jie suteiktų jiems ramybę. Jie niekada nesulauks tokios
ramybės. 

Sielos ramybės galima sulaukti tik per atsidavimą ir maldas mano Sūnui.
Tik tyros ir nuolankios širdys, kurios visiškai atsiduoda Jam, gali sulaukti amžinojo gyvenimo. 
Tiek daug netikrų religijų ir melagingų doktrinų, sukurtų žmonijos vaizduotės, dabar užvaldo pasaulį. 
Tiek daug žmonių vadovaujasi pavojingu netikru tikėjimu, kuris nuves prarastas sielas į Pragarą. 
Puolę angelai yra visur, mano vaikai. Būkite budrūs, nes jie taikosi ypatingai į tuos, kurie garbina mane,

jūsų Mylimąją Motiną, kad suklaidintų jus.
Jie neleis jums melstis. Jie nuolatos skleis abejones jūsų galvose dėl Dievo Meilės. Jie atitrauks jus jausmų

pagundomis. Reikės daug melstis, kad jie atsitrauktų. Mano Rožinis yra svarbiausia jūsų apsauga.  
Mano  Sūnus  šį  kartą  suteiks  daug  malonių  tiems,  kurie  klausys,  girdės  ir  priims  Jo  Šventuosius

Pranešimus pasauliui.
Jis taip daro, kad suteiktų jums stiprybės ir ištvermės šioje misijoje, gelbstint žmoniją nuo amžinų pragaro

kančių.  
Vaikai, priimkite šias malones su meile, nes jūs esate labai ypatingi, nes esate pasirinkti sekti paskui Jį šiuo

metu.  
Jo Išlikusiųjų Bažnyčioje žemėje jums visada reikės gyvybės duonos, nes jums kelionė nebus lengva.  



Čia pateikiama Kryžiaus Malda, kuri padės jums būti stipriais savo misijoje.
Kryžiaus Žygio Malda (63) Saugok mane šioje kelionėje 
Mano mylimoji  Išganymo Motina,  prašau,  melskis,  kad man būtų duota Gyvybės duonos,  kuri  mane

saugotų šioje kelionėje  padedant gelbėti visus Dievo vaikus.  Prašau, padėk visiems, kurie yra suklaidinti
netikrų stabų ir netikrų dievų, atverti  akis tavo Sūnaus Mirties ant Kryžiaus Tiesai,   kad būtų išgelbėtas
kiekvienas Dievo vaikas ir kiekvienam suteiktas amžinasis gyvenimas.  Amen

Jūsų mylinti Motina 
 Išganymo Motina 

----- 2012.07 -----

Daugeliui ĮSPĖJIMAS bus bauginančiu įvykiu, nes atrodys, kad atėjo pasaulio pabaiga.  
 2012 07 12, 10:50 – 

Mano mylimiausioji  dukra,  tegul  niekas  nenuvertina  poveikio,  kokį  ĮSPĖJIMAS turės  visai  žmonijai.
ĮSPĖJIMAS  daugeliui  bus  bauginančiu  įvykiu,  nes  atrodys,  kad  atėjo  pasaulio  pabaiga.  Daugelis  bus
liudininkais to, kas atrodys kaip katastrofa. Kada atrodys, kad susidūria dvi kometos ir sprosta arti žemės
paviršiaus.  Ugnies  liepsnos  atrodys  tarsi  danguje  būtų  prasiveržęs  ugnikalnis  ir  daugelį  apims  baimė.
Raudonos ugnies spinduliai bus Mano Kraujo Spinduliai, kurie duoti jums visiems tokia didžiule dovana,
kad niekas negalės suvokti kas dedasi. Daugelis pajus degantį ugnį prasiskverbiantį per jų kūnus, tarsi saulės
šiluma nužengė ant jų. Viduje deginantį karštį jaus iki tol, kol atsiras visiško suvokimo jausmas, suteikiantis
galimybę pamatyti jiems savo sielas. Daug jaus žemės purtimus, lyg būtų prasidėjęs žemės drebėjimas. Žemė
sudrebės, sudejuos ir daug nukris, griebiant bet ką, kad apsisaugoti. Tačiau žemė neprasiverš ir juos nenurys.
Kadangi tai bus ne fizinis žemės drebėjimas, bet antgamtinis. Prieš tai, kai tai atsitiks, oras eis iš proto. Po
sprogimo danguje, pasirodys Mano Kryžius. Daugelis verks karčiomis atgailos ir sielvarto ašaromis ir pajus
pažeminimo skausmą dėl savo nuodėmių. Kiti šauks ir prakeikinės, nes jų stovis negalės atlaikyti angamtinės
šviesos,  dieviškojo ženklo dėl  jų sielų  tamsos ir  bus atsparus Mano Gailestingumo šviesai  Jie  staugs dėl
pragariško ugnies skausmo, nes Mano Gailestingumo ženklas parodys jiems likimą, kuris jų laukia. Nebent
jie atsiverstų ir pakeistų savo elgseną. Geros sielos, kurios myli Mane, kentės taip pat, kadangi daug iš jų taip
pat bus suteptos nuodėme, tačiau jos nedelsiant gaus nuodėmių atleidimą. Jos taip pat bus pažemintos, kai
pamatys  savo  puikybės  nuodėmę.  Tada  daugelis  turės  pasilikti  patalpose  keletą  dienų  ir  susidūrs  su
problemomis dėl nepakankamo tiekimo. Todėl, turite būti pasirengę. Bus tai taip pat kentėjimo laikas, kada
sielos jaus valymo skausmą, kada prasidės jų išvalymas.Tokiu būdu daug pergyvens, kai jie pamatys savo
sielų stovį ir liks pažeminti, kaip niekada Iki šiol. Labai daug žmonių priims tai, kas vyks ir supras, kad gavo
didelę  Mano Malonės  ir  Dievo Gailestingumo Dovaną.  Atsivertimas bus  visuotinis  ir  tokio lygio,  kokio
nebuvo nuo Mano Mirties ant Kryžiaus laiko. Milijardai žmonių sugrįš pas Dievą, nes Tiesa bus akivaizdi.
Žmonės žinos, kas bus Pakutiniojo Teismo Diena ir žinos, kaip gelbėti savo sielas, nes jas apgaubs Mano
Meilė.  Iš  naujo  galės  tapti  sveikais  mintyse,  kūne  ir  sieloje.  Mano  Kryžius  bus  Mano  Dieviškojo
Gailestingumo įrodymu, kurį žadėjau žmonijai taip senai. Jis bus matomas danguje visame pasaulyje. Šio
Dieviškojo įsikišimo akto, duoto Dievo vaikams, kad pažadinti juos iš letargo, pasekoje ramybė nužengs ant



visos žemės, Tačiau puolę angelai puls visus Dievo vaikus, panaudojant atiduotą kariuomenę, kuri atmes
Mano Išgelbėjimo Taurę. Pilni pagiežos su suakmenėjusiomis širdimis ir užkrėsti šėtono , kovos su Tais,
kurie  myli  Dievą.  Jų  skaičius  nebus  didelis,  palyginus  su  Tais,  kurie  seka  iš  paskos  Tiesos,  tačiau  jų
neapykanta  patrauks  juos  prie  piktų  veiksmų  ,kurie  sunaikins  taiką  ir  ramybę  pasaulyje.  Per  įvairias
atitinkančias tarpusavyje veiklas ,  jie  įgyvendins  pasaulio  įtikinimo planą ,  kad šis  įvykis,  iš  tiesų,  buvo
atsitikimas, kuris įvyko kosmose ir kad, jų nuomone, mokslininkai gali tai įrodyti. Liūdna, tačiau daugelis
patikės, kad tai ir buvo taip, ir daug Dievo vaikų kris ir sugrįš prie senojo nuodėmingo gyvenimo, kuris
kažkada gyveno. Paskiau prisidės kova dėl sielų ir po tam tikro laiko prisiartins prie baigiamojo mūšio ir tada
Mano Antrasis Atėjimas padės galą nedorumui. Mano brangus išpžinėjai, neleiskite, kad šie Įspėjimai jus
baugintų. Vietoje to pasiruoškite šiam nuostabiam įvykiui ir leiskite jūsų sieloms jį apkabinti. Priimkite šį
nuostabų Dievo Aktą, kad sustiprinti jūsų nusiteikimus ir platinti Mano meilę tarp jūsų šeimų ir bičiulių.
Didžiuokitės savo santykiais su manimi, jūsų Jėzumi, ir padėkite Man gelbėti sielas, kurios atsisakis priimti
Mano Gailrstingumą. Eikite. Pasiruoškite. Džiaukitės, nes laikas arti. Myliu jus. 

Jūsų Jėzus.

----- 2013.03 -----

Šis Didžiosios Savaitės metu atliktas nedoras poelgis bus pastebimas tiems, kurie budi
2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienis 18.00 val.

Mano mylimoji  dukra, kokią neapsakomą kančią patiria Mano mylimi pašvęstieji tarnai,  artimi Mano
Širdžiai, kurie žino Tiesą ir kurie turi stebėti tą bjaurastį, esančią Mano Bažnyčioje žemėje.

Bandant Mane sumenkinti Didžiosios Savaitės metu, bus ypatingas Manęs įžeidimas, dėl ko bus suduotas
smūgis Mano Šventam Vardui. Šis Didžiosios Savaitės metu atliktas nedoras poelgis bus pastebimas tiems,
kurie budi. Tai bus vienas iš ženklų, iš kurio suprasite, kad apsimetėlis, sėdintis Mano Bažnyčios žemėje
soste, nėra iš Manęs.

Mano sekėjai, turite žinoti, kad šios pasauliui duodamos pra našystės – perspėjimai šiam laikmečiu, kai
Mano Bažnyčios galia bus užgrobta tų, kurie ištikimi žvėriui, - yra skirtos jums. Tas laikas yra dabar.

Atminkite,  kad  tie,  kurie  su  pasididžiavimu  demonstruoja  savo  nuolankumo  emblemą,  yra  kalti  dėl
puikybės. Puikybė yra nuodėmė.

Tie, kurie sakote, kad Mano Bažnyčia turi atgaivinti savo įvaizdį, reikia atnaujinti Bažnytinę doktriną, ir
kurie sakote, kad ją modernizavus, ji bus priimtinesnė platesniam žmonių ratui, žinokite štai ką.

Tie iš jūsų, kurie teigiate, kad sekate Mano Mokymais, bet norite, kad įstatymai būtų pakeisti taip, kad
toleruotų Mano Akyse nuodėmingus poelgius, pasitraukite iš Mano Bažnyčios dabar. Jūs nesate Mano. Jūs
atsukote Man savo nugaras ir nesate verti patekti į Mano Namus. Vis tik, būtent tai ir įvyks. Jūs ir visi tie iš
jūsų,  kurie  reikalaujate  sekuliaraus  pasaulio  apimtų  pokyčių,  būsite  patenkinti,  nes  netikras  pranašas
patrauks jus į savo palankumą ir jūs plosite jam kiekvieną jo trumpo viešpatavimo akimirką. Bet tai nebūsiu
Aš, Jėzus Kristus, kuriuo jūs seksite. Jūs seksite klaidinga doktrina, kuri nėra iš Dievo.

Daugelis priims netikro pranašo viešpatavimą ir su džiaugsmu savo širdyse nustums Mane į šoną. O tada,
kai jo kelių klaidos taps akivaizdžios, Mano vargšai tarnai neturės kur pasidėti. Jų gailestis virs baime, o jų



baimė virs

Išgelbėjimo Motina: Kalbėkite mano Rožinį už visus tuos, kurie vadovauja Romoje
2013 m. kovo 15 d., penktadienis 22.30 val.

Mano brangus vaike, tai didelio sielvarto laikotarpis, ne tik tau, bet ir visiems tiems, kurie myli mano
Sūnų.

Turiu paraginti jus, brangūs vaikai, išlikite stipriais ir tikinčiais Šventu Dievo Žodžiu, dėl mano Sūnaus.
Jis,  mano mylimas Sūnus, nuleidžia Savo Galvą agonijoje, stebėdamas tą siaubą, kai priešais Jį  griūva Jo
Bažnyčia.

Prašau melskitės už viltį ir kasdien kalbėkite mano Šventą Rožinį už tuos, kurie vadovauja Romoje. Turite
melstis už visus tuos, kurie valdo Katalikų Bažnyčią. Prašau įtraukti ir žmogų, sėdintį Petro Krėsle, nes jam
labai reikia jūsų maldų.

Melskitės, kad jis priimtų Mano sūnaus mirties ant Kryžiaus Tiesą ir kad atvertų savo širdį mano Sūnaus
malonės prašymui visiems Dievo vaikams.

Kad ir kokie sunkūs yra šie laikai, Romos Katalikų Bažnyčioje blogis negali nugalėti ir nenugalės prieš
Dievo Valdžią.

Greitai bus įgyvendintas mano kaip visų Malonių Tarpininkės vaidmuo, ir kaip moteriai, išrinktai būti
apgaubtai saulės spinduliais, atėjo mano laikas padėti savo Sūnui Jo galutiniame išgelbėjimo plane.

Aš branginu visus Dievo vaikus, įskaitant ir tuos, kurie atneša Jam didelę gėdą ir sielvartą. Melskitės, kad
mano maldos, kurias siunčiu savo Sūnui ir įteikiu Jam jūsų vardu, padėtų sumažinti tą kančią, kuri laukia
Katalikų Bažnyčios.

Mano, kaip visų Dievo vaikų Motinos meilė yra visa apimanti ir aš niekada nenustosiu stengtis nešti jums
viltį, mano vaikai.

Maldos bus išklausytos Danguje ir turite niekad neprarasti vilties, nes mano Sūnaus Gailestingumas yra
didesnis, negu jūs galite suprasti.

Dievo  Meilė  yra  Visagalė.  Prašykite  ir  gausite  didį  palaiminimą,  nes  pasiruošimas  yra  baigtas,  jau
pasirengta Didžiai Viešpaties Dienai.

Laukite su kantrumu, meile ir pasitikėjimu, nes visi tie išbandymai greit praeis, ir tada Naujas Dangus ir
Nauja Žemė susijungs į viena. Viskas, ko reikia jums patiems – paruošti savo sielas, o taip pat ir sielas tų,
kuriems labiausiai reikia jūsų maldų. Tik tada jūs sugebėsite  priimti  Dievo Šviesą ir  įeiti  į  Naująjį  Rojų
žemėje.

Būkite ramūs ir susitelkite tik į mano Sūnų ir į Jo vienintelį troškimą išgelbėti kiekvienos gyvos būtybės
sielas.

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina

bus atidengtas, kai žmogus kovos dėl maisto, nes žmoniją ištiks badmetis
2013 m. kovo 16 d., šeštadienis 15.25 val.

Mano mylimoji dukra, kaip buvo išpranašauta, ims kilti potvyniai ir prasidės praž ūtis, sukelta daugelio
karų.

Netikro  pranašo  atėjimo  laikas  sutaps  su  karų  paskelbimu  visame  pasaulyje.  Šie  karai  bus  sukelti
akimirksniu ir žmonės bus susigūžę iš baimės, nes paaiškės pasekmės.



Karai  įsitvirtins ir  siautės kaip audros dykumoje,  kur jie įgaus pagreitį  ir  užklups visus tuos,  kuriems
atrodo, kad jų taika yra garantuota, kaip vagis naktį.

Bus įtraukta tiek daug šalių, kad visiems tai bus netikėta. Netrukus žinomu pasidarys antikristas, pačiame
pjautynių vidury. Sumaištis, baimė ir derliaus praradimas dar pagilins situacijos keblumą. Netrukus po to
bus atidengtas Trečiasis  Antspaudas, kai žmogus kovos dėl maisto, nes žmoniją  ištiks badmetis.  Išalkusi
maisto, alkana dvasia ir išalkusi pagalbos, žmonija griebsis bet ko ir bet kurio, kas pasiūlys atokvėpį.

Scena antikristui jau bus pastatyta, kad atvyktų ir paskelbtų apie save pasauliui. Žmonija tuo metu bus
labai nur aminta dėl šio taikdario, kuris siūlo tiek daug vilties, kad jie taps pasiruošę jam vergauti. Jie pritars
jo detaliam pasaulio restruktūrizavimo ir visų tautų susiliejimo planui. Jiems bus pasakyta, kad tas planas bus
visų gerovei ir pasaulis bus apsaugotas nuo terorizmo. Tie priešai, prieš kuriuos jis

teigs  kovojąs,  ir  kurių  veiklą  jis  pats  kontroliuos,  yra  nekaltos  aukos,  jo  panaudojamos  pasauliui
pateikiamai apgaulei.

Kai bus atstatyta taika, ar tai, kas atrodys kaip paliaubos, tada ateis kitas etapas. Visų tautų, visų religijų ir
visų šalių sujungimas į vieną. Tada taps aiškus netikro pranašo ir antikristo sutarimas.

Tie, kuriems bus duota Tiesa, ir kurių vardai yra Gyvenimo Knygoje, žinos, kas vyksta. Kitiems, kurie bus
akli Mano Mokymų Tiesai, ne taip pasiseks. Tada bus laukimo sunkumas. Mano Kantrybė reikš tai, kad Aš
stengiuosi išgelbėti ir apsaugoti tuos, kurie negali atskirti Tiesos.

Mano  Kantrybė  ir  Mano  Gailestingumas  baigsis  plataus  masto  Dievišku  Įsikišimu,  kad  nuo  žvėries
valdžios b ūtų išgelbėti visi Dievo vaikai. Žvėries vienintelis tikslas yra skatinti nuodėmę. Dar yra vienas
dalykas, kurį turite žinoti; už žavinčio antikristo masalo slėpsis planas paskatinti nuodėmę taip, kad žmonija
padarytų paskutinį pasirinkimą – pereitų į žvėries pusę, nepaklūstant Dievui. Kai ateis tas laikas ir kai bus
išbandytos visos Mano pastangos išgelbėti sielas, viskas baigsis.

Tik išrinktieji bus paimti į Mano Karalystę.
Jūsų Jėzus

Žinutė kunigams ir visiems Mano paskirtiems tarnams, kurie atidavė savo gyvenimus Mano
Šventai tarnystei

2013 m. kovo 17 d., sekmadienis 18.50 val.

Mano  mylimoji  dukra,  ši  Žinutė  skirta  kunigams  ir  visiems  tiems  Mano  paskirtiems  tarnams,  kurie
atidavė savo gyvenimus Mano Šventai Tarnystei.

Mano atsidavę sekėjai, Aš trokštu, kad jūs paklustumėte Bažnyčios Įstatymams ir tiems, kam jūs turite
paklusti dėl Mano Švento Vardo.

You must never desert your duties to the Church and you must continue to serve Me as always. Please
administer all the Sacraments, as before, but with even more diligence. Attend, as always, to your sacred
duties. Your duty is to God’s children and you must guide your flock. Remain loyal to My Teachings at all
times.

Jūs niekada negalite apleisti savo pareigų Bažnyčiai, turite ir toliau Man tarnauti, kaip visada. Prašau teikti
visus Sakramentus, kaip ir anksčiau, tik su dar didesniu uolumu. Rūpinkitės savo šventomis pareigomis, kaip
visada. Jūs turite pareigą Dievo vaikams ir turite ganyti savo kaimenę. Išlikite ištikimi Mano Mokymui visais
laikais.

Tai nebūsite jūs, Mano mylimieji  tarnai,  kurie apleis Mano Bažnyčią žemėje. Tai ne per jūsų veikimą
Mano Bažnyčioje bus pakeisti Įstatymai, naujų doktrinų įvedimui.

Jūs išliksite ištikimi tarnaudami Mano Bažnyčiai ir vykdysite savo pareigas iki pat tos siaubingos dienos.
Tai bus ta diena,



kai bus neatpaž įstamai pakeistos Mano Šventosios Mišios. Tai bus į Mano Bažnyčią žemėje įsiskverbę
Dievo priešai, kurie atstums jus nuo Manęs.

Kai jie pristatys naująsias Mišias, tada jūs būsite palikti be pasirinkimo, nes suprasite, kad jose nebėra
aukojama Švenčiausioji Eucharistija. Būtent tada jums galutinai bus atskleista Tiesa, nors ir iki to laiko jūs
atpažinsite ženklus.

Tie  ženklai  apims  naujus  keistus  maldų  koregavimo  būdus;  jau  nebebus  smerkiamas  Šėtonas,  o
Sakramentai  bus  neleistinai  keičiami,  įtraukiant  kitas  denominacijas.  Jums  nebus  lengva,  vis  tik  jausite
pareigą likti ištikimais Mano Bažnyčiai.

Tada bus taip, kad Mano Bažnyčios žemėje Egzistavimas bus vienintele jūsų išlikimo priemone, jei liksite
ištikimi  Mano  Mokymams.  Kai  bus  keičiami  Mano  Mokymai,  Mano  Sakramentai  ir  Mano  Šventosios
Mišios, neturite būti suklaidinti. Jei jūs tvirtai nesilaikysite Mano Įstatymų, tada jūs mane išduosite.

Kitas Krikščioniškas bažnyčias perspėju, kad šis užkratas išplis ir jūsų bažnyčiose. Greitu laiku jums taps
sunku vykdyti Mano Mokymus taip, kaip jie buvo pateikti pasauliui. Visi Krikščionys kentės nuo netikro
pranašo ir  jo  bendrininkų rėžimo ir  nuo antikristo,  kurio veidas  greitu  metu dž iugiai  šypsosis  visame
pasaulyje, kaip įtakingiausio visų laikų lyderio.

Jūsų Jėzus

Dievo Motina: Gogo ir Magogo sukeltas pasidalijimas pasaulyje perskels ir šeimas 
2013 m. kovo 18 d., prmadienis 19.35 val. 

Mano vaike, niekada neabejok šios Misijos svarba ir neleisk puolimams atitraukti tavo dėmesį nuo mano
mylimo Sūnaus. 

Mano Sūnus iš  Savo Meilės  ir  Gailestingumo atskleidžia  pasauliui  nelabojo planus iki  laikų pabaigos
perimti sielas.  Tas suktas planas, skirtas Dievo vaikams, buvo kuriamas labai ilgą laiką ir  bus vykdomas
Masoniškų jėgų, kurios yra atsidavusios nelabajam. 

Tegul niekas neabejoja tomis pranašystėmis, kurias aš, jūsų Motina, per amžius atskleidžiau aiškiaregiams
ir regėtojams. Vaikeliai, jums nereikia bijoti. Vietoj to jūs turėtumėt būti viltingi ir džiūgauti, nes artėja laikas
Naujajam Dangui ir Naujajai Žemei, ir Dievo vaikai galiausiai bus išvaduoti iš to blogio, kurį kiekvienam iš
jūsų teko patirti  per visą savo gyvenimą. 

Šis laikas buvo išpranašautas mano Tėvo Knygoje, ir todėl jūs turite priimti Apreiškimo Knygos turinio
Tiesą. Jei jūs nepriimate Jonui duotos Apreiškimų Knygos, tada jūs negalite sakyti, kad jūs priimate ir visą
likusiąją Knygą – Šventąją Bibliją. 

Daug kas iš to, kas turi įvykti, bus sunku ir skaudu, nes Gogo ir Magogo sukeltas pasidalijimas pasaulyje
perskels  ir  šeimas.  Blogio  machinacijos  ir  melagingi  planai,  sugalvoti  netikro  pranašo  ir  antikristo,  bus
didžiausia apgavystė nuo to laiko, kai Fariziejai atmetė mano Sūnų. Kai jie, Fariziejai, atmetė mano Sūnų, jie
sutrukdė Dievo vaikams sužinoti Tiesą. Dėl to buvo prarastas didelis mano Sūnaus sekėjų skaičius, kai Jis
gyveno žemėje, ir tai jiems sutrukdė tapti Krikščionimis. Tas pats bus ir su tais dviem, kurie laikysis gėrio
įvaizdžio, bet suklaidins daugelį Dievo vaikų. Jie daugelį apakins Tiesai, nes tie radikalūs pakitimai, kuriuos
jie įneš per savo valdymo laikotarpį, atplėš žmones nuo Dievo Įstatymų. 

Dievo vaikams bus  pasakyta,  kad blogis  yra  priimtinas ir  kad kai  kurios  nuodėmės neįžeidžia  Dievo.
Žmonės jais patikės ir to pasekmėje jie atsuks savo nugaras Dievui. 

Melskitės, melskitės, melskitės, kad jų vadovavimas būtų trumpas ir  kad Tiesa viešpatautų, kad mano
Sūnaus Bažnyčia žemėje išliktų nepaliesta. 

Jūsų mylima Motina 
Išgelbėjimo Motina    



Žingsnis po žingsnio jų pikti kėslai paaiškės, nes jie patys susipainios  
2013 m. kovo 19 d., antradienis 22.45 val. 

Mano  mylimoji  dukra,  Mano  Šventas  Žodis  plinta  kaip  galingas  vėjas  per  visą  pasaulį,  šįkart  šių
Prenašimų dėka. 

Daugelis išgirs Mano Balsą, nežiūrint to, ar jie to norės,  ar ne, nes jis skambės kaip griaustinis prieš audrą.
Kaikurie atpažins Šventosios Dvasios veikimą, nes Ji užlies jų sielas. Kiti, deja, neatpažins, bet Aš jiems sakau
štai ką. Jūs girdėjote Mano Balsą. Jis sujaudino jūsų sielą, bet vis dėlto, jūs sutrukdėte Man. Vis dėlto, jūs
nusisukote nuo Manęs.  Jūs galite  bijoti  Mano Balso,  nes jis  gali  būti  triuškinantis.  Bet  vieno dalyko jūs
negalite daryti - jūs negalite Manęs nepaisyti. 

Mano Šventoji Dvasia yra tokia galinga, kad Ji palies jūsų sielas, neaisant norite jūs to, ar ne. Tie iš jūsų,
kurie  bėga,  slepiasi  ir  apsimeta,  kad Manęs  nėra,  turėtumėte  žinoti,  kad jums nepavyks  paneigti  Mano
Buvimo, nežiūrint to, kaip stipriai jūs stengsitės.  

Kai  kurie  iš  jūsų  priešinsis  Tiesai,  nes  jums trūksta  pasitikėjimo Mano Pažadu suteikti  jums amžiną
gyvenimą. Daugeliui iš jūsų tai atrodo bauginančiai ir jums labiau patinka galvoti, kad Didžioji Viešpaties
Diena neištiks jūsų gyvenimo metu.  Taigi,  jūs užsimerkiate, užsikišate ausis  ir  ieškote paguodos kituose
dalykuose. 

Tas saugumas, kurį jaučiate, mėgindami rasti ramybę, ten kur ji gali būt atrandama, bus trumpalaikis.
Greitai  jūs  nebe  įsileisite  Dievo  Žodžio.  Žodžiai,  kuriuos  esate  įpratę  girdėti,  išnyks  iš  homilijų  ir  jūsų
vyskupų ir kardinolų jums skaitomų laiškų, ir visų nieko neįtariančių Mano sekėjų lūpų. 

Masonų sektos įsiskverbė į Romos Bažnyčią. Nesuklyskite – vienu metu gali būti tik vienas popiežius. 
Daugelis Mano sekėjų dabar išsižadės Mano Šventojo Žodžio, Tiesos, lygiai taip, kaip jie padarė Mano

žemėje metu. Tave, mano dukra, atstums kaip eretikę, iš tavęs šaipysis ir tyčiosis. Netikram pranašui tu būsi
kaip krislas akyje. Bet greitai visi pamatys tų apsimetėlių, kurie vadovauja Mano Sostui Romoje, subtilų
elgesį ir klastingus gestus, nes jie prilygs šventvagystei. 

Žingsnis po žingsnio ir jų pikti kėslai paaiškės, nes jie patys susipainios, o tie, kurie yra Mano apdovanoti
įžvalgumo malone, supras tą bjaurastį, kuri atsiskleis. 

Žvėris  dabar  yra  jau  pasirengęs  ir  formuoja  pasaulietišką  grupę,  sudarytą  iš  kelių  pasaulio  lyderių,
vienybėje jungiasi su visais tais, kurie yra prieš Dievo Karalystę. Tas vargšes sielas yra apėmusios demoniškos
dvasios, dėl jų puikybės ir arogancijos, kurios bus matomos visiems per jų gestus, kurie bus stebimi ir kels
abejones, kol galutiniai atsakymai paaiškės tiems, kurie yra palaiminti Atskyrimo Dovana. 

Pasitikėkite  Manimi.  Pasitikėkite  šia  Pasitikėjimo Dovana.  Leiskit  Man jus  laikyti  ir  vesti  jus  per  šias
blogio būtybių, norinčių užvaldyti jūsų sielas, pilnas džiungles. 

Jūsų Jėzus 

Lygiai taip, kaip aklieji nemato, bus tokių mano Bažnyčioj Romoje, kurie mato, bet atsisako
pripažinti Tiesą 

2013 m. kovo 20 d., trečiadienis 19.15 val. 

Mano mylimoji dukra, Mano Nukryžiavimas yra pilnai išgyvenamas dar kartą ir kiekviena to šgyvenimo
dalis bus susieta su laiku, vedanciu link Mano Antrojo Atėjimo. 

Tai, kad Mano Kūnas – Mano Bažnyčia – tiek daug metų kentė nuplakimą, vyko dėl piktosios dvasios
veikimo, o dabar Mano Bažnyčios vadovybei yra dedamas Erškėč ių Vainikas. 

Kai trečias erškėčio dyglys  perėrė Mano Dešinę Akį,  Aš daugiau nebegalėjau Ja  matyti.  Tik kita  Savo
Akimi galėjau stebėti tą siaubingą skausmą, kurį patyrė Mano Motina. Dabar tas Erškėčių Vainikas sminga į



Mano Bažnyčios Romoje  Galvą,  ir  tik  pusė jų sugebės  paliudyti  pranašų apreikštą Tiesą.  Kita  pusė  bus
apakinta  ir  jiems  nepavyks  pamatyti  tų  nuostolių,  kurie  yra  daromi  kiekvienai  Mano  Kūno  –  Mano
Bažnyčios – daliai kiekvienoje pasaulio tautoje. 

Lygiai taip, kaip akli nemato, bus tokių bažnyčioj Romoje, kurie mato, bet atsisako pripažinti Tiesą.
Kokia skausminga bus ta Tiesa, kad šiems Mano pašvęstiems tarnams bus paprasčiau pasirinkti lengvesnį
kelią. Jie yra bailiai, ir todėl pasirinks išniekinimo kelią vietoj to, kad dėl Manęs prisiimtų savo kryžių. 

Taip pat bus tokių, kurie Mane myli ir tas skilimas nesutrukdys jiems vykdyti planą padedant Man gelbėti
sielas nuo neabejotinos žūties. Šios drąsios, Ugnies Dvasios malone pripildytos sielos kovos, kad apsaugotų
Mano  Švenčiausiuosius  Sakramentus.  Tai  yra  dvasininkai,  kurie  maitins  Mano  kaimenę  persekiojimo
laikotarpiu. Šioms vargšėms sieloms bus suteiktos visos malonės, o jos, savo ruožtu, ves Mano likusią armiją
prie Naujojo Dangaus ir Naujosios Žemės vartų. 

Norint priimti Dievo pranašų Žodį, reikia turėti daug drąsos. Tikrai nėra lengva klausytis pranašų Žodžių,
kurie kerta į pačią sielos šerdį kaip dviašmenis kalavijas. Jų perspėjimus girdėti yra skaudu, bet ir saldu, dėl
tų vaisių, kuriuos jie duoda. Kai Dievo Žodis yra duodamas kaip Dovana, jis siūlo išgelbėjimą. Griebkite
Mano Šventąjį Žodį, nes Jis yra jūsų gelbėjimosi virvė. Jūs, Mano mylimi sekėjai, esate apsaugoti Gyvojo
Dievo Antspaudu ir todėl niekada neturite bijoti.  

Jūsų priešai jus koneveiks, įžeidinės ir gali persekioti, bet Aš, Jėzus Kristus, eisiu kartu su jumis. Jūs, Mano
nedaugelis  išrinktųjų,  atsiliepusių  į  Mano Kvietimą, per  savo kentėjimus atpirksite  didelę  žmonijos dalį,
žiūrėdmai Mano Akimis. 

Aš  laiminu jus.  Aš duodu jums ramybę bei  jėgos,  kad galėtumėte  sekti  paskui  Mane be baimės savo
širdyse. 

Jūsų Jėzus  

----- 2013.04 -----

Mano brangi dukra, Aukos, kurias Aš, Jūsų Mylintis Tėvas, padariau dėl žmonijos eina jau į pabaigą.
2013 m. balandžio 1 d., pirmadienis 17:22 val.

Kiekvienas  bandymas  buvo  padarytas  vardan  mano  Tyros  Meilės,  Savo  vaikams,  išgelbėti  juos  nuo
nuodėmės blogio. Šiuo metu galutinė kova išgelbėti Mano visų religijų ir tautų vaikus yra jau paskutiniam
etape.

Kas iš jūsų užstos Tiesą, kuri jums buvo teikiama taip ilgai? Kas iš jūsų priims Mano šventąjį Žodį tokį,
koks jis yra pateiktas šiandienai Mano Tiesos knygoje? Tie, kurie iš jūsų šaukia prieš pranašę bus nutildyti,
kad Mano vaikai galėtų išgirsti mielą Mano numylėto Sūnaus Balsą, traukiantį sielas į saugų rojų, paruošti
juos Naujam Rojuj žemėje.

 
Aš šaukiu visus Savo vaikus: stiprius, silpnus, pažeidžiamus, ignoruojančius ir tuos pripildytus išdidumo,

kurie galvoja, jog jie žino pranašysčių Tiesą, pažadėtą iš Manęs prieš amžius, atsakyti į šį Dangaus Karalystės
kvietimą.



Aš,  jūsų  mylintis  Tėvas,  paskyriau  pagaliau  dieną  Įspėjimui.  Tik  Aš  žinau  šią  dieną.  Tik  Aš  žinau
Didžiosios Dienos dieną kuomet Mano Sūnus sugrįš pareikalauti Karalystės, kurią Aš pažadėjau Jam.

Įspėjimo Diena, kuri suteikiama kaip didi Dovana jums, padalins žmoniją į dvi dalis. Pirmoji dalis priims
Mano Sūnaus Didįjį  Gailestingumą.  Kita  dalis  slėpsis  ir  bėgs.  Jie  tikės,  jog  jie  turi  galią  atlaikyti  Dievo
įsikišimą, skirtą juos išgelbėti. Ko jie nežino tai, jog Aš bandysiu juos įtikinti iki pat Paskutinės Dienos, kad
išgelbėčiau juos nuo galutinio siaubo, iš kurio nėra kelio atgal.

Mano vaikai, nebijokite Manęs. Tai iš Savo Meilės jums aš suteikiau leidimą galutiniam persekiojimui,
kuomet blogis pasireikš kaip niekad iki šiol.

Visos Krikščionių Bažnyčios bus dvasiškai sunaikintos. Kai kurios bus nugriautos. Katalikų Bažnyčia is
visų kitų daugiausiai kentės, nes ji bus dabar užteršta nuo pat šerdies.

Ši liga bus ūmi, bet Bažnyčia, įkurta žemėje Mano Sūnaus, išgyvens šį blogį, nors didelė dalis jos bus už
Romos ribų, nes Petro Kėdė buvo išniekinta.

Pakilkit  visi  jūs kas prisiekėte savo ištikimybę Mano Sūnui.  Išlikite vieningi  ir  melskitės,  jog užkratas
nepasiglemžtų sielų, kurios atidavė savo gyvenimą Mano Sūnui. O kaip jie bus gundomi naujų įstatymų,
kuriuos jie tikės esant Rojaus padiktuotus Romos Sostui. O Kaip jų širdys lies sielvartą kuomet ištiks suirutė.
Kaip jie raudos kai tie šventi tarnai šimtais tūkstančių bus ekskomunikuoti. Tik tuomet jie išties savo rankas
ir pašauks Mano Sūnų jiems vadovauti.

Mano Šventumas apgaubs pasaulį ir surinks visus Mano vaikus į Mano Sūnaus Karalystę. Jūs turite laukti
šio kvietimo ir priimti jį su dėkingumu savo širdyse už šias Dovanas, suteiktas jums kaip ginklus, kurių jums
reikia kovoti su blogiu, apgaubsiančiu žemę tamsa.

Tie,  kurie  yra  romios  ir  nuolankios  širdies,  kurie  myli  Mane,  savo  Tėvą,  ir  tie,  kurie  priima  Mano
vienintelio Sūnaus, Jėzaus Kristaus, Šventumą bus surinkti pirmi. Jie, kurių vardai yra įrašyti į Gyvenimo
Knygą, bus pašaukti ir valdys kaip lyderiai kartu su šventaisiais tarp Izraelio dvylikos tautų.

Tuomet būsite apšviesti tie, kurie sieloj esate abejingi ir jūsų našta bus sunkesnė. Tai jūsų maldų dėka kiti -
tie kurie slepiasi nuo Manęs – bus Manęs globojami. Pabaisa, susirietusi prieš Mane, taip lengvai nelaimės
šių  Mano  vaikų  sielų.  Vardan  Mano  vaikų  bus  suteiktas  iš  Manęs  kiekvienas  Gailestingumo  veiksmas,
kiekvienas stebūklas, ir kiekvienas įsikišimas. Tie, kurie stovi tarp Manęs ir Mano vaikų bus nubausti labai
baisia bausme. Nors Aš myliu visus Savo vaikus,  Aš nesudvejosiu sustabdyti tų tarp jų, kurie jei  Aš tik
leisčiau, atimtų Mano Karalystę, kurią Aš pripildysiu Visa Savo Šeima.

Pasisaugokite Mano Pykčio. Nors jis yra sulaikomas ir Mano kantrybė yra didi, aš išliesiu ant žemės didį
sielvartą, netgi jei tai reikštų sunaikinti didelę jos dalį. Kaip liga, kuri naikina žmogaus kūną, taip ir blogi
žmonių darbai prieš jų brolius, sunaikins sveikas ląsteles. Jei ši liga nebus sustabdyta ir nebus nupjauta, bei
išmesta ligota kūno dalis, aš negalėsiu kūno padaryti vientiso ir vėl.

Tik vientisas,  sveikas Mano Sūnaus Bažnyčios Kūnas žemėje,  galės  ateiti  prie  mano Naujos Karalytės
žemėje durų. Tie, kurie atsilaikys nuo pagundos atsisakyti Mano Sūnaus, taps vertesni susijungti su Vienu
Kūnu, sąjungoje su Mano Sūnum. Jiems bus suteiktas amžinas gyvenimas ir skausmo daugiau nebeliks.

Jūsų Mylintis Dangiškasis Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas

Aš noriu parvesti, pagaliau, namo daugiau kaip 7 milijardus Dievo vaikų, į jų Amžinąjį Rojų
2013 m. balandžio 2 d., antradienis 15:30 val.

Mano miela mylima dukra,  spaudimas,  Mano šalininkams padidės,  atmesti  šiuos Šventus Pranešimus.
Daugelis suklaidinti atsisakys tikėti šiuos Pranešimus esant Mano. Norėdami gero, jie dės visas pastangas,
kad nugręžtų žmones nuo Manęs, tikėdami, kad jie saugo Mano Bažnyčią.



Aš Esu Bažnyčia, ir tol, kol Mano šventi tarnai saugo Mano Mokymą, Mano Doktriną, Mano Sakramentus
ir Mano Švenčiausiąją Eucharistiją, mes esame visi  kaip Vienas. Tie, kurie keičia šituos Įstatymus Mano
Bažnyčios viduje, įskaitant ir jos lyderius, nėra Mano Bažnyčios dalis. Šitie pakeitimai nebuvo dar pristatyti,
bet kai jie bus pristatyti sukils didelis sąmyšis.

Tie iš jūsų, kas abejoja, prašau neatmeskite Manęs. Nors jūs priimate Mane vienu būdu, tuo pačiu jūs
sukeliate ašaras Mano Akyse. Jūs negalite matyti Manęs dabar, bet netrukus jūs pajausite Mano Dievišką
Buvimą.

Aš prašau visus jus pasiruošti  dabar didelei  nuostabiai  ateičiai,  kurią  aš  turiu jums paruošęs.  Dangus
džiūgauja, kadangi Šventoji Dvasia netrukus nusileis žemyn ir pervers jūsų širdis meile ir pažinimu. Tiek
daug sielų bus išgelbėtos, tokia Didi yra Mano Meilė. Aš niekada nepasiduosiu. Jūs nukentėsite Mano Vardu,
bet apie tai užmiršite, kai jūs būsite prie Mano Naujos Karalystės vartų. Jūs visi susivienysite kartu kaip viena
šeima.

Aš  kalbu  apie  tuos,  kurie  yra  Man  prarasti,  bet  Aš  ketinu  pratęsti  Savo  Gailestingumą  kiek  tik  tai
įmanoma. Ateikite pas Mane ir leiskite Man jus dar kartą patikinti dėl Mano Visa apimančios Meilės ir
Užuojautos kiekvienam iš jūsų. Tie, kas atmeta Mane, ir kai kuriais atvejais neapkenčia Manęs, bus apglėbti
Mano Rankom, kai Aš raminsiu jų vargšes širdis ir apšviesiu jų sielas. Aš tapsiu jų vienintele viltimi, kai jie
pagaliau supras, kad tamsus kelias kurį jie pasirinko siūlo tik liūdesi ir baimę.

Aš užliesiu visą pasaulį, Savo Dieviškumo Spinduliais, pilnais Gailestingumo, ir netrukus aš apvalysiu visą
žmoniją,  kad jie galėtų skubiai būti  paimti  į  Mano Karalystę.  Mano Laikas beveik jaučia,  nes Aš laukiu
dienos, kai Mano Tėvas įteiks Man Mano Karalystės raktus.

Kol paskutė Sandora yra užbaigiama, Aš noriu parvesti, pagaliau, namo daugiau kaip 7 milijardus Dievo
vaikų,  į  jų  Amžinąjį  Rojų.  Tai  yra  jūsų,  jums  pažadėtas,  galutinis  palikimas.  Neatmeskite  jo,  pabijokit
sielvarto, kurį jūs sau užsitrauksite, ir jei jūs atsuksite Man nugarą, ateis laikas, kuomet Aš negalėsiu padaryti
nieko daugiau, kad jus išgelbėčiau.

Jūsų Jėzus
Unknown Object

Aš ateisiu ir vėl paskutinę dieną. Bet Aš nevaikščiosiu ant žemės anksčiau
2013 m. balandžio 3 d., antradienis 18:00 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano Balso Galia, šiuose Pranešimuose vos per du metus pasiekė tiek daug
tautų, jog milijonai sielų dabar padės išgelbėti sielas jų brolių ir seserų.

Dievo Žodis, įžiebtas Dangaus kvietimu, bus paskleistas visam pasauly, visų jūsų sūnų, dukterų, brolių ir
seserų. Šios Misijos Sparta, kuri apėmė visą pasaulį lyg viesulas yra kurstoma Šventosios Dvasios Galios.

Tiek daug kalbų, tiek daug tautų, tiek daug sielų, įsikibo į Mano Gailestingumo Ranką ir dabar eina paskui
Mane, vedami į Amžinąjį Gyvenimą.

Mano Tėvas pažadėjo pasauliui Tiesos Knygą laikų pabaigoje. Jis visada įvykdo Savo Pažadus. Nė vienas
žmogus negali žinoti Tiesos Knygos turinio, nes jis ne jūsų žiniai. Tik Pranašui Daneliui buvo atskleistas jos
turinys, bet jam Mano Tėvas nurodė neatskleisti jos paslapčių.

Dabar Mano dukra, kaip paskutinei pranašei tau suteikiamas jos turinys ir pagal Dievo Žodį jis duos daug
vaisių.  Tiesos  Knyga  yra  suteikiama pasauliui  išgelbėti  žmoniją  nuo tam tikros  mirties.  Tai  yra  gyvybę
gelbstinti Dovana sielai. Ji suteikia nepaprastas malones. Ji suteikia jums Tiesą netik primindama apie Mano
Mokymus, bet ir paruošdama jus prieš išpuolius prieš Mano Bažnyčią, kurie sukels sielų destrukciją. 

Tiesos  Knyga  jums  taip  pat  atskleis,  Mano  mylimi  sekėjai,  Mano  Tėvo  planą  padėti  jums  tinkamai
pasiruošti, jog įžengtute į Naująjį ir šlovingąjį Rojų žemėje. Be Tiesos Knygos, jūs, Mano apaštalai, būtute



kaipėriukai vedami į skerdyklą, nes jūs turite žinoti, jog jūsų tikėjimui Dievu bus mestas iššūkis ir bus įdėta
daugel pastangų, jog būtų nušluoti visi Mano, Jėzaus Kristaus, pėdsakai nuo žemės paviršiaus.

Kuomet žmonės išalks Dievo Tiesos,  jie pasirinks kitą krypti,  jog surastų paguodą. Nė vienas žmogus
žemėje negali išgyventi be tikėjimo kažkuo, kas žada gyvenimą. Gaila, daugelis vaikosi klaidingas doktrinas,
kurios  apeliuoja  į  jų  nuodėmingumą.  Savęs  mylėjimas  reiškia,  jog  religijos  ir  taip  vadinamos  dvasinių
nušvitimų sektos, remiasi žmogaus širdžių godumu. Savęs garbinimas nepriveda prie Dievo, ar Tiesos. Tada
tos vargšės sielos, kurios netiki jokiu gyvenimu po šios žemės, eina kankindamiesi be vilties savo širdyse.

Šventosios  Dvasios  Galia,  Mano  Balso  Griausmas,  stebuklai  kuriuos  Aš  atskleisiu,  ir  šitų  Pranešimų
autentiškumas laimės milijonus sielų. Mano Buvimas užpildė žemę, ir tai sukėlė daug neapykantos, kadangi
Šėtonas  nuodija  Mano sekėjų  protus.  Aš  esu pasaulio  Tabernakuliose,  Savo  Bažnyčiose,  visų  pasirinktų
aiškiaregių  žodžiuose.  Bet,  Mano Buvimas žmoniją  per  šiuos  Mano paskutinius Pranešimus,  prives  prie
globalinio atsivertimo.

Jūs turite niekada neužmiršti Mano Pažado. Aš ateisiu ir vėl paskutinę dieną. Bet Aš nevaikščiosiu ant
žemės  anksčiau.  Aš  įspėju  jus  dabar,  klausykit  šių  pranašysčių.  Bet  koks  žmogus,  kuris  tvirtina  esantis
Manimi, ar bet koks žmogus, kuris sako jums Jėzus eina žeme su žmogaus kūnu, yra melagis. Mano Laikas
ateis, kai aš leisiuosi žemyn iš Dangaus tiksliai taip, kaip aš pakilau Savo paskutinę dieną žemėje.

Jūsų Jėzus

Kol Krikščionys tarpusavy kovoja dėl šių Pranešimų, kurie buvo išpranašauti taip senai, jie elgiasi
vienas su kitu kaip priešai.

2013 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis, 19:45 val.

Mano miela mylima dukra, tu neturi klausyti tų kurie abejoja, meta iššūkį ir tyčiojasi iš Mano Pranešimų.
Mano žodis yra galutinis ir nė vienas žmogus neturi teisės juo abejoti. Jūs arba priimat Mane arba ne.

Kol Krikščionys tarpusavy kovoja dėl šių Pranešimų, kurie buvo išpranašauti taip senai, jie elgiasi vienas
su kitu kaip priešai.  Tu negali būti priešu savo broliui ar seseriai ir vadinti save Mano mokiniu. Kol esate
tokie  užsiėmę,  šūkaudami tarpusavy,  didžiausias  priešas,  šėtono armija,  planuoja  žiauriausią  blogį,  kada
beregėtą žmonijos nuo Adomo ir Ievos sukūrimo.

Karai, apie kuriuos kalbėjau, turi jau prasidėti ir jų planas bus sunaikiti populiaciją. Tu gali manyti, jog šie
karai yra tarp vienos tautos ir kitos. Bet tu klysti. Ginklai bus tiekiami tik iš vieno šaltinio.

Mano vargšai Dievo vaikai,  kiek mažai  jūs žinote apie baisius planus,  kurie yra braižomi prieš Dievo
vaikus aukščiausiuose Masoninių sektų lygiuose. Jums neįmanoma suvokti jų piktadarysčių, bet atpažinkite
šiuos ženklus. Kuomet jūsų bankai atims jūsų laisvę, jūsų namus ir galimybę išmaitinti jūsų šeimas, tai bus
tik viena jų plano dalis prieš žmoniją. Jūs tapsite jų vergais, bet tie kurie, yra atsidavę Man ir Mano Mokymui
ir kurie išliks ištikimi Man, turi niekad nepamiršti Mano Gailestingumo.

Nors šie apreiškimai gali gąsdinti, tai yra Tiesa. Būdami pasiruošę, šiems veiksmams prieš Dievo Kūriniją,
jūs padėsite savo maldomis sumažinti daug kančios, kurią šios blogio sektos jums sukels. Tuo tarpu jūsų
maldos padės susilpninti šių žiaurumų poveikį, jei bus įteiktos

Man su meile jūsų širdyse, jos bus panaudotos išgelbėti tuos, kaltus šiais siaubingais darbais. Ir kol šios
suklaidintos šaltakraujės sielos  tęsia nepaklusdamos Man, bandydamos išnaikinti pasaulio populiaciją, Aš
bandysiu apšviesti jų širdis, jog jos išsižadėtų šios siaubingos sąsajos su šėtonu. Dauguma yra visiškai apsėsti
blogio, o kai kuriems yra dar šiek tiek vilties. Tik stebuklas suteiktas per Mano Gailestingumą, vienybėje su
tais, kurie siūlo Man kančios dovaną, gali juos išgelbėti.

Tie  tarp  jūsų,  kurie  keikia  Mane,  per  savo  negailestingą  atstūmimą,  maldaus  manęs  Gailestingumo,
kuoment šie įvykiai įvyks. Kuomet būsite priversti kentėti, ir priimti žvėries žymę arba mirti, jūs šauksitės



Manęs.  Tuomet jūs grumsitės surasti  Gyvojo Dievo Antspaudą, kurį aš suteikiu pasauliui per savo Tėvą
šiuose Pranešimuose, bet tuo metu bus jau per vėlu. Tik tie, kurie priima Antspaudą, kurie laiko jį namuose
ar  nešiojasi  jį  ant  savęs,  bus  apsaugoti.Tik  tie  su  Gyvojo  Dievo Antspaudu išvengs  šios  sielos  genocido
būsenos.

Neabejokite nė minutėlei, Mano Pranešimais suteiktais jums dabar. Priimkit Mano Dievišką įsikišimą, nes
Aš noriu jus tik išgelbėti. Kova dėl sielų yra tokia reikšminga, jog jei Aš neįsikiščiau per pranašus, dauguma
jūsų prisijungtų prie žvėries ir visų jo pasekėjų, kurie pasirodo jums kaip vilkai avelių kailyje. šėtonas yra
begalo gudrus ir niekad nepristatytų savo blogų darbų, tokių koki jie yra. Ne, vietoj to, jis pristatys juos kaip
esant  gerus,  įkvepiančius ir  labai  jus sudominsiančius.  Tai  yra spąstai,  kuriuos jis  spendžia.  štai  kaip jis
įvilioja geranoriškas nekaltas sielas į savo urvą. Tokiu būdu šėtonas save pristatys, per šias vargšes sielas,
kurias jam pasiseks sau laimėti, išdidumo nuodėmės dėka. ši nuodėmė, jos baisiausioj formoj, bus matoma
tarp žmonių aukščiausiuose postuose, kurie sunaikins kitus dėl savo savanaudiškų tikslų. žemiausiam lygy
išdidumo nuodėmė pasireiškia, kuomet jūs teisiate kitus, apjuodinate juos ir tuomet bandote sunaikinti jų
asmenybę taip pat pakenkdami jų reputacijai, Mano Vardu.

Aš jums sakau šiuos liūdnus faktus, jog galėčiau jus paruošti, apginkluoti jus Savo Mylinčia Globa, jog
galėčiau padėti išgelbėti net tuos kurie žygiuos per žemę, jog ją užvaldytų.

Jūsų Jėzus

Jūs neturite, ir negavote, Mano leidimo viešai atmesti, bet kurį, kas sakosi esantis Mano išrinktoji siela
2013 m. balandžio 5 d., penktadienis, 12:50 val.

Mano miela mylima dukra, vardan priesaikos paklusti Man, Tu turi niekad neginti Mano Pranešimų. Taip
pat Tu neturi ir teisės Mano Vardu demaskuoti, kritikuoti, bet kurį kitą aiškiaregį ar save skelbiantį pranašą,
tikrą ar apsišaukėlį.

Tie, kurie skelbiasi kalbantys Mano Vardu ir kurie smerkia šiuos Pranešimus skirtus Pasauliui, žinokit Tai.
Jūs neturite,  ir  negavote,  Mano leidimo viešai atmesti,  bet kurį,  kas sakosi  esantis  Mano išrinktoji  siela.
Kuomet Jūs paskelbiate, jog šie Pranešimai yra netiesa, Jūs teigiate, jog Jie yra melas. Melas gali ateiti tik tai iš
šėtono. šie,  Mano šventi Pranešimai, Pasauliui įspėja jus apie siaubingą melą, kuriuo jis šėtonas, maitina
visus Dievo vaikus. O kaip jūs esate suklaidinti Mane atstumti, Jūsų  mylintį Jėzų, kuris verkia karčiomis
ašaromis liūdėdamas dėl būdo, kuriuo Aš esu atstumtas.

Tie, kurie sako, jog bet kuris žmogus gali parašyti šiuos Dangiškuosius Pranešimus, Mane įžeidžia. Kaip gi
žmogus gali parašyti žodžius iš Mano Lūpų, kuomet Jie sklinda iš Manęs? Ar jūs tikite, jog toki šventi žodžiai
gali būti sukurti mirtingo žmogaus rankos? Ar tikite, jog bet kuris suteptas nuodėmės žmogus gali sukurti
Mano šventąjį žodį, be jokio įsikišimo iš Mano Dangiškosios Karalystės? Jei tikite, tuomet tokiu būdu jūs
teikiate pirmenybę žmogaus galimybei  nutiesti  atsivertimo kelią.  žmogus be  Dievo yra niekas.  Jūs esate
neverti  kalbėti  įsakmiai,  skelbdami  Dievo  žodį.  Jei  jūs  paskelbiate  Dievo  žodį  savo  lūpom,  be  Mano
nurodymų, tuomet jūs esate kalti dėl mirtinos nuodėmės.

Mano dukra, Aš turiu priminti jums, ir visoms toms išrinktoms sieloms,  jog nė vienam iš jūsų nebus
niekad suteikta teisė teisti kitą Mano Vardu, nes tai neįmanoma.

Aš kviečiu dabar visas tas Mano išrinktąsias sielas. Prisiminkit Mano pažadą jums, jog Aš sugrįšiu dar
kartą.  žinokit  dabar,  jog  visiems  jums  buvo  suteikta  Misija  paruošti  žmonių  širdis  Mano  Antrajam
Sugrįžimui. žinokit dabar, jog tai pati paskutinė Misija padiktuota švenčiausios Trejybės. Nė vienas iš jūsų
neturi leidimo to atšaukti, ar bet kokios kitos misijos. Padarykit tai ir jūs būsite nuo Manęs atskirti.

O kaip gi nuodėmės išrinktųjų sielų, giliau nei bet kurios kitos, pjausto Mane. Tie, kurie yra Man artimi,
kurie tokiu būdu Mane išduoda, yra tie, kurie daugiausiai Mane skaudina. Kuomet jie Mane atstumia, jie



sukelia siaubingą pasidalijimą ir sutrukdo sieloms eiti taku į amžinąjį išganymą.
Jūsų Jėzus

Dievo Motina: Tu buvai pasiųsta paruošti kelią Jo Antrajam Atėjimui
2013 m. balandžio 6 d., šeštadienis 16:30 val.

Mano vaikeli, nepaisant kokia vieniša ar kokia sunki ši Misija yra, tu turi visada tęsti paklusdama Mano
Sūnui. Tu turi gerbti kiekvieną tau duotą prašymą. Tu turi atsiliepti į kiekvieną darbą, kurio iš tavęs tikimasi,
netgi jei tai reiškia, jog tu užsitrauksi kitų pyktį.

Kiekvienas iš Dievo regėtojų,  kuriems Aš pasirodžiau,  kentėjo nuo rankų tų, kurie juos negailestingai
atstūmė. Nors ilgainiui dauguma iš jų įtikėjo, tu, mano vaikeli, kentėsi daugiausiai, todėl, kad tu esi Dievo
pranašė. Dievo pranašai visada iššaukdavo neapykantą tarp jo vaikų, todėl, kad šėtonasčaižo labiausiai tuos,
kurie skelbia Dievo žodį.

Kaip Laikų Pabaigos pranašės, tavo priešus sudarys, ne tik tie, kurie atstumia ir nekenčia Mano Sūnų, bet
tie kurie Jį myli. Tavo priešų bus daugiau negu pas visus tuos, kurie buvo prieš tave. štai kodėl tu turi visada
paklusti  mano Sūnui ir  atsakyti  Jam tuoj  pat,  nes Jis  daro visus  šiuos dalykus  ir  prašo tavęs  laikytis  jo
nurodymų, jog tave apsaugotų.

Tu buvai pasiųsta paruošti kelią Jo Antrajam Atėjimui ir  dėl šios atsakomybės,  patirsi  daug skausmo.
Kadangi melas neapykanta ir nuožmi opozicija šiems Pranešimams tęsiasi, tu turi nusiraminti, nes be šios
Misijos daug daugiau sielų, nepriimtų mano Sūnaus Gailestingumo.

Melskis už kiekvieną asmenį, kuris tave plūsta, nes kuomet tu už juos meldies mano Sūnus nušvies juos ir
greitai jie atvers akis tikrajai Tiesai.

Aš Jūsų mylima Motina, apgaubiu jus su savo švenčiausiu Apsiaustu bei Aš sutraiškysiu gyvatės galvą,
kiekvieną kartą kuomet jis bandys jums pakenkti. Tad eikit dabar mano vaikeliai rambėj. Pasitikėkit Manimi,
Išgelbėjimo Motina, visais laikais, nes Aš saugau šią ypatingą Misiją. Pasitikėkit Mano Sūnum, nes Jis žino ką
darąs. Palikit viską Jo šventose Rankose.

Jūsų mylima Motina
Dievo Motina
Išgelbėjimo Motina

Kometos atsiradimo laikas, apie kurį Aš kalbėjau, kuomet žmonės patikės, jog yra dvi saulės,
jau arti

2013 m. balandžio 6 d., šeštadienis, 17:00 val.

Mano miela mylima dukra, greitai žvaigždės pasikeis ir kometos atsiradimo laikas, apie kurį Aš kalbėjau,
kuomet  žmonės  patikės,  jog  yra  dvi  saulės,  jau  arti.  Greitai  žmonija  pamatys  nuostabųjį  pasirodymą ir
pasigirs griaustinio garsas bei atrodys jog dvi saulės susidurs.

Mano Malonės Spinduliai apšvies kiekvieno žmogaus sielą, įskaitant ir tuos, kurie bus apakinti šviesos,
tokios  tamsios  yra  jų  sielos.  Kuomet  pasigirs  griaustinio  garsas,  tyli  ramybė  nusileis  į  žemę,  o  tyla  bus
kurtinanti. Nė vieno garso nebus girdėt - tik Mano Balso garsas smingąs į nelaimingųjų sielas.

Aš būsiu kaip saulės spindulys, kuris padarys kiekvieną trūkumą, kiekvieną nuodėmę ir nevilties raudą,
aiškiai matomą nusidėjėlio akyse.

žmonių širdyse bus juntamas sielvartas ir gilus liūdesio jausmas, kuomet jie susidurs akis į akį su savo
sielos būsena. Visi 15 minučių nejudės, o tuomet gyvenimas taps ir vėl toks kaip anksčiau tarsi šis stebuklas
niekad nebuvo atsitikęs. Tų, kurių sielas palytės Tiesa, gyvenimas nebegalės ir nebebus niekad jau toks pats.



Jie tuomet seks paskui Mane, Mano Mokymus ir milijardai astivers.
Mano Pranešimai taps jų kasdieniniu maistu ir  kartu su Mano švenčiausiaja  Eucharistija  jiems nieko

daugiau netruks. Toki stiprūs jie taps, jog niekas nepastos jiems kelio, niekas jų neįbaugins nei nesulėtins, kai
jie žygiuos Mano Armijoj link Mano Naujojo Rojaus.

Kitiems bus pasakyta, jog įspėjimą sukėlė suardymas žemės atmosferoj ir bus lengvai paaiškinta. Bet tai
bus melas, nes jie nenori pripažinti Dievo egzistavimo. Jei jie tai padarytų, jie negalėtų užbaigti savo plano
apgauti pasaulį priimant antikristo tuščius pažadus.

Kuomet Dievo stebuklai bus matomi,  tokiu dideliu mąstu, žinokit,  jog Mano planas atvesti  žmoniją į
išganymo Karalystę yra pasutinėje stadijoje.

Eikite Mano ištikimieji sekėjai ir pasitikėkite Mano pažadu išgelbėti visas sielas. Mano Gailestingumas yra
didis ir Mano Galybė visagalė.

Jūsų Jėzus

ši nauja šventykla, jiems bus pasakyta, yra bažnyčia, kuri suvienija visus, nes Dievas myli visus
Savo vaikus

2013 m. balandžio 7 d., sekmadienis, 18:40 val.

Mano miela mylima dukra, kiekviena iš Dievo Bažnyčių žemėje, kurios Mane garbina, žmogaus Sūnų ir
tie,  kurie atiduoda ištikimybę Mano Tėvui,  greitai  bus padalinti.  Kiekvienoj  Bažnyčioj  daugelis  sukils  ir
susidarys  didieji  pasidalijimai,  kuomet,  daugelis,  suklaidintųjų  jų  gretose,  bandys  pristatyti  įstatymus,
toleruojančius nuodėmę.

Moraliniai įsipareigojimai jaučiami, tų kurie myli ir pažįsta šventąjį Dievo žodį bus išbandyti ir jie bus
apkaltinti  esantys  žiaurūs  ir  beširdžiai.  Jų  nusikaltimas bus  pasipriešinimas nuodėmingiems įstatymams,
kurie  gyvuos  kuomet  antikristo  persekiojimo  metu  Bažnyčios  bus  išskirstytos.  Kuomet  jie  pasidalins  ir
suskils, jų pamatai bus sukrėsti. Jie daugiau nebegalės laikytis ryžtingai susidurę su blogiu ir neteisybe. Tuo
metu pribręs laikas daugumai sumišusių sielų, kurios bus labai suglumę, išvysti savo akim alternatyvią Dievo
šventyklą.

ši  nauja šventykla,  jiems bus pasakyta,  yra bažnyčia,  kuri  suvienija  visus,  nes  Dievas myli  visus Savo
vaikus. O jeigu Dievas myli visus Savo vaikus, tuomet Jis norėtų juos suvienyti kaip viena; jog jie turi priimti
vienas kitą, koks bebūtų jų tikėjimas, religija, odos spalva, jų rasė, jų įstatymai. Visi bus suvienyti, Dievo
Akyse, jiems bus pasakyta, ir jų visų bus paprašyta, atsiųsti atstovus į naująją šventyklą, kuri bus Romoje.
Jiems bus pasakyta, jog tai yra naujoji Jeruzalė, kuri buvo išpranašauta Biblijoj bei apsaugota Dievo išrinktojo
lyderio - netikrojo pranašo.

Tokia dauguma patikės šiuo didžiu melu, šventojo Dievo žodžio parodija, - kuri buvo duota Evangelistui
Jonui. Kiekvienas žodis suteiktas šiam pranašui, laikų pabaigai, bus paimtas, pritaikytas ir pakeistas atitikti
antikristo agendą.

Tie, kurie atsisakys priimti šią naują, taip vadinamą visa apimančią bažnyčią, bus pasmerkti tapti anti-
krikščioniškais. Jie bus stumdomi ir rodomi kaip kvailiai. Jei ne šventoji Dvasia, kuri jiems vadovaus, jie būtų
įtraukti į neteisingą ir begėdišką šventyklą, kuri užmaskuos bjaurią tiesą, slypinčią už jos išorės.

Antikristas jau tuoj atliks savo didįjį prisistatymą, pasaulio scenoje ir tai bus jis, kuris ne tik valdys šias
bažnyčias, bet ir kuris apkvailins žmones tikėti, jog jis turi ypatingų dieviškų galių. Jis bus garbinamas už
savo  didžią  tarnybą  humanitariniais  atvejais.  Jis,  antikristas,  gaus  tarptautinius  apdovanojimus  už  savo
labdaringą  veiklą.  O  tuomet  jie  sakys  jis  turi  šventų  žmonių  charizmą.  Netrukus  po  to,  stebuklai  bus
priskiriami jam, kol galų gale jis sakys esantis pranašas pasiųstas Dievo su misija.

Daugelis suklups prieš šią siaubingą apgaulę, nes jis bus palaikomas pasaulio bažnyčių ir jam bus suteikta



pripažinimo žymė netikrojo pranašo.
Pagaliau, pasaulis patikės jog jis esa Aš, Jėzus Kristus. Mano žodis kris ant kurčių ausų, kai jo atvykimas

užvaldys visą žmoniją,  kurių apdlodismentai  nutildys  balsus,  skelbenčius Tikrąjį  Dievo žodį.  Bet iš Savo
Didžiojo Gailestingumo, Aš įsikišiu su Savo Tėvo Pagalba, kiekvienam šios padėties žingsnelyje.

Mano Pranešimai niekada nesustos iki paskutinės dienos.  Mano balsas niekada neužtils.  Dievo vaikai,
kurie išliks ištikimi Jo šventajam žodžiui niekada nemirs.

Jūsų Jėzus
Unknown Object

Tiek daug gerų ir šventų kunigų, kurie susivienijo kartu, jog sudraskytų šiuos Pranešimus
2013 m. balandžio 9 d., antradienis, 23:00 val.

Mano miela mylima dukra, yra tiek daug gerų ir šventų kunigų, kurie susivienijo kartu, jog sudraskytų
šiuos Pranešimus, bet jie neturi kvalifikacijos ar žinių tai daryti. Jų kelias yra tarnystė Dievui. Jie neturi leisti
sau būti taip užteršti, nes tai kelia pavojų toms sieloms kurios atpažįsta Mano Balsą šiuose Pranešimuose.

Manifestuodami “New Age” sielos praktiką, dauguma kunigų tiki, jog jų dvasingumo žinios suteikia jiems
talentą atpažinti tikrąjį Dievo pranašą. Taip labai atsiskyrę jie yra nuo Manęs, jog jie negali išskirti Mano
šventojo žodžio. Aš nesuteikiau jiems tokių malonių, nes išdidumas pastojo jiems kelią.

Tiems iš jūsų Mano šventieji tarnai, kurie rengia sąmokslus, intrigas ir naudoja šventosios įstaigos ženklelį
tarnyboj  Dievui  kaip  priemonę  nubaidyti  parapijiečius  nuo  Mano  švento  žodžio,  žinokit,  jog  jūs  būsit
nubausti. Jūs iš tiesų nepažįstate Manęs. Jūs esate tamsuoliški dvasiniam pažinime ir neturite teisės viešai
pažeminti, išlieti panieką kitiems, ar sumenkinti betkurį kitą Mano Vardu.

Kiekvienas iš jūsų turės prieš Mane atsakyti.  Aš nubausiu jus ne už jūsų netikėjimą, bet už išdidumo
nuodėmę, kuri verčia jus tikėti, jog jūs žinote daugiau apie dvasinius dalykus, nei Aš Jėzus Kristus, Jūsų
mokytojas.  Kaip jūs žeidžiate Mane.  Kaip jūs nuviliate Mane,  nes jūsų išdavystė pakenkė Mano Misijai,
paskutinei  tokio pobūdžio.  Už  kiekvieną nusidėjėlį,  kurį  jūs  nuo Manęs  atitraukėt,  jūs turėsite  prisiimti
atsakomybę už jų sielas. O tuomet su sunkia širdim, turėsite atsakyti į šiuos klausimus, kuomet Tiesa jums
paaiškės.

Kodėl jūs atsisakėte Mano taurės, kuomet jums buvo suteikta Tiesa, su meile ir pasitikėjimu, ir kuomet jūs
žinojote  savo  širdy,  jog  tai  ateina  iš  Manęs?  Kodėl  jūs  bandėte  sunaikinti  Mano  Pranešimus?  Ar  jūs
suprantate koki rimti šventieji įžadai, kuriuos jūs priėmėte Mano Vardu?

Dabar jūs turite eiti į rekolekciją ir skaityti Mano Dvasinės Kovos Maldas. Jei darysite taip, tuomet Aš
suteiksiu jums mano palaiminimą ir įžvalgumo galios.  Bet tik tie su nuolankia širdim gali ateiti pas Mane.
Grįškite. Tuomet ateikite pas Mane nuogi. Palikite už nugarų visus savo tūlžingus požiūrius, jūsų šąlišką
nuomonę ir jūsų šių Pranešimų vertinimą, paremtą gandais, paskalom bei užuomenom. Kuomet ateis ta
diena, Aš pakrikštysiu jus iš naujo, ir jūs tapsite tyri ir vėl. Jūsų sielos taps kaip mažučių su alkanu troškimu
Mano artumo.

Aš laukiu jūsų atsakymo. Aš visa mylintis.  Aš visiem Gailestingas. Ateikite pas mane. Aš esu viskas ko
jums reikia.

Jūsų Jėzus

Dievas Tėvas: Malda Raktui gauti į Naująjį Rojų
2013 m. balandžio 10 d., trečiadienis, 16:45 val.

Mano  mylima  dukra,  kadangi  šventoji  Dvasia  apgaubia  tas  nuolankias  sielas,  kurios  skaito  šiuos



Pranešimus, taip pat bus su pasklisenčiu globaliu atsivertimu. šventasis Dievo žodis yra kaip galingas vėjo
gūsis, kuris su savim atsineša, bei visom tom jos pažadintom sielom, pilnatvės vaisius. 

Nuo tų pirmųjų sėklų pasodintų daugybė vaisių jau užaugo, kurie apgaubia kiekvieną šalį, įskaitant ir tas
pavaldžias komunistiniui režimui. 

Mano  dukra,  Mano  šventasis  žodis  apimantis  skirtingo  tikėjimo  žmonių  protus  ir  sielas,  perėž  kaip
kalavijas tas šalis, kurios atsuks Man, jūsų Mylimam Tėvui, savo nugaras. Tad kuomet išaugs neapykanta
prieš jus žinokite, jog Mano šventasis žodis skirtas padėti išgelbėti sielas, yra sėkmingas.

Tu Mano Pranaše, esi tiesiog instrumentas. ši Misija yra ne apie tave. Ji ne apie tavo sielos nušvitimą, nes
tai nėra Mano tikslas, nors tai ir malonu Man. Tu Mano dukra kaip paskutinė Pranašė, turi tik perteikti
pasauliui Pranešimus, kurie yra tau suteikiami, vardan labo žmonijos. Tavo nuomonės, ir tavo patarimai
kitiems, neturi reikšmingumo ir tu neturi įgaliojimo dalintis betkokiom žmogiškom pažiūrom su kitais.

Kuomet Dievo Balsas pasiekia žmonių širdis, jis pasklinda į daugelį kitų sielų. Tai Mano Gerumas kaip
mylinčio visos žmonijos Tėvo, sudaro sąlygas šiems Didingiems Palaiminimams.

Kaip buvo išpranašauta, Didieji Stebuklai bus išvysti tų kuriem, buvo suteikta šventosios Dvasios Dovana
šios Misijos metu. Aš laiminu visus tuos, kurie skleidžia ir platina Mano Pranešimus, nes jų pastangos Mano
žodį paskleis kaip rūką, kuris apgaubs visą pasaulį.

Tiems, kurie laukia Atsivertimo Dovanos - tos vargšės tuščios Mano sielos - Aš sakau jums dabar. Aš Jūsų
Mylintis Tėvas, pažadu jums, jog Aš jus apglėbsiu ir atversiu jūsų širdis kuomet jūs pasakysit šią maldą.

Dievas Tėvas: Malda Raktui gauti į Naująjį Rojų
“Brangus Tėve, tai aš, Tavo paklydęs vaikas, toks sumišęs ir aklas, jog
be Tavo pagalbos, be Tavo Meilės, Aš esu niekas.
Išgelbėk mane Tavo Sūnaus, Jėzaus Kristaus Meilės dėka ir suteik man
Raktą į Tavo Naująjį Rojų žemėje. Amen.”
Vaikučiai, Aš palaiminsiu jus ir apsaugosiu jus.  Jūs esate Mano - visi Jūs. Kol Aš kankinuosi dėl jūsų ir

raudu dėl tų iš jūsų, kurie Manęs nekenčia, Aš panaudosiu savo Visagalę Jėgą jūsų užkietėjusioms širdims
atrakinti, jog galėčiau jums perduoti palikimą, kurį su meile sukūriau.

Mano įsikišimas,  atskleidžiant  jums įvykius,  kurie  ateis,  padės  jums suprasti  kaip  labai  Aš  jus  myliu.
Kuomet šie įvykiai išsirutulios prieš jūsų akis, Aš lauksiu jūsų ateinančių pas mane su meile ir pasitikėjimu
jūsų sielose.

Jūsų mylimas Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas

Už kiekvieną sielą, kurią jūs skiriate Mano Gailestingumui, Aš išgelbėsiu šimtus daugiau
2013 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis, 21:20 val.

Mano brangi mylima dukra, tu turi eiti toliau ir susikoncentruoti į tas vargšes sielas, kurios netiki visiškai į
Dievą. Aš kreipiuosi į tuos, kuriem niekad nebuvo suteikta Tiesa apie Dievo, jų sutvėrėjo, egzistavimą.

Yra  milijardai  žmonių,  kurie  nežino  apie  šventąją  Trejybę,  nes  tai  buvo  nuo jų  slepiama.  Tai  sielos,
kurioms bus suteikta iš Manęs Didi Malonė ir reikia, jog jie sužinotų apie šiuos Mano Pranešimus pasauliui.

Kitos sielos, kurios Mane neramina yra tos, abejingos savo tikėjime ir kurios dabar atsisako priimti tiesą
apie amžinąjį gyvenimą. Daugeliui žmonių, kurie nežino apie jų sutvėrimą arba Dievo egzistavimą, greitai
bus parodyta Tiesa. Aš ir vėl išreikšiu jiems Didį Gailestingumą bei paliesiu jų širdis Savo Meile, ir jie bus
išgelbėti.

Bet dar yra tie, kurie Mano įsikišimui ir toliau priešinsis. Jie kovos prieš bet kokį bandymą suteikti jiems



Tiesą, o Mano suteiktas Gailestingumo įrodymas bus mestas atgal Man į Veidą. Antra vertus, Aš įsikišiu ir
kovosiu už jų sielas toliau.

Pagaliau, yra tie, kurie žino viską apie Mane ir faktą, jog Aš esu Mesijas. Joks stebuklas ar meilės veiksmas
nepriartins jų prie Manęs, nes jie atidavė save šėtonui. šios sielos bus užvaldytos pabaisos ir jis neleis jiems
ištrūkti be kainos, nes jie nepripažįsta Manęs kaip jų Išgelbėtojo. Jie visdar nežino pabaisos plano. Jog juos
išgelbėtute,  jūs,  Mano mylimi  sekėjai,  turite  atiduoti  savo ištikimybę pavesdami  jų  sielas  Man per  savo
maldas  ir  kuomt  jūs  gaunate  šventąją  Eucharistiją.  Jūs  turite  pasiūlyti  juos  Man kiekvieną  dieną,  ir  už
kiekvieną sielą, kurią jūs skiriate Mano Gailestingumui, Aš išgelbėsiu šimtus daugiau.

Darykite tai kiekvieną dieną. Mėnesio pabaigoje jūs būsite pilni džiaugsmo, nes žinosit kiek sielų buvo
suteikta ši Didi Malonė. Tai dar viena dovana kuria Aš jus laiminu ir malonės kurias jūs gausite kuomet
melsitės šią Dvasinės Kovos Maldą bus neaprėpiamos.

Dvasinės Kovos Malda (104)
Išlaisvink šią sielą iš vergijos
“Brangiausias Jėzau, Aš pristatau tau mano brolio ar sesers sielą, kurie atidavė savo sielas šėtonui. Priimk

šią sielą ir išvaduok savo šventose Akyse. 
Išlaisvink šią sielą nuo vergijos pabaisai ir suteik jai amžinąjį išganymą. Amen.”
Mano Gailestingumas ir toliau bus teikiamas žmonijai, ir ypatingai kiekvienai sielai, kuri atmeta Dievo

žodį. Aš laiminu jus Mano ištikimi mokiniai, ir toliau ant jūsų lieju šventosios Dvasios Dovaną.
Jūsų Jėzus

Palaiminti yra tie romios širdies, kurių išdidumas Dievo malone buvo nuplėštas nuo jų, nes jie
karaliaus kaip karaliai Naujajame Rojuje

2013 m. balandžio 12 d., penktadienis, 23:55 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  kas  tarp  jūsų,  kuris  ištiesų  Mane  myli,  gali  ateiti  prieš  Mane  ir  kristi
kniūbsčias visiškai atsidavęs prie Mano kojų?

Kas  iš  jūsų,  kuris  ištiesų  Mane  garbina  ir  seka  Mano  Mokymus,  gali  nusižeminti  save  prieš  Mane
negalvodami apie save? Jei galite atiduoti save Mano Gailestingumui, kukliai tarnystei, Aš pakelsiu jus ir
išaukštinsiu. Bet kuomet jūs išaukštinate save, Mano Vardu, ir sakote, jog Mane pažįstate daug artimiau nei
kiti, Aš numesiu jus ant žemės prie Savo kojų.

Kodėl  tiek  daug  tų,  kuriems  buvo  suteikta  Tiesa,  vistiek  neteisingai  supranta  Mano Mokymų Tiesą?
žmogus,  dėl  nuodėmės  dėmės,  yra  nevertas  stovėti  prieš  Mane.  Bet  tie,  kurie  supranta  žmogaus  sielos
silpnumą turi žinoti, jog tie, kurie prisiima pasisakymą, jog jų dvasinių dalykų nustatytų Dievo Mokymais,
per  pranašus  išmanymas  pranašesnis,  turi  būti  atsargūs.  Kuomet  šios  sielos  pareiškia  jų  taip  vadinamą
pažinimą,  girdamiesi  jų intelektualiniu  vertinimu šventosios Doktrinos,  vietoj  to,  jog susikoncentruotų į
nuolankumo svarbą, jie įžeidžia Mane. Kuomet jie naudoja savo žinias pakeisti Tiesai, jog atitiktų jų agendą,
jog itrauktų sielas prie dirbtinės Mano Mokymo versijos, Aš esu giliai įžeistas ir Aš nubausiu tas sielas, kaltas
šiuo nusikaltimu prieš Dievą.

Tie tarp jūsų, kurie sukuria kultus, dvasinius judėjimus, visus jūsų pačių sukurtus, žinokite, jog kuomet
jūs kišat pirštus prie Dievo žodžio, jūs esate kalti dėl mirtinos nuodėmės. Jūsų balsai, kurie paskelbia Dievo
žodį ir visą Jo Didybę, viena vertus, yra išgirsti, nes jie turi Tiesos. Bet kuomet jūs pridedat prie Dievo žodžio
su savo pačių interpretacijomis ir kuomet jūs naudojate tai kitus užsipulti Mano šventuoju Vardu kaltindami
juos neteisingai elgiantis, jūs padarote nuodėmę.

Palaiminti yra tie romios širdies, kurių išdidumas Dievo malone buvo nuplėštas nuo jų, nes jie karaliaus
kaip karaliai Naujajame Rojuje.



Palaiminti  yra  tie,  kurių  visiškas  pasitikėjimas  Manimi  reiškia  Mano  šventojo  žodžio  skelbimą  ir
platinimą, be tikslo sau, neieškant asmeninio dėmesio, savęs išaukštinimo, nes ir jie taip pat suras prieglobstį
Mano Karalystėj.

Tie,  kurie skelbiasi,  jog jie yra pasišventę Mano sekėjai,  bet  kurie tiki,  jog jie yra tinkami teisti  kitus,
analizuoti kitų įsitikinimus, kurių tikėjimas Dievu sukelia nusižengimą ir kurie viešai pasmerkia šventasias
sielas, ateinančias Mano Vardu, nėra Mano Karalystės dalis. Jūs priklausote piktajam, nes jūs atsiskaitot ne
Man, Jėzui Kristui. Aš jūsų nepašaukiau, ir Aš jums nedaviau leidimo išaukštinti jokios specialios formos
susibūrimo, sukurto pajuokti kitam susibūrimui.

Visiems, kurie išdidžiai giria intelektualų meistriškumą, asocijuojamą su Mano Mokymu, jog sumenkintų
kitą  Dievo  vaiką,  ypatingai  išrinktąją  sielą,  žinok,  jog  tavo  dienos  yra  suskaičiuotos.  Praeityje,  Mano
Kantrybė Man būtų užkirtusi kelią įsikišti į tokias klaidinančias misijas. Dabar šiais paskutiniais laikais, Aš
netoleruosiu būdų, kuriais jūs bandote užkirsti kelią Mano Antrajam Atėjimui.

Tiek mažai iš jūsų priims Mano planą parengti jus Antrą Kartą Mano Atėjimui - šį kart nuvesti jus į
Naująją Taikos Erą. Jūs jau žinote Tiesą. Jūs žinote, jog Aš ateisiu ir vėl, bet jūs nepriimsit, taip kaip ir nutiko
anksčiau, jog tai Aš, Karalius viso kas egzistuoja, kuris jus kviečia parengti jūsų sielas.

Du tūkstančiai metų Man yra niekai.  Tai yra tarsi tai buvo vakar. Tad šiandien Aš šaukiu jums visiems.
Kas Mane liūdina yra tai, jog tie kurie sakosi Mane mylintys, ir viešai Mane pripažįstantys, ištiesų Manęs
nepažįsta. Jie leidosi organizuotų religijų, tarptautinių politikų, perdėtos prabangos ir ceremonijų spąstams
paslėpti nuo Manęs.

Aš esu paprastas mintim, kūnu ir siela, ir dėl to apglėbiu pirmas, tuos, kurie ateina prie Manęs tokiu budu.
Kuomet tėvas sveikina atvykusį savo vaiką namo, kuris buvo kurį laiką užsieny, jis nepastebi jo rūbų, jo batų,
jo juvelyrikos ar jo lagamino. Jis mato tik savo sūnų, jo veidą ir meilę, kuri egzistavo jo širdy nuo to pirmo
karto kai jis įkvėpė pirmą kartą, išėjęs iš motinos gimdos. Jam neįdomu jo turtai, jo požiūriai, jo nuomonės
ar jo paskalos apie kitus - visa ką jis žino yra meilė, kurią jis jaučia savo vaikui ir meilė, kurią jaučia vaikas
jam. Meilė yra paprasta. Ji nesudėtinga. Ji neateina iš neapykantos. Tu negali mylėti kieno nors kuomet tavo
siela yra pilna pykčio ar neapykantos, kuomet Tu myli Mane, tu turi mylėti visus tuos, kurie seka Mane,
nepaisant kokia jo silpnybė yra, tu turi mylėti net tuos, kurie yra kalti  siaubinga nuodėme, nes Aš galiu
atleisti  net  blogiausią  iš  visų nuodėmių. Tai  ką turite  prisiminti,  yra jog nė vienas žmogus neturi  teisės
pasmerkti kito Mano Vardu. Tai gali būti tik iš Manęs.

žinokit tai, kuomet reikia įspėti pasauly dėl nusidėjėlių, kurie yra Dievo priešai,  Aš turiu šią teisę. Bet
kiekvienam pavyzdžiui,  Aš prašysiu maldų už jų sielas. Bus tik viena išimtis. Aš niekada neprašysiu jūsų
melstis už antikristą, nes jis atkeliauja ne iš Dievo.

Jūsų Jėzus

Katalikų Bažnyčia dabar tuoj patirs baisiausią persekiojimą jos istorijoj 
2013 m. balandžio 13 d., šeštadienis, 23:50 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš trokštu suteikti padrąsinimą visiems jums, kurie tiki į  Mane ir Mano
Pranešimus esančius šioje Knygoje - Tiesos Knygoje.

Kuomet žmogus seka Mane ir pasisiūlo save Man, jis turi pamėgžioti visas Mano Savybes. Tai reiškia, jog
jis turi mylėti visus Mano Vardu ir elgtis su kiekvienu žmogum taip kaip jis tikisi elgsiantis su juo. Tačiau,
kuomet jūs ištiesų paliekat save Mano globai, jūs kentėsite dėlto. Su jumis bus elgiamasi negailestingai ir
kiekvienas bandymas bus padarytas išlieti panieką ant jūsų. 

Aš sakau štai ką visiems Dievo vaikams ir ypač Krikščionims, nes jūsų krūvis yra sunkiausias. Aš šaukiuos
visus tuos pasaulyje, kurie tiki į Mane, nepriklausomai ar jie tiki, jog Aš kalbu jiems per šiuos Pranešimus.



į Krikščionis bus visad taikomasi tų, kurie nori pakeisti Dievo įstatymus pritaikyti prie jų nuodėmingus
siekius malonumo ir savanaudiškų troškimų. Katalikų Bažnyčia dabar tuoj patirs baisiausią persekiojimą jos
istorijoj ir bus apversta aukštyn kojom bei perversta išvirkščiai. Išpuolis buvo jau suplanuotas ir rezgamas
šimtmečius. O kaip šventieji Rojuje verkia dėl katastrofiškų ivykių, kurie dabar atsiskleis tokiu greičiu, jog
šokiruos net tuos, kurie netiki šiais Pranešimais.

Sąmyšis išplauks, kai daug šventų tarnų taps bejėgiai kuomet viskas ką jie laikė brangiu bus svarstoma ir
tuomet išversta. Jiems bus mestas iššūkis ir jie bus terorizuojami Mano Vardu tarp pačių jų gretų. Tiems iš
jūsų, kurie yra ištikimi Mano Bažnyčiai žemėje, Aš raginu jus būti akyliems ir laikytis Mano Mokymų jei
norite išlikti  Man ištikimi.  Jūs turite niekad nepriimti nieko kito nei Tiesos,  kurią jus mokė.  Greitai jūs
jausitės labai vieniši ir Mano vargšai šventi tarnai taps sugniuždyti dėl savo ištikimybės Mano Bažnyčiai,
įkurtai Petro, kuri bus iš jų pagriebta.

Visiems tiems, kurie yra ištikimi tradiciniai Kriškčionys, jūs turite išlikti tvirti ir turite nepriimti betkokio
mėginimo raginančio jus išsižadėti savo tikėjimo. Jūs būsite stumiami į vieną pusę ir priversti sutikti mokinti
savo vaikus neteisingos doktrinos ne iš Dievo.

šie įvykiai dabar įvyks ir Aš perspėju jus dėl jų, jog galėčiau jus vesti. Bet kuris, kuris Mane kaltina šios
Misijos metu raginant sielas palikti Mano Bažnyčią žemėje, nesupranta Mano instrukcijų. Aš tiesiog prašau
jus išlikti ištikimiems Mano Mokymams kuomet jūs suprasite, jog esate priversti priimti naująją Bažnyčios
versiją. ši versija niekad nebus priimtina Dievo Akimis.

Jūsų Jėzus

Dievo Motina: Kuomet Dievo vaikai yra suklaidinami melo, jie taps atskirti nuo Jo
2013 m. balandžio 14 d., sekmadienis, 14:00 val.

Mano mylimas vaikeli, leisk man tave paguosti šiuo metu. Leisk man tave priglausti arčiau prie savęs, taip
jog aš galėčiau suteikti tau stiprybės, kuomet tu tęsi šventojo Dievo žodžio platinimą šiais sunkiais laikais.

Kuomet tie, kurie nukankino Mano Sūnų ir tuomet nužudė Jį, buvo paklausti - “Kodėl Jūs tai padarėte”?-
Jie atsakė - “Išsaugoti Dievo žodį”. Kuomet jų paklausė ar Dievas būtų toleravęs kito žmogaus nužudymą, jie
ginčino,  jog tai  buvo pagal  Bažnyčios  Mokymus.  Ir  taip  bus  ir  Laikų Pabaigoje.  žmonės  iškreips  Dievo
Mokymus, jog pateisintų jų atmetimą Jo šventojo žodžio. 

Mano Sūnus suteikia Pasauliui šiuos Pranešimus tam, jog jūs išsaugotumėt Jo Mokymus. Jis daro tai, jog
joks žmogus per klaidą neatmestų Jo šventojo žodžio, kuomet Jo šventosios Bažnyčios Mokymai žemėje yra
darkomi ir daromi nešventais. Dievo žodis turi niekad nesikeist, visgi pranašystės išpranašautos kaip tik apie
šias dienas kuomet tai nutiks, kuomet tai bus padaryta Bažnyčios, įkurtos ant uolos - Petro. Mano Sūnus yra
žodyje.  Dievo žodis  turi būti  garbinamas kiekvieno Dievo vaiko.  Kuomet Dievo vaikai  yra suklaidinami
melo, jie taps atskirti nuo Jo. Kuomet jūs priimat ką nors kito nei Dievo Tiesą, kuomet priimat nuodėmę, ir
kuomet prisidedat prie jos, jūs nubrėžiate prarają tarp savęs ir mano Sunaus.

Prisimnkite jog Aš, Dievo Motina, saugau visus tuos, kurie Manęs šaukiasi. Mano apsauga skirta visiems
žmonėms, visų religijų. Kuomet jūs kasdien meldžiatės mano šventąjį Rožinį jums yra suteikiama apsauga ir
jūs būsite pajėgūs išsaugoti Tiesą, šventojo Dievo žodžio.

Betkuris Mano Sūnaus Bažnyčioj žemėje, kas veda žmones, kuris negali melstis šventojo Rožinio prieš jo
parapijiečius, ateina ne iš Dievo.

Jūsų Motina
Dievo Motina
Išgelbėjimo Motina



Daugelis nebus pakankamai stiprūs kovoti prieš abortus, autonaziją ir tos pačios lyties
santuoką

2013 m. balandžio 15d. , pirmadienis, 18:20 val.

Mano brangi mylima dukra, Dievo priešai dabar sukyla dideliu mąstu, kiekvienoj šaly,  paneigti Dievo
įsakymu.

Kiekvienam žemyne ir kiekvienoj Bažnyčioj bus pristatytų daug naujų įstatymų. Dauguma įstatymų bus
priešingi  Mokymams išdėstytiems šventojoje Biblijoje.  Bus įteisintas kiekvienas nuodėmės tipas,  kadangi
pabaisos tamsa apgaubs pasauly. Tie, kurie atmes šiuos įstatymus bus atstumti kaip fanatikai bei smerkiami.
Jų balsai bus užgožti tų, kurie bus įsitraukę į sekuliarizmą, tarsi tai būtų tikroji religija. Jie panudos kiekvieną
racionalų argumentą primesti jų bjaurius įstatymus ir daugelį suklaidins, nes jie naudos žmogaus teises kaip
įrankį kontroliuoti kitiems.

Daugelis nebus pakankamai stiprūs kovoti prieš abortus, autonaziją ir tos pačios lyties santuoką. Tuomet
kai tik įstatymai įsigalios, Katalikų Bažnyčia paskelbs reformaciją pripažindama visas žmogaus teises ir visas
religijas. Ją seks baisus pasidalijimas tarp tų palaimintų įžvalgumo dovana, suteikta jiems šventosios Dvasios,
ir  tų,  kurių  vienintelis  troškimas yra  mylėti  save  patį,  bei  kurie  atmeta  Dievą.  Jie  mato  Dievą  ir  Mano
Mokymus, kaip kliūtį gyventi, jų manymu, laisvą gyvenimo būdą.

Galinga pasaulinė elito organizacija, kuri yra infiltruota kiekvienam pasaulio kampely, suplanuos naujus
Bažnyčios  įstatymus ir  sąmokslą nuversti  lyderius,  kuomet tuo pačiu metu,  sugalvos karus,  kurie sukels
pragaištį. Toki išdidūs jie yra ir tokio mąsto yra jų ištikimybė šėtoniskam liaupsinimui, jog jie tiki esantys
nepakeičiami. Kaip jiem reiks kentėti už jų blogus darbus. Taip kaip jie tiki, jog gali kontroliuoti kitus ir
primesti  jų  neteisingus  planus  kitiems,  jiems  suduos  Mano  Tėvo  Ranka.  Jiems  ignoruoti  bus  suteikta
užtektinai laiko. Po to, jie atsigręš vienas prieš kitą ir sunaikins vienas kitą. Toks bus jų laipsnis kančios, jog
netgi prieš pabaigą neužteks pakankamai laiko priversti juos pamatyti kas jų laukia jei jie ir toliau bus susiję
su piktaja dvasia.

Dauguma žmonių, esantys ne iš Dievo, iš pradžių nepastebės perdaug šių ivykių. Tai bus tik tuomet kai jų
laisvė bus suvaržyta, kai jie atvirai maištaus prieš neteisybę jų valstybėse. Jie tuomet suvoks siaubą, kuris
buvo sukurtas, nes Dievo šviesa bus išnykus. Jos vietoj bus tamsa, tuštuma, alkis ir meilės stygius. Tik tuomet
žmonja raudos Dievo Gailestingumo. Aš būsiu šalia, laukdmas suteikti jiems paguodą ir išgelbėti jų vargšes
išgąsdintas sielas.

Jūsų Jėzus

Dievo žodis bus išdraskytas pagonizmui plūstant į žemę
2013 m. balandžio 16 d., antradienis, 20:45 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano Bažnyčios žemėje kopimas į  Kalvarijos Kalną, kurį turi iškęsti  jau
prasidėjo, kaip ir išpranašauta. Visi tie, kurie kalba Mano Vardu, kurie myli Mane ir kurie garbina Mano
Mokymus, dabar turės patirti šią kankinančią kelionę, jog išsaugotų Mano šventą žodį.

Dievo žodis bus išdraskytas pagonizmui plūstant į žemę. Visiems tiems, kurie Mane seka, Aš sakau, eikite
pakėlę savo galvas. Niekuomet nedvejokite nuo Tiesos kuomet tie įskaitant jūsų šeimą ir draugus, maldaus
jūsų  nusigręžti  nuo  Mano  šventojo  žodžio,  suteikto  jums,  iš  Manęs  kuomet  buvau  žemėje.  Jūs  turite
nesusilpninti jūsų pasiryžimo išlikti ištikimiems Man. Kai kurie iš jūsų bus stiprūs persekiojimo kelionės
metu. Kiti suklups. Kai kurie pasiduos. Kiti nuspręs priimti melą pristatytą kaip šventąją Doktriną ir bus nuo
Manęs atskirti.

Aš nešiu visus tuos ant Savo Pečių, kurie visiškai pasitiki Manim. Aš suteiksiu apsaugą visiems tiems,
kurie  yra  pakankamai  drąsūs  tęsti  šventąsias  Mišias  tokiu  būdu,  kuriuo  jos  turėtų  būti  vykdomos.  Aš



apsaugosiu  Sakramentus  pristatytus  tų  šventųjų  Mano  tarnų,  kurie  atsisakys  nusileisti  ar  palikti  Mano
Tarnybą.  Tiems, kurie patikės save Mano priežiūrai nebus dėl ko nerimauti.  Tiems, kuriems buvo teikta
Tiesa  visą  jų  gyvenimą,  ir  kurie  atstums Mano  Mokymus,  teikdami  pirmenybę  melui,  bus  nuo Manęs
ištremti. Mano Teisingumo reikia bijoti, tegul nė vienas žmogus nesitiki, jog jie gali be sąžinės priekaištų jų
sielose raustis į apgaulės prarają ir nekentėti pasekmių.

Mano Meilė bus pakankamai stipri apglėbti tuos, kurie bus sutrikę šiais laikais. Aš pasieksiu visus Dievo
vaikus,  kurie  Manęs  ieškos,  nepaisant  kaip  pajuodusios  jų  sielos  yra.  Neramumų  vidury,  Aš  pagaliau
pasirodysiu  ir  Mano  Dvasia  užlies  žemę kaip  tik  tuomet,  kuomet  žmonės  galvos,  jog  jie  negali  kentėti
daugiau.

Prisimikite, jog Aš Esu Pirmas ir Paskutinis, niekas negali Manęs nugalėti, Aš Esu Visa-Galįs ir kuomet jūs
jaučiat, jog blogis, primestas pasauliui Dievo priešų, yra triuškinantis, Aš esu šalia. Aš leidžiu šiai kančiai,
šiam galutiniam nukankinimui, nes tai yra galutinis ginklas prieš pabaisą. Be jo, jis pagrobtų sielas daugumos
iš pasaulio populiacijos.

ši kova dėl sielų sukrės tuos, kurie ištiesų Mane žino, nes nuodėmigumas, kurį jums teks pakelti patiriant
bus matomas žmonėse, kuriuos jūs tikėjot esant gerais. šėtonas nepaliks nė vieno akmens neapversto ir jis
panaudos kiekvieną sielą, ypatingai tuos, kurie yra Man artimi, jog nugręžtų jus nuo Mano Mokymų. Kol
kova kurį laiką siautės, Aš šios Misijos dėka, išgelbėsiu milijardus per atsivertimą.

Jūsų Jėzus

šis ženklas, kuris neturi būti supainiotas su Pabaisos ženklu, bus simboliu Naujosios Visa
Vienijančios Pasaulinės Religijos 

2013 m. balandžio 17 d., trečiadienis, 20:00 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano širdis dūsta, nes turiu pakęsti bjaurastį ir kančią kurią visa žmonija
turės iškentėti.  Tai ne Mano Ranka visa bus sukelta, bet šėtono prakeiksmu, kadangi jo dvasia klajoja ir
pakeliui suryja sielas. Toki nieko neįtariantys jie yra šiai blogio įtakai, jog žmonės dėl jų kančios kaltina viską
aplinkui. Jie apkaltina kitus dėl jų negandų ir taip ir nesuvokia, jog tai tikėjimo Dievu stygius sukuria tokią
sumaištį jų gyvenime.

Kadangi piktoji  dvasia apima žmoniją, Dievo šviesa susirems su ja,  tokiais būdais,  kurie pasireikš per
daugelį dalykų.

Audrų  padaugės  ir  neramumai  bus  jaučiami  daugely  šalių.  Neramumai  bus  matomi  tautose  kadangi
vyriausybių valdžia atims laisvę iš žmonių, kuriuos jie valdo. Tuomet bažnyčios, įskaitant visas tas, kurios
myli Dievą, Vieną Triasmenį Dievą, pradės atšaukinėti jų paslaugas ir uždarinėti savo duris.

Visose vakarų šalyse bus matomos daugelis iš tų užsidarančių bažnyčių. Greitai komunizmo žymė bus
matoma  specialiam  ženkle,  kuris  atsiras  bažnyčiose,  kurios  išliks  atidarytos;  žiniasklaidoj;  ant  drabužių
prekių; filmuose ir šis ženklas bus su pasididžiavimu dėvimas aukštuomenėj esančių. Jis bus matomas kaip
garbės ženkliukas bei puikuosis ant bažnyčios hierarchijos narių visose pagrindinėse bažnyčiose ir religinėse
bendruomenėse.  Jūs  matysite  šį  simbolį  viesose  vietose;  ant  altorių;  orouostuose  ir  ant  apdarų  dėvimų
bažnyčios lyderių.

šis ženklas, kuris neturi būti supainiotas su Pabaisos ženklu, bus simboliu Naujosios Visa Vienijančios
Pasaulinės Religijos. Tie atsakingi dėl jo, nebebus daugiau baukštūs nešioti jų ženklą, kuris yra kaip valdžios
ir atsidavimo pabaisai simbolis.

Ta diena kuomet Mišių Auka bus daugiau nebeaukojama, tokia tvarka, kuria ji turi būti Aukojama Mano
šventuoju Vardu, bus ta diena kuomet šis simbolis atsiras ant altorių ir prieš visus pasaulio tabernakulius.

Melskitės, Mano mylimi sekėjai, jog jūs surastute nusiraminimą iš tų šventų Mano tarnų, kurie išliks Man



ištikimi, nes jums reikės paguodos šių išbandymų metu. Aš visad pakelsiu jus ir nešiu jus, bet jūs turite
niekad neiškrypti nuo Mano Mokymų, ar nepriimti pagonišką praktiką kaip alternatyvą Tiesai.

Jūsų Jėzus

Aš prašau tų iš jūsų kurie yra išsigandę ir sutrikę dėl šių Pranešimų išklausykit Mane dabar
2013 m. balandžio 19 d., penktadienis, 17:00 val.

Mano brangi mylima dukra, kokia vieniša yra ši Misija, nepaisant šimtų tūkstančių, kurie tave supa savo
meile ir malda.

Kuomet tu dirbi Man ir atiduodi save, visiškai atsiduodama prie Mano kojų, tu jausiesi labai vieniša. Tu
patirsi mano priešų įtūžį, kurie neduos tau nė akimirkai ramybės. Tu, mano dukra, turi klausytis dabar, nes
Aš siūlau visiems tiems, kurie Mane atstumia, šiais žodžiais, pristatydamas Dievo vaikams, ypatingą Dovaną.

Aš prašau tų iš jūsų, kurie yra išsigandę ir sutrikę dėl šių Pranešimų išklausykit Mane dabar. Argi nežinote
kaip Aš jus myliu netgi kuomet jūs Mane atstumiate? Argi nežinote, jog Aš nekad nenubausčiau jūsų už tai,
kad nepriimate  šių  Pranešimų,  suteiktų  jums tik  dėl  to,  jog  Aš  galėčiau  paruošti  jus  bei  sustiprinti  jus
išbandymams, kurie plyti prieš akis? Ar nepažįstate Manęs, jūsų mylimo Jėzaus, kuomet Aš šaukiu jums
dabar?

Aš esu jūsų Išgelbėtojas ir Aš niekad jūsų neatstumčiau kuomet jūs turite abejonių. Kaip Aš galiu pykti ant
jūsų kuomet jūs Mane mylite ir jums tik rūpi Tiesa? Aš dabar paruošiu jus sunkumams, kuriuos jums dabar
teks patirti, kai išpranašautos pranašystės, Mano Bažnyčios žemėje nukankinimo, atsiskleis.

Tik tam kad galėčiau jus įtraukti į Savo Gailestingumo Meilę ir apšviesti jūsų širdis, Aš suteikiu jums šią
Dovaną. Aš Pažadu, jog kuomet jūs Manęs šauksitės šiuo būdu, per šią Maldą, jog jūsų abejonės Kas Aš Esu,
kuris  kalbu su  jumis  dabar,  išnyks.  Aš  siūlau jums šią  Dovaną,  jog  jūs,  per  Maldas,  kurias  Aš  suteikiu
pasauliui šiuo metu, galėtute išgelbėti visą žmoniją.

Jei jūs ateisite pas Mane, neišdidūs ir su atvira švaria sąžine, jūs iškart suprasite, jog jums buvo siteikta ši
Dovana. Tai Dovana kitiem atsiversti.

Dvasinės Kovos Malda (105) Dovana Kitiem Atsiversti
O mano brangiausias Jėzau, su meile Tau prašau priimk mano sielą vienybei su Tavim.
Paimk mano sielą, apgaubk ją Savo šventąja Dvasia ir  padėk man, per šią Maldą,  išgelbėti  visus tuos,

kuriuos aš sutinku.
Užliek  kiekvieną  sielą,  kurią  Aš  sutinku  su  Savo  šventu  Gailestingumu  ir  pasiūlyk  jiems  išganymą

reikalingą įžengti į Tavo Karalystę.
Išgirsk mano maldą. Išklausyk mano maldavimą ir per Savo Gailestingumą išganyk sielas visos žmonijos.

Amen.
Tų iš jūsų, kurie šmeižia šiuos Pranešimus ir kurie juos atmeta, Aš prašau, jog jūs ateitute pas Mane. Aš

parodysiu jums Tiesą. Aš priimsiu jus ir suteiksiu jums paguodą. Aš visad jus mylėsiu nepaisant kaip jūs
Mane įskaudinsite.

Jūsų Jėzus

Kuomet žmogus netiki į Dievą, jis nepriima skirtumo tarp gėrio ir blogio
2013 m. Balandžio 20 d., šeštadienis, 16:45 val.

Mano brangi mylima dukra, Rojus yra pilnas sielvarto dėl skausmo, kurį Mano mylimi sekėjai turi patirti
žemėje. Visi angelai ir šventieji susivienijo melstis dėl žmonijos, patiriančios tokią baisią šėtono ataką ir visų



jo piktųjų dvasių. Kadangi jų maldos yra priimtos Manęs ir įgyvendinamos, Aš prašau visų tų, kurie skelbiasi
esą krikščionys melstis kaip niekad iki šiol.

Kasdien pasiūlytos maldos apsaugai prieš demoniškas jėgas, kurios įsiskverbė žemėj, padės ją apvalyti nuo
blogųjų dvasių. Jūs turite išlikti pilni vilties, ir kuomet jūs išliekate Man ištikimi, jūs tapsite dar stipresni.

Krikščionių stiprybė, suvienyta su Dievo Tiesa, pasireikš kaip galinga apsaugos siena prieš pabaisą, kurios
planas yra nuskriausti Dievo vaikus jau yra šiuo metu įgyvendinamas. Jūs turite stoti prieš Mane, paskelbti
savo nemirtingą meilę Man ir Aš vesiu jus į Savo armiją, kuri niekad nebus nugalėta. Mano armijai didėjant
milijardai atsiverčia ir pripažįsta Mane, tai padės nugalabint pabaisą.

Jūsų pareiga,  Mano mylimi  sekėjai,  yra susikoncentruoti  ties  tais,  kurie atstums Mano Gailestingumo
Ranką. Nepaisant, jog esat pajuokiami Mano Vardu, visa ką turit daryt yra maldaut sielų išgelbėjimo. žinokit,
jog Dievo armijai žemėj, bus suteiktos ypatingos malonės įgaliojant ją atvesti sielas tų, kurie abejoja Mano
šventuoju žodžiu.

Abejonės, jei leidžiama joms išplisti, atskiria žmogų nuo Dievo. Abejonės yra įdedamos į žmonių širdis
šėtono, jog suklaidintų Dievo vaikus, patikėti jog Jis, Dievas, neegzistuoja.

Kuomet žmogus netiki į Dievą, jis nepriima skirtumo tarp gėrio ir blogio. Be Dievo paramos, jis paklius į
kiekvienus prieš jį padėtus šėtono spąstus. Tuomet žmonių širdyse pasireiškia tiek daug neapykantos, nes jei
jie palieka save atvirus piktajai dvasiai, jų širdys prisipildys pykčio. Pats baisiausias pyktis bus nukreiptas
prieš Krikščionis, ir visgi šie žmonės nesupras kodėl jie taip jaučiasi. štai kodėl tie, kurie pareiškia, jog netiki į
Dievą, praleidžia daugiau laiko smerkiant tuos, kurie tiki.

Melskitės, melskitės, melskitės už jų sielas.
Jūsų Jėzus

Babelio Bokštas bus dar kartą pastatytas ir pristatytas kaip Dievo šventykla
2013 m. balandžio 21 d., sekmadienis, 14:45 val.

Mano brangi mylima dukra, kas gali paneigti Mano mirtį ant Kryžiaus? Kas gali paneigti, jog Aš atidaviau
Savo Gyvenimą, jog Tiesa išgelbėtų nusidėjėlius visur? Tuomet kas tarp jūsų, kuomet ateis laikas, paneigs
Tiesą Mano Bažnyčios žemėje, kuomet ji bus išardyta akmuo po akmes?

Jums buvo suteikta Tiesa. Jūs žinote Mano Mokymus. Vadinasi, jūs pažinsite Mano Bažnyčią pagal Mano
Mokymus. Mano Bažnyčia žemėje yra Tiesa. Mano Bažnyčia žemėje yra Mano Kūnas. Tad jei žmogus tarp
jūsųčaižo Mano Kūną, po to perkuria Mano Mokymus ir tuomet pristato jums melą, tad ar jūs atstumsite
Mane?

Aš, Jėzus Kristus, sakau jums tai nepadalint jus. Aš sakau jums šiuos dalykus, jog jūs garbintute Mano
Mokymus, išlaikytute šventuosius Sakramentus ir išliktute ryžtingi Tiesai. Nė vienas žmogus žemėje negali
pakeisti Mano Bažnyčios Mokymų. Nė vienas žmogus. Nė vienam iš jūsų nebuvo suteikta ši teisė paskelbti
naujas  doktrinas  ir  pristatyti  jas  kaip  Mano.  Visgi,  daugelis  tarp jūsų paneigs  Mane,  paneigdami  Tiesą,
suteiktą  jums  prieš  2000  metų.  Taip  stokojate  jūs,  šventųjų  dalykų  suvokimo,  jog  neišmanysite  naujų
įstatymų, kurie pikžodžiaus prieš Mane, kuomet bus pristatyti Mano Bažnyčios žemėje.

Taip kaip tai nutiko anksčiau, Babelio Bokštas bus dar kartą pastatytas ir pristatytas kaip Dievo šventykla.
Jis rasisi Romoje ir puikuosis naujuoju simboliu, naujos visa vienijančios pasaulio religijos. šis simbolis bus
matomas ant  stogo,  prie  įėjimo,  ir  užims svarbią vietą  ant  aukštojo altoriaus viduje.  Mano brangiausias
auksinis Tabernakulis, su išniekinta savo Didybe, stovės altoriaus centre, jog visi matytų. šis įžeidimas reikš,
jog pabaisai bus suteiktos atviros durys užgrobt Mano Tabernakulį. Mano buvimas tuo metu išnyks.

Milijonai  žmonių -  dauguma iš  kurių  nesupras  reikšmingumo šios  bjaurasties  -  padarys  viską,  ko jų
paprašys, ir jie melsis prieš pabaisą. Nauji apdarai, pagaminti su auksinėmis emblemomis, kurios atrodys



kaip kuklios sutanos, bus dėvimos tų, kurie tarnaus šioje taip vadinamojoje šventykloje. Auksinė emblema,
kuri bus begėdiškai demonstruojama, bus naujosios visa vienijančios pasaulinės religijos simbolis.

Kryžiai  išnyks.  Bus neįmanoma niekur išvysti  Mano Krusifikso.  Tuomet,  ten kur jie  bus matomi,  kai
kuriose viešose vietose, žmonės bus priversti pagal įstatymą juos nuimti.

Naujasis bokštas, kuris garbins šėtoną, bus nukopijuotas daugely šalių ir tuomet antroji apgaulės dalis bus
paskelbta.  Pragaro  egzistavimas  bus  viešai  paskelbtas  bažnyčios  kaip  nesamonė.  žmonės  bus  užliūliuoti
netikru saugumo jausmu,  kai  šis  rėksmingas  melas bus priimtas  visose  bažnyčiose.  Bus ginčijamasi,  jog
Dievas niekad neleistų tokiai vietai egzistuoti. Jog Jis myli visus ir jog Pragaro egzistavimas buvo išplatintas
per  šimtmečius  religinių  fanatikų.  Taigi  tad,  žmonės  toleruos  netgi  mirtinos  nuodėmės  egzistavimą.
Nuodėmė bus taip plačiai priimama, jog žmonės daugiau nesimels ir neprašys Pasigailėjimo, nes tai bus ne
Dievas jų pripažįstamas. Tai bus pabaisa, kuriai jie atiduos savo sielas ir kiekvienas žingsnis jų kelioneje bus
atsargiai surežisuotas Dievo priešų.

Jūsų Jėzus

Dievo Motina: jog taptų vertais Jo Karalystės, jie turi apsinuoginti nuo pasaulio įtakos, kuri atskiria
juos nuo Dievo

2013 m. balandžio 22 d., pirmadienis, 16:00 val.

Mano vaikeli, tam kad Dievo vaikai būtų išgelbėti, jie turi sekti Mano Sūnaus keliu. Jie turi priimti tai, jog
taptų vertais Jo Karalystės, jie turi apsinuoginti nuo pasaulio įtakos, kuri atskiria juos nuo Dievo.

Tie,  kurie  atsigręžia  į  mano  Sūnų,  siekdami  Tiesos,  pamatys  daugelį  dalykų  savo  gyvenimuose
pasikeičiant. Tie, kurie Jo nepažįsta ir kurie atveria savo širdis Jam pirmą kartą, jie raudote raudos. šios
ašaros bus liejamos iš meilės, kurią Jis sukels jų širdyse ir jie bus priblokšti. Tai yra atsivertimo ašaros. Jų
širdys ir sielos prisipildys meile, kurios jie anksčiau nežinojo. Tai yra Dievo Meilė ir tai yra Rojaus Dovana.

Greitai po to, pripildyti Dievo šviesos, jie pritrauks piktosios dvasios tamsą, kuri ieško sielų pripildytų
Dievo šviesa. štai tuomet jie kentės nuo kitų rankų, kurios yra naudojamos nelabojo, užpulti jų tikėjimą ir jų
ištikimybę Dievui.

Tie su paprasta meile mano Sūnui, neturintys arogancijos ir išdidumo - kurie nenusileidžia spaudimui tų,
kurie paneigia mano Sūnų - kentės taip kaip ir Jis kentėjo. Jie jaus skausmą kuomet jie matys nuodėmę, nes
jie jaučia tą patį skausmą kaip mano Sūnus. Jie parkris ir suklups, taip kaip mano Sūnus kely į Kalvarijos
kalną. Nes tol kol jie gyvi, jie jaus mano Sūnaus kančios skausmą. Tai pasiliks su jais iki galutinio pasaulio
apvalymo pabaigos.

Niekad negalvokit, jog šis atsidavimas mano Sūnui yra amžinai surištas tik su skausmu, nes jis taip pat
atneša džiaugsmą, ramybę ir viltį, kurie atneša amžiną gyvenimą. Jūs turit niekad neleisti jūsų meilei mano
Sūnui atskirti jūsų nuo visų Dievo vaikų. Vietoj to jūs turit paliesti kiekvieną, ypatingai tuos, kurie niekad
nėra  atvėrę  savo  širdžių  mano  Sūnui.  Jiems  reikia  jūsų  pagalbos.  Per  Atsivertimo  Dovaną,  jums  buvo
suteiktos Malonės reiklaingos atvesti šias sielas pas mano Sūnų. Jūs turite daryti tai priimdami skausmą, kurį
turite iškęsti, kaip Kristaus kareiviai, ir per jūsų maldas bei aukas kitiems.

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina

Visi netikrieji pranašai bus numesti Manęs ir rūsčiai nubausti
2013 m. balandžio 23 d., antradienis, 16:55 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  Mano  regėtojai,  visur  aplink  pasaulį  šiuo  metu  patiria  didelį  skausmą,



kadangi jie kenčia skausmą reikalingą išgelbėti žmonijos sielas. Jie, pasisiūlę savo pagalbą Man, eis vieni, kaip
ir Aš tai dariau, kuomet kopiau į Kalvarijos kalną, tik su keletu, kurie ateis jiems į pagalbą.

Taip kaip tos doros Mano sielos kenčia skausmą, pajuoką ir  atstumimą,  taip ir  tie netikri  pranašai ir
regėtojai bus garbinami ir apkvailins daugelį. Netikri pranašai iškils tarp jūsų ir pritrauks pagyras ir garbę.
Už jų nuolankumo išorės ir mielų žodžių, gims tuštuma iš piktosios dvasios. 

Aš įspėju pasaulį nesekti tų netikrų pranašų, kurie ieško sau Mano Vardu garbės, laiupsinimo ir pagyrimų.
Nė vienas žmogus, atsiųstas iš Manęs, Jėzaus Kristaus, neišaukštins savęs, jog jūs pultute jiems po kojom. Nė
vienas Mano pranašas nestovės ant pjedestalo ir nesakys, jog jis yra aukštesnis už jus. Jog tai padarytų, jam
nereikia to sakyti, jog jis yra aukštesnis už jo artimus brolius ir seseris. Visa ką jis turi padaryti tai paskelbti
žodžius taip vadinamos išminties tokiu būdu, kuris privers jus tikėti, jog jis turėtų būti garbinamas, dėl jo
paties  įsivaizduojamo atsidavimo Dievui. Vietoj to, jog paskatintų melstis  ir  priartinti jus prie Dievo,  jis
pirmiausia  įsakys  ir  reikalaus  jūsų  pagarbos.  Jis  darys  tai  rodydamas  savybes,  kurias  jūs  siejate  su
atsidavusiais žmonėmis. šie netikri pranašai pritrauks sielas prie savęs dėl išdidumo nuodėmės. Netikrojo
pranašo  išdidumas,  pritraukia  išdidumą  kitose  sielose.  Vienas  liaupsina  kitą  naudodami  Dievo  Vardą
paskelbti jų didybę.

Saugokitės tų, kurie prašys jūsų apsigaubti save, kaip jie vadina specialiomis dovanomis, kurios pritraukia
dvasių pasaulį. Jūs turite jų vengti, tų, kurie Mano Vardu, pakviečia jus šlakstytis dvasiomis, kurios jie sako
atneš  jums  didžią  ramybę  ir  paguodą,  bet  kur  Dievas  nėra  paminėtas.  Jei  neesate  pakviesti  nuolankiai
nusilenkti  prieš  Dievą,  bet  vietoj  to,  esate prašomi iškelti  save ir  savo gerovę pirma visko ir  pirma kitų
poreikių, tuomet turite žinoti tai niekad negali ateiti iš Dievo. Jūs neturite niekad išaukštinti jūsų ar kitų
interesų prieš Dievą. Visa ko jūs prašote turi būti pagal šventąją Dievo Valią.

Dauguma pasaulyje esančių netikrų pranašų dirba su dvasiomis, kurios ateina ne iš Manęs. Jie išaukštins
reikšmingumą vidinio  išgijimo,  pozityvaus  galvojimo ir  metafizikos,  visa  kas  reiškia  viena.  žmogus  bus
paskatintas išaukštinti save prieš Dievą.

Visi  netikrieji  pranašai bus numesti Manęs ir  rūsčiai nubausti.  Jų bausmė viršins paprasto mirtingojo
žmogaus, nes jie bus atsakingi dėl tiek daug prarastų sielų.

Jūsų Jėzus

Dievo Motina: šį kartą, Jis ateis ne žmogaus kūne
2013 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 14:55 val.

Mano mylimi vaikeliai,  iš  Savo didžios  Meilės  žmonijai,  mano Sūnus dabar jus ruošia Savo Antrajam
Atėjimui. Tai dėl to, jog Jis jus myli, Jis kalba jums, per Jo pranašus, užtikrinti, jog niekas neišvengtų Jo
Gailestingumo.  Taip  kaip  Dievas  atsiuntė  Joną  Krikštytoją  paruošti  pasaulį  mano  Sūnui  -  vienatiniam
gimusiam Dievo Sūnui, Mesijui - mano Sūnus dabar atskleidžia jums galutinį planą. šis išganymo planas bus
panašus į Jo pirmąjį Atėjimą, bet turės vieną skirtumą. šį kartą, Jis ateis ne žmogaus kūne.

Dabar kadangi ir vėl Tiesa yra jums atskleidžiama, mano Sūnus primena jums visa kas ateina iš Dievo per
Jo šventąjį žodį, nes Jis ruošia galutinius etapus. Dievo vaikams buvo suteikta Tiesa, kuomet mano Sūnus
vaikšciojo žemėj. Dabar jums bus suteikta Tiesa, įskaitant apreiškimus apie Dievo priešų darbus, dėl jūsų
pačių labo,  jog nebūtute suklaidinti.  Jūs turite  būti  kilnios širdies,  kuomet mano Sūnus atneš jums šias
Dovanas, kurios atgaivins jūsų sielas.

Kuomet Aš apsireiškiau Dievo išrinktiems regėtojams, metų metus, tai buvo dėl to, jog paruošti sielas
šiems laikams. Dabar, kuomet jūs rengiatės persekiojimams, kurie bus sukelti Krikščionims, jums bus begalo
sunku, nes tai bus sielos palaužimas ir tai sukels daugiausiai skausmo. Kuomet jūs žinote Tiesą apie Dievo
žodį, ir kuomet jūs žinote kaip atpažinti gundytojo darbus, jūs tapsite stipresni. Tai yra daug svarbiau išlikti



ištikimiems Dievo žodžiui, nei priimti melus, kurie bus pristatyti jums tų, kurie ateis ne iš Dievo.
Mano  Sūnus  prikels  jus  didžiai  šlovei,  kuomet  jūs  paklusite  Jo  šventajam  žodžiui  ir  išlaikysite  Jo

Mokymus. Aš prašau jūsų parodyti mano Sūnui pagarbą, kurios Jis nusipelno. Tie, kurie Jį atstūmė kuomet
Jis vaikščiojo žemėj, pagaliau priėmė Tiesą to kas Jis ištikrųjų buvo kuomet Jis mirė ant Kryžiaus. Tie, kurie
atmeta Jo šventąjį žodį šiandien, pagaliau supras Tiesą tą dieną kai Jis ateis Teisti. Daugumai bus jau per
vėlu.

Melskitės, jog visos sielos išliktų ištikimos mano mylimo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, paveldui, nes tik tie,
kurie pripažįsta Jį, gali būti paimti į Jo Karalystę.

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina

šie niekšiški veiksmai turi įvykti, nes žemė yra apvaloma
2013 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 14:40 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  kadangi  Aš  ir  toliau  tęsiu  pasaulio  valymą  su  Savo  šventosios  Dvasios
Dovana, didėja neapykanta Man, Jėzui Kristui.

Vis  didėjant  Mano  esybei  žmonių  širdyse,  neapykantos  mastas  bus  matomas  veiksmuose  tų,  kurie
prieštarauja Mano švenčiausiajam žodžiui.

Tie, kurie toliau įvedinėja įstatymus, kurie pikžodžiauja prieš Dievą, padidins kekvieną pastangą išniekinti
Dievo žodį. šie niekšiški veiksmai turi įvykti, nes žemė yra apvaloma. Kadangi apvalymas intensyvėja, taipogi
ir nuodėmės blogis bus jums eksponuojamas. Jūs pastebėsit, jog kiekvienas įsivaizduojamas veiksmas, kuris
yra  prieš  Dievą,  bus  išaukštintas  Mano  priešų.  Dauguma  išreikš  savo  nekaltumą,  bet  šie  veiksmai  bus
nepriimami tų maniškių, kurie pažįsta Tiesą. įžvalgos Dovana, kurią Aš perleidau daugumai sielų, reiškia, jog
šie blogi darbai įvykdyti tų sėdinčių valdžioje, kurie kontroliuoja tautas, bus matomi toki koki jie yra - šėtono
darbai.

šėtono piktosios dvasios padidino jų buvimą sielose tų, kurie netiki į Dievą. Jie nepasitenkina, jog šios
sielos nusigręžia nuo Dievo, šios blogosios dvasios skatina šiuos žmones išaukštinti bjauriausias nuodėmes.
Su laiku šios sielos dėl  užterštumo bei pilnos neapykantos Devui,  jog jos pasineria  į  tamsą,  kuri niekad
negalės pakęsti Dievo šviesos.

Prisiminkit, Mano Gailestingumas yra Didis. Tai bus tik dėl Mano Gailestingumo jog šie žmonės galės
būti išgelbėti. Nėra jokios kitos jiems vilties, nes dauguma iš šių kankinamų sielų nėra pajėgios per savo
laisvą valią - tokios užterštos jos yra - paprašyti Mano Gailestingumo Rankos. Tie iš jūsų, kurie Mane pažįsta
ir kurie Mane myli turi padėti šioms vargšėms sieloms maldaudami jų sielų išganymo. Jūs turite prašyti, jog
jie atsigręžtų į  Mane dabar, jog Aš galėčiau įsikišti  sustabdyti persekiojimus, kuriuos jie planuoja sukelti
pasauly. Jūs turite maldauti Manęs, per asmenines aukas, jog jų planuojamas genocidas būtų sustabdytas.
Pats žiauriausias genocidas bus matomas per neteisingus karus ir žmogžudystes nekaltų vaikelių gimdose.

Jūsų Jėzus

Jie meluos be perstojo, ir jų vieši pamokslai bus nieko vertos Dievo akyse
2013 m. balandžio 25 d., trečiadienis, 10:30 val.

Mano brangi mylima dukra, netruks kol atskalūnai Katalikų Bažnyčioj, kurie apleido savo paklusnumą
Dievui, susirinks kartu susijungti bjauriam puolimui ant tų šventų tarnų, kurie yra ištikimi Tiesai. 

Tie,  neištikimieji  Mano  Kūnui,  pakeis  daug  įstatymų  ir  sukurs  naujas  interpretacijas  apie  šventosios
Eucharistijos svarbą. Daug šventų Dievo tarnų, ir pasauliečiai visų Krikščioniškų religijų, stebės kaip šventoji



Dvasia bus užpulta. Dauguma bus sukrėsti kokiu būdu Mano Vardas ir Mano Mokymai bus interpretuojami,
taip  jog  akcentuojama bus  žmogaus  pareiga  kitam žmogui.  žmonės  bus  paraginti  mylėti  vienas  kitą,  ir
patikėti savo reikmes prieš Dievo Altorių.

Išoriškai šis požiuris į Krikščionybę bus manomas esant geru. Jis išaukštins meilės sverbą, bet ne tokiu
būdu, kuriuo įsako Dievas. žmonės aukštose pareigose bus matomi viešai garbinantys vienas kitą, atlikdami
religines ceremonijas. Jie lenksis vienas kitam su pagarba ir puls liaupsinti prie Dievo priešų kojų.

Visos šios išpūstos apeigos apkavilins pasaulį ir daugelis nesuvoks šių ceremonijų paskirties. šie veiksmai,
šie nauji pamokslai ir naujos ceremonijos, kurios turėtų garbinti Mane, Jėzų Kristų, vietoj to bus tamsios
natūros, nes jos garbins pabaisą.

Tamsos karalius sparčiai juda kartu su jo blogosiomis dvasiomis, daugelio širdyse, kurie turi atsakomybę
vesti Mano sekėjus. Kai kurie iš šių tarnų nesuvokia, jog jie yra gundomi nelabojo. Aš jiems sakau - ateikite
pas Mane.  Ateikite  pas Mane per  Susitaikymo Sakramentą.  Jei  esate sunerimę dėl  jūsų tikėjimo,  Aš  jus
apšviesiu,  bet  jūs  turite  nusikratyti  išdidumo  iš  jūsų  sielų.  Tai  išdidumas  jus  apkvalina  tikėti,  jog  jūsų
intelektas yra aukštesnis už Dievo.

Kiti, kaip vilkai avių kailiuose, pardavė savo sielas šėtonui. Ir tik kai jis pradės veikti, jie bus toki sukti, jog
jie apgaus Dievo vaikus. Jie gundys kitus garbindami jų tarnus esant šventaisiais ir tai pritrauks tuos tarnus,
kurie save myli, pripildytus išdidumo, kurie seks kaip avys. Jie meluos be perstojo, ir jų vieši pamokslai bus
nieko verti Dievo akyse. Nė vieno lašo tikro nuolankumo nebus matyti nė vienam jų žody, nors jie ir nueis
kryžiaus kelius, kad užtikrintų, jog jie viešai elgiasi kaip nuolankūs Dievo tarnai. šventosios Dvasios Galios
nebus tarp jų, ir tie Mano, kurie ištikrųjų Mane pažįsta, turės pakęsti visa tai.

Tiek daug iš Mano vargšų šventų tarnų bus įtraukti į šiuos melus, kurie prives prie išniekinimo Mano
Kūno, ir daugelis iš tų, kurie giriasi Mane mylį, bus pirmieji įkalsiantys sekanti vinį, kai jie nukryžiuos Mane
ir vėl iš naujo.

Mano dukra, neapykanta parodyta tau ateis iš dviejų pusių, kaip tiesioginis rezultatas Mano Bažnyčios
žemėje Iširimo. Viena pusė bus tie, kurie sako esantys Mano bažnyčios žemėje atstovai, bet jie yra bet kas tik
ne tai, nes jie atstovauja kitai doktrinai. Kita pusė bus Mano ištikimi tarnai, kurie tavim netikės.

Tu turi žinoti, jog Tiesa iššaukia baimę ir pyktį. Tiesa suteikta tikrisiems Dievo pranašams ne tik iššaukia
pyktį - dėl baimės, jis sukelia panieką. Panieka ir pyktis ateina iš piktosios dvasios. Nelabasis, per žmonių
širdis, padarys viską, jog Dievo žodis būtų sustabdytas.

Pyktis prieš pranašus yra neapykanta Dievui.
Jūsų Jėzus

Antikristas bus iš Rytų, ne iš Vakarų
2013 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis, 12:30 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  pasaulis  ruošiasi  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  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  vienybės  tarp  tautų,  jis  bus
vertinamas kaip sukūręs didžius stebuklus, kad ir kur jis benueitų. 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 homunitarinės 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 grišiu 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

Kiekvieną dieną, jūs turite savęs paklausti - ar Dievas šiandien pritartų mano veiksmams? 
2013 m. balandžio 27 d., penktadienis, 13:20 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš turiu paaiškinti kiekvienam gyvam šiandien žmogui žemėje svarbą laiko,
suteikto jiems.  Aš niekad neįsikišau į  žmogaus valią,  nes tai yra viena iš nuostabiausių Dovanų suteiktų
žmonijai ir ji niekad negali būti atimta. šėtonas, kita vertus, kišasi į žmogaus laisvą valią, bei negailestingai
ieškojo kaip pavergti žmogaus protą ir pavogti jo sielą, nuo pat pradžios.

Taigi, tai laisvosios valios, suteiktos žmogui ieškos piktosios dvasios. Bet taip pat ir per laisvąją žmogaus
valią, durys į Mano Karalytę gali būti atrakintos. Todėl kad jūs esate kūnai, ir taigi mirtingi, vienintelis laikas
kada jūs turit ruoštis amžinajam gyvenimui yra dabar. Jūs turit niekada to nepamiršt. Turite būti visada
pasirengę, nes taip kaip mano Tėvas suteikė jums gyvenimą, taip taip pat Jis gali atimti jį betkurią akimirką,
betkurią dieną.

Jei jums reikėtu dabar mirti, šiandien ar būtute pasirengę ateiti prieš Mane? Ar žinote kokias nuodėmes ir
kokius darbus padarėte, ir kokią neapykantą jūs parodėte savo kaimynui, kurie bus atskleisti prieš Mane? Jūs
turite, jog jum būtų suteiktas amžinas gyvenimas, žinoti ką reikia padaryti dabar, šiandien, padarant jus
švarius Mano Akyse.

Tiems,  kurie padarė nuodėmę ir įskaudino kitus,  iš  vienos pusės ir  iš  kitos,  tuomet meldžiasi  ir  veda
gyvenimus, kurie sako esantys ištikimi Man, Aš sakau tai.  Kiekvieną valandą,  jūs skaudinate Mane savo
hipokratiškumu. Kiekvieną dieną, jūsų siela tampa vis tolimesnė Man. Jūs turite vykdyti Dešimt įsakymų
tiksliai taip koki jie buvo jums duoti Mano Tėvo, kitaip jūs negalite sakyti, jog esate Mano.

Tiek daug sielų neįžengia į  Rojų ir daugelis turi kentėti  apsivalymą reiklaingą padaryti juos tinkamais
įžengti į Mano Karalystę. Bet dar daugiau sielų yra ištrememos į amžinąją tamsą. Tiek daug suvokia kaip jie



užgavo Dievą, per jų mirties  žemėje minutes. Koki išsigandę ir  liūdni jie tuomet yra.  Jie suvokia, jog jų
atgailos laikas jau praėjo ir jog jau jiems per vėlu tuo metu.

Kodėl jūs nesuprantate, jog mirtis gali atsitikti betkurį momentą? Jog jūs turite žinoti, kuomet užgaunate
Dievą, jūs turite stengtis pakeisti  savo poelgius,  jog surastute ramybę.  Kuomet jūs vengiate nuodėmės ir
beperstojo bandote pasitaisyti tai kaip jūs elgiates su kitais, tik tuomet jūs rasite tikrąją ramybę. Komet jūsų
sieloje ramybė - kuri gali ateiti tik tai kuomet jūs kovojate su nuodėme ir parodote atgailą už jūsų blogus
darbus - jūs tampate arčiau Dievo.

Kiekvieną dieną, jūs turite savęs paklausti - ar Dievas šiandien pritartų mano veiksmams? Jūs žinosite,
savo širdy atsakymą.

Jūsų Jėzus

Mano žodžiai jums tarti dabar, bus išgirsti dar kartą Paskutinę Dieną. Atsiminkite juos
2013 m. balandžio 28 d., šeštadienis, 17:40 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš ateinu šį karta įspėti jus apie išdavystę tų, kurie jus supa šios misijos metu.
Dagelis bus priversti atsukti tau nugaras šiame darbe ir tu niekad neturėtum bėkti paskui juos. Aš niekad
nebėgau paskui tuos, kurie Mane nukankino. Vietoj to, Aš pasisiūliau Save kaip avis pjūčiai, jog išgelbėčiau
sielas.

Stebėk dabar kaip tie, paskirti netikrojo pranašo, paruošti šėtono, greitai bus paimti į prieglobstį tų, kurie
sakosi esą Dievo tarnais. Jų pranašystės visos, kurios neigia Tiesą, bus panaudotos tave apjuodinti. Tegul nė
vienas  žmogus  negalvoja,  nė  vienai  sekundei,  jog Mano Pranešimai,  suteikti  pasauliui  paruošti  žmoniją
Mano Antrajam Atėjimui, nebus išdraskyti į skutelius.

Mano dukra, šių kliučių turi nepaisyti. Dėl tavo paklusnumo, Aš padarysiu tave stipresnę, nes laikas ne
tavo pusėj, jog užtikrintum, kad Malonės, kurias Aš lieju pasauliui, būtų gautos visų.

Mano tikrieji pranašai, didžioji dalis, neišmano šventojo Rašto ar pranašysčių suteiktų pasauliui dėl Mano
Gailestingumo. Jiem nereikia cituoti ištraukų iš šventosios Biblijos, nes Aš to neprašau jų daryti. Mano žodis
yra duotas toks koks Jis yra. Mano šventoji Biblija yra šventa. Paimti iš Jos ištraukas, jog paremtum betkokį
dievišką apsireiškimą, yra neleistina. Kuomet Pranešimas yra suteikiamas iš Manęs, pranašas rašo tai, ką Aš
diktuoju, ir niekada nėra prašomas pakartoti citatomis suteiktomis pasauliui per Mano apaštalus.

Aš  Esu  aukščiau  nei  visi,  kurie  Man  tarnauja.  Mano  žodis  yra  šventas.  Mano  Dovanos,  jums  yra
suteikiamos paruošti jūsų sielas ir štai kodėl visiem tikriesiems pranašams yra suteikiamos maldos, kurios
uždega troškimą susivienyti su Mano širdim.

Kankinimai, kuriuos jūs patirsit, vis sunkės. O kai jau manysit, jog nebegalit daugiau kentėti, Aš įrodysiu
pasauliui  Savo  Dievišką  Buvimą.  Kentėk  Mano  mažyle  oriai.  Negink  Mano  žodžio,  nepaisant  kaip
gundančiai tai atrodo, netgi kai tau pristato nuodėmingus melus.

Tie, kurie Mane pažįsta, taip pat žinos, kada žodžiai ateis ne iš Manęs, nes Aš Esu jų širdyse. Visgi, šėtonas
yra toks gudrus, jog jis gali pamėgdžioti Mane su viena išimtim. Jis niekad negalės pripažinti, jog Aš atėjau su
Kūnu ar kad Mano Kūnas yra šventojoj Eucharistijoj.

Mano Dvasia dabar plinta ir ji toliau augs prieš piktąsias jėgas. Kiekvienas demonas bus nudurtas Mano
Angelų iki kol nė vieno neliks paskutinę dieną.

Mano žodžiai jums tarti dabar, bus išgirsti dar kartą Paskutinę Dieną. Atsiminkite juos.
Aš Esu pradžia ir pabaiga. Aš ateinu, kaip pažadėta, suteikti jums amžinąjį gyvenimą. Pakilkite, visi jūs,

kurie tikite į  Mane ir  priimkite Tiesą. Ateikite pas Mane.  Te Tėvo Valia Viešpatauja Naujame Rojuje ir
Naujoje žemėj. Džiūgaukite, nes Aš atešu ramybę ir vienybę visiems, tiems, kurių vardai yra surašyti Gyvųjų
Knygoje.  Mano Galutinė  Sandora  buvo ištęsėta.  Mano Viešpatavimas atėjo.  Pakilkite  ir  priimkite  Dievo



Ranką.
Diena kuomet jūs išgirsite šiuos žodžius, bus ta diena, kuomet jūs sužinosit Tiesą.
Neapsigautkite,  nes tik  Dievas ir  Dieviški  apsireiškimai  gali  atnešti  jums meilę,  ramybę,  džiaugsmą ir

atsivertimą, kuris užlieja pasaulį per šiuos Pranešimus. Jie yra Dovana. Jie yra skirti parodyti jums teisingą
kelią į jums priklausiantį palikimą. Priimkite juos su malonumu ir dėkingumu savo sielose.

Jūsų Mylimas Jėzus
žmonijos Atpirkėjas

Bus pristatyta nauja Kryžiaus forma 
2013 m. balandžio 30 d., antradienis, 15:40 val.

Mano brangi Mylima dukra, Mano Valdžia niekada nesusilpnės, ir nors šviesa, susilpnėja tirštame rūke,
bet ji visuomet yra vistiek matoma, netgi jei ji susilpnėja iki menko blyksnio.

Kuomet pasaulis pasikeis ir vėl, nes piktoji dvasia sukuria pasidalijimą po pasidalijimo, tai bus tik Dievo
šviesa, kuri jus palaikys. Mano buvimas bus jaučiams tų, kurie ateina pas Mane pagalbos, nes Aš niekad jūsų
neapleisiu, ypač kuomet jūs jaučiat, jog viskas yra bergždžia. Niekas išskyrus Tiesą nepadės jums ištverti,
dosnumo trūkumo, kuris pastebimai didėja šiandieniniame pasauly, nes žmonių širdys virsta akmenim.

Tiesa  yra  šventojoje  Biblijoje.  Ji  yra  maistas,  kuriuo  žmogus  gali  gyventi  dabar  ir  ateity.  Greitai  bus
neįmanoma nusipirkti Biblijos, nes daugelis tautų įsikibs naujų įstatymų, ypatingai Europoj, kurie uždraus
visas knygas, kurios aukština Dievo žodį. 

Dabar  yra  rašomas  Laiškas,  suvilioti  visus  tuos  tarnaujančius  Katalikų  Bažnyčioj.  Greitai,  visi  Mano
šventieji tarnai bus perspėti apie pasikeitimus, kurie jiems bus pasakyta yra vardan Bažnyčios gėrio.

Naujieji įstatymai, kuriuose bus pastebimi pataisymai padaryti šventųjų Mišių maldoms, atrodys nekaltai.
Daugelis nepastebės reikšmingumo, bet jie bus susiję su šventaja Eucharistija ir Mano Buvimu Joje. žodis
“švęsti” bus naudojamas ir visos bažnyčios greitai bus paliktos plikos be turtų. Turtų atėmimas, įskaitant
auksinio Tabernakulio - kuris bus pakeistas kitais, padarytais iš medžio ir akmens - bus vienas iš ženklų, jog
jie ruošiasi Naujajai Pasaulinei Religijai. 

Bažnyčios  pasikeis  tarp  savo  sienų  ir  tai  palies  ir  altorių  išniekinimą.  Monstrancija,  laikanti  šventąją
Eucharistiją, pradės išnykti, o naudojimo dienoms, Mano šventosios Ostijos, ateis pabaiga.

Išliekit panieką ant Mano žodžio dabar, ir jūs raudosite ašarodami, kuomet šie poelgiai bus pristatyti jums.
Greitai,  netrukus  poto,  aprėdai  dėvimi  Mano šventųjų  tarnų,  bus  pakeisti  ir  nauja  Kryžiaus  forma bus
pristatyta.  Naujasis  siaubas  bus  paremtas  ne  paprastuoju kryžiumi.  Vietoj  to,  jis  turės  užslėptą  pabaisos
galvą.

Aš  prašau  surinkti  Mano  šventus  Kryžius  dabar  ir  laikyti  juos  savo  namuose,  kartu  su  šventuoju
Vandeniu. Aš raginu visus jus laikytis Tiesos, to ką Aš jums pasakiau. Tuomet Aš noriu, jog jūs visiškai
pasitikėtute Manim. Niekuomet netikėkite, jog Aš palieku jus nelabojo pasigailėjimui. Aš išliksiu visada šalia
jūsų. Aš išliesiu ypatingus palaiminimus ant mano mylimųjų galvų, ištikimų šventųjų tarnų, išlaikyti juos
susaistytus su Savo šventaja širdim.

Laikykite savo širdis šalia Manęs ir vienas kito. Paguoskite ir paremkite vienas kitą, nes jūs turite mylėti
vienas  kitą,  daugiau nei  betkada,  prieš  ir  per  laikus  priešaky.  Aš  Esu  jūsų  šeima.  Jūs  esate  Mano.  Mes
išliksime sujungti,  iki to laiko, kuomet trimitai sugriaudės ir  pranešimas nuskambės, jog Aš Apsireikšiu,
pagaliau Savo Antruoju Atėjimu. Tuomet jūs jausite džiaugsmą ir ramybę, kurią Aš pažadėjau jums. Tuomet
visas skausmas pasibaigs.

Jūsų Jėzus



----- 2013.05 -----

Abortas yra mirtina nuodėmė ir atsakingi už ją, degs Pragaro liepsnose visą amžinybę
2013 m. gegužės 1 d., trečiadienis, 20:25 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  šis  Mano,  Dievo  Avinėlio,  įsikišimas,  atskleidžiant  pasauliui  šiuos
Pranešimus, buvo išpranašautas. 

Tie iš jūsų, kurie laikosi Dievo žodžio, turi būti ramūs, nes Aš nenoriu, jog jūs atsiribotute, nes Aš jus
myliu.  Jūs  turite  niekad nebijoti  Mano Meilės,  netgi  jei  nuodėmė skiria  jus nuo Manęs.  Aš atveriu akis
visiems, kurie nori matyti ir Mano šventas žodis užvers akis tiems, kurie atsisako priimti Mano Pagalbą. Aš
ištiesiu Savo Ranką jums, Mano mylimi vaikai, jog galėčiau jus nuvesti į saugią vietą, toli nuo gruobuonių,
kurie trokšta užvaldyti jūsų sielas.

Kiekvieną  dieną,  nuo  šios  dienos,  jūs  girdėsite  daugel  šaukiančių  balsų  -  reikalaujančių,  jog  jūs
klausytumėtės. Jie pristatys jums žiaurius melus ir argumentus, užmaskuotus saldžiu medum. įtikinėdami jus
su niekad nesiliaujančia kruša argumentų, jog išgirstute jų samprotavimus, vardan homunitarinių priežasčių
- toleruojančių nuodėmę - jie nesustos tol, kol jūs nepriimsite tai, kuo jie nori jus priversti patikėti.

Abortas,  žmogžudystė Dievo Akimis, bus primesta visoms tautoms kaip iššūkio ženklas prieš Visagalį
Tėvą,  Visų  Aukščiausią  Dievą.  Kuomet  jūs  toleruojate  šią  nuodėmingąją  bjaurastį,  jūs  esate  kalti  dėl
siaubingos nuodėmės. Abortas yra mirtina nuodėmė ir atsakingi už ją, degs Pragaro liepsnose visą amžinybę.

Tie  iš  jūsų,  kurie  atsisako  sutikti  su  šios  nuodėmės  sunkumu,  jums  liko  mažai  laiko  užtikrinti  savo
išganymą. Nes kuomet ateis Didžioji Diena, jūs niekad nematysite Dievo Veido, nebent būsite išsižadėję šio
nuodėmingo veiksmo.

žmogžudystė  yra vienas iš  rimčiausių nepaklusnumo Dievui veiksmų ir jis  bus baudžiamas kastracija.
Didysisi pasidalijimas tarp žmonių jau prasidėjo. Tie kurie pabaisos pusėj ir atlieka visa, kas paniekina Dievo
žodį,  bus  atskirti  nuo  savo  brolių  ir  seserų.  Nenuvertinkite  Mano  Perspėjimo.  Priimkite  abortą  ir  jūs
priimsite tyčinį Dievo vaiko nužudymą. Jei negalit pajusti gailėjimosi savo sieloj, tuomet jūs niekad Manęs
nepamatysit. Aš ištremsiu jus į dykumą. 

Mano Meilė ir  Gailestingumas gali  būti dideli.  Aš atleisiu juodžiausiai sielai,  bet be gailėjimosi,  Mano
Teisingumas yra galutinis. Mano bausmė yra amžina. Mylėkite Mane ir Aš jus branginsiu. Sunaikinkite kito
žmogaus gyvybę, sukurtą iš Meilės Mano Tėvo, ir jūs taip pat prarasite savo gyvybę.

Jūsų Jėzus

Jie bus apkaltinti nusikaltimais prieš Petro Kėdę ir bus viešai pažeminti Mano šventuoju Vardu
2013 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis, 20:07 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  Bažnyčia  bus  daugelio  aukščiausiuose  ešalonuose  apleista,  su  daugeliu
prisitaikant prie naujų netikrų doktrinų, kurios nuves juos į tamsos karalystę.

Tie, kurie išliks ištikimi Man, ir tie kurie atsisakys bjaurasties, bus vedami Apaštalo Petro, kuris sėdėjo
pirmojoje Romos Kėdėje. Jis ves Mano mylimą Benediktą, kuris kaip išpranašauta, padės jiems pamatyti
Tiesą.  Jis  turės patirti  siaubą,  bet  jis  bus palaikomas tų,  kurie prisiekė ištikimybę Vienatiniam Tikrajam
Dievo žodžiui.

Taigi, shizma prasidės. Tie, kurie laikosi klaidingos doktrinos, kur Aš, Jėzus Kristus, nesu gerbiamas, bus
sudraskyti pabaisos ir jo demonų į skutelius. Tie, nekalti Mano tarnai, kurie nepriėmė šių Pranešimų kol kas,
dabar ateis bėgdami pas Mane paguodos. Mano pranašystės nemeluoja, ir labai greitai daugelis šių vargšių



sielų  bus  ištremtos  nuo šventojo  Sosto.   Jie  bus  apkaltinti  nusikaltimais  prieš  Petro  Kėdę  ir  bus  viešai
pažeminti Mano šventuoju Vardu. 

Aš sakau štai ką jiems. Išlikite ramūs ir būkite ramybėj, nes kuomet jūs laikotės Tiesos, jūs būsite išgelbėti.
Jūs turite niekad nepriimti neaiškios doktrinos, kurioje nebus mano Galybės. Tiems, kurie priims melus,
tikėdami, jog jūs atliekate savo pareigą, jūs turite suprasti, jog jūs turėsite susidurti su varginančiu keliu. Jūs
turėsite du pasirinkimus. Išlikti Dievo šviesoj, arba išduoti Mano šventuosius Sakramentus.

Greitai, daugelis jūsų pamatys aiškiai tai, apie ką Aš jus įspėjau. Schizma bus nuožmi ir karas įvyks tarp
Tiesos ir melo. Ji nuvers Katalikų Bažnyčią, iki kol Ji liks tik akmenų krūva, bet Vienatinė Tikroji Bažnyčia
išliks  stovėti  išdidi,  kuomet  Mano ištikimieji  tarnai  įkurs  Mano Likusiąją  Armiją.  Jie  kovos  iki  karčios
pabaigos išsaugoti šventąjį Dievo žodį.

Jūsų Jėzus

Pristatyti jų požiūriai, atrodysiantys patikimi, bus laikomi esant nauja Katalikizmo forma
2013 m. Gegužės 3 d., penktadienis, 18:15 val.

Mano brangi mylima dukra, pragariškas planas sunaikinti Katalikų Bažnyčią iš vidaus jau vyksta. Viskas,
kas Dievui šventa,  bus numesta į  šoną, ir  tie vadovai  iš naujai renovuotos, modernios bažnyčios,  greitai
pasirodysiančios prieš visų akis, bus tolerantiški požiūriu, bet jie bus Tiesos priešai. 

Pristatyti  jų  požiūriai,  atrodysiantys  patikimi,  bus  laikomi  esant  nauja  Katalikizmo  forma.  Daugelis
Krikščionių sakys, ką tai turi bendro su manim? Kuomet Mano Bažnyčia, įkurta Mano apaštalo Petro, yra
tokiu būdu išardoma, tai paveiks visus tuos, kurie Mane seka. Kuomet Mano žodis ir Mano Mokymai yra
išdraskomi ir tuomet padaromi priimtini savanaudiškiem žmonių poreikiams, nors ištiesų jie yra melas, jie
bus su laiku palaikaikyti esant Tiesa.  

Pristatyti pasauliui melai dėl pragariško pasikėsinimo, bus laikomi visų Krikščioniškų bažnyčių esant jų
akimis priimtinais.  Nė viena Krikščioniška bažnyčia neišvengs šio išpuolio - puolimo, kuris apgalvotai ir
atsargiai buvo suplanuotas per šimtmečius.

Nesuklyskite, kuomet Mano žodis suklastojamas, Tiesa bus sudraskyta į skutelius. Melas užkrečia sielą.
Kuomet tai įvyksta, žmonės nesąmoningai seka taku, kuris pasibais nusivylimu. Aš raginu visus, kurie Manęs
dabar  klauso,  sutelkti  dėmesi  į  Tiesą  visais  laikais.  Jūs  turite  nepriimti  jokių  pasikeitimų,  kuriuos  jūsų
paprašys priimti kaip naujos bažnyčios dalį, kuri ateina ne iš Manęs. 

Jūsų Jėzus 
/second translation/
04 05 2013 Tai puikybės nuodėmė iššaukė Liuciferio nuopolį ir įmetė jį į bedugnę  Mano mylimoji dukra,

Mano Žodis pasiekia daugelio ausis. Ateinu įspėti tuos tarp jūsų, kurie nenori Manęs klausyti. Ko bijote?
Mano Žodžio, permainų, kurių liūdytojais turėsite būti per apvalymą? Argi nežinote, kad neatnešu jums
naujo Mokymo, todėl kad tai nėra būtina? Aš tik užmezgu su jumis kontaktą, kad priminti Tiesą. Taip daug
iš Jūsų mano, kad tiek daug žino apie Mane, tačiau neišmoko nieko. Kuo esate, kad galite sakyti, kad esate
geresni už kitus Dievo akyse, jeigu kalbama apie Mano Šventojo Žodžio išaiškinimą. Kuo esate, kad manote,
kad turite teisę piktžodžiauti prieš Mane, o paskiau sakyti, kad mylite Mane? Jus negalėsite sustabdyti Mano
pranašų pasiekti Dievo vaikus. Turite paklausti, kodėl taip yra, kad neapkenčiate Mano Balsą? Kaip galite
Mane myleti, kai perplėšate Mano Žodžius, kai Aš padedu Jums pasiruošti Mano Didžiąjai Dienai? Žmogus
yra labai  silpnas.  Net  tos tikinčios sielos  yra  silpnos,  nors jų meilė  Man yra  didelė.  Tegul  joks žmogus
nemano, kad galės kada nors vaikščiuoti priešais Mane be gėdos dėl nuodėmės savo sieloje. Niekas iš Jūsų
nevertas stoti prieš Mane, tačiau Aš galiu apdovanoti jus Mano Gailestingąja Meile. Ne dėl to, kad esate verti
to, bet tiesiog dėl to, kad Aš nutariau skirti šią Dovaną. Tie iš jūsų, kurie tvirtina, kad labai gerai pažįsta



Mane, o paskiau spiaudo prakeiktu liežuviu į Mano Pranašą, tegul žino. Jūsų tikėjimas Jūsų neišgelbės, kada
prakeikiate Dievo Žodį. Jūsų apsišaukėliška meilė Dievui neturi reikšmės, kada nuteisiate vieną iš Jo vaikų Jo
akyse.  Nukerpate  bambą,  kuri  jungia  jus  su  Mano  Tėvu,  kada  rodote  Man  mažai  pagarbos,  pyktį  ir
neapykantą. Kada spiaudysite į Manę, tapsite aklais ir jau niekada nepraregėsite. Kada sakysite neapykantos
žodžius,  jūsų  liežuvis  bus  nukirptas.  Kada  girsites  savo  apsišaukėlišku  Dievo  žinojimu,  nukrisite  su
pakirptomis  kojomis.  Jei  manysite,  kad  Mano  Pranašas  yra  piktas,  neturėsite  gyvenimo.  Mano  Žodis
nenumirs niekada, gyvens amžinai. Jis sutrips tuos nusidėjėlius, kurie bando prieštarauti Mano Dieviškajam
Gailestingumui, duotam per šiuos Įspėjimus. Atmesdami Mane, kartu atmetate laisvę, kurią atnešiu, kada
ateisiu pabaigoje, kad surinkti jus Mano Karalystei. Turite nedaug laiko, kad išpirkti save Mano akyse prieš
Didžiąją Dieną. Nesugadinkite jo per puikybės nuodėmę. Tai puikybės nuodėmė iššaukė Liuciferio nuopolį
ir įmetė jį į bedugnę. Visi, kurie seka jį per puikybės nuodėmę, kuri sukelia tiek daug atkritimų nuo Dievo,
nukris ir niekada neatsikels Dievo Akivaizdoje. Jūsų Jėzus

Tai buvo išdidumo nuodėmė, kuri privertė Liuciferį suklupti ir būti atskirtu bei įmestu į
bedugnę

2013 m. Gegužės 4 d., šeštadienis, 11:35 val.

Mano brangi mylima dukra, kadangi Mano žodis pasiekia daugel ausų, Aš ateinu perspėti tuos iš jūsų,
kurie Manęs neklauso. Ko gi jūs bijote? Ar tai Mano žodžio ar pasikeitimų, kuriuos jums teks patirti dėl
besitęsiančio apsivalymo? Argi jūs nežinote, jog Aš neatnešu jums naujų Mokymų, nes tai nėra būtina? Aš
tiesiog bendrauju su jumis primenant jums apie Tiesą.

Tiek daug iš jūsų tiki, jog žino tiek daug apie Mane, bet jūs neišmokot nieko. Kas esate toki sakyti, jog esat
geresni už kitus Dievo Akyse, kuomet reikia iššaiškinti Mano šventąjį žodį? Kas esate toki, tikėti, jog jūs
turite teisę Mane niekinti,  ir tuomet sakyti,  jog Mane mylite? Jūs negalėsite Manęs sustabdyti pasiekiant
Dievo vaikus pranašų dėka. Jūs turite pasiklausti kodėl taip yra, jog jūs nekenčiat Mano Blaso?  Kaip jūs
galite Mane mylėti kuomet jūs draskote Mano žodžius į skutelius, kuomet visa ką Aš darau, tai padedu
paruošdamas jus Didžiajai Mano Dienai?

žmogus yra labai silpnas. Netgi tos atsidavę sielos yra silpnos, nors jų meilė Man yra stipri. Tegul nė vienas
žmogus nemano, jog jis kadanors gali ateiti prieš Mane be gėdos jausmo dėl nuodėmės sieloj. Nė vienas iš
jūsų nėra vertas stovėti prieš Mane, ir visgi Aš suteikiu jums Savo Meilės Malonę. Tai ne todėl, jog jūs jos
nusipelnėt, tai tiesiog todėl, jog Aš pasirenku suteikti jums šią Dovaną.

Tiems  iš  jūsų,  kurie  sakosi  kalbantys  su  didžiu  išmanymu  apie  Mane  ir  tuomet  spjauna  su
pikžodžiaujančiu  liežuviu  ant  Mano  pranašų  -  žinokite  tai.  Jūsų  tikejimas  jūsų  neišgelbės  kuomet  jūs
pikžodžiaujate Dievo žodžiui. Jūsų savi-skelbė meilė Dievui yra nieko verta kuomet jūs teisiate vieną iš jo
vaikų priešais Jį. Jūs pjaunate bambagyslę, kuri jungia jus su Mano Tėvu, kuomet jūs rodote nepagarbą,
pyktį ir neapykantą Man.  Kuomet jūs spjaunate į Mane, jūs tampate akli ir niekuomet namatysite vėlei.
Kuomet jūs ištariat  neapykantos žodžius,  jūsų liežuvis bus nupjautas.  Kuomet jūs atsistojat  ir  paskelbiat
visiems jūsų savi-skelbį išmanymą apie Dievą, jūs parklupsite su nurėžtomis kojomis iš po jūsų. Kuomet jūs
pasmerkiate Mano pranašą esant blogiu, jūs nturėsite gyvenimo.

Mano žodis niekuomet nemirs; Jis gyvens per amžius. Jis sutryps tuos nusidėjėlius, kurie nepaisys Dievo
Gailestingumo,  šiais  Pranešimais.  Atstumkite  Mane šiuo metu ir  jūs atstumsite laisvę,  kurią  Aš atnešiu,
kuomet ateisiu surinkti jūsų, pagaliau į Mano Karalystę. Jūs neturite daug laiko išsipirkti savęs Mano Akyse
prieš Didžiąją Dieną. Nešvaistykite jo dėl išdidumo nuodėmės. Tai buvo išdidumo nuodėmė, kuri privertė
Liuciferį suklupti ir būti atskirtu, bei įmestu į bedugnę. Visi tie, kurie juo seka išdidumo nuodėmės dėka -
nuodėmės, kuri taip labai atskiria nuo Dievo - parklups ir niekad nepakils Dievo Akivaizdoj.

Jūsų Jėzus 



Nesistenkite paašikinti protu, kuomet bandote pateisinti Mano Egzistenciją, nes Aš Esu ne iš
šio pasaulio

2013 m. gegužės 5 d., sekmadienis, 16:15 val.

Mano brangi mylima dukra, daugeliui yra nežinomas skausmas atskyrimo nuo Manęs, Jėzaus Kristaus,
žmogaus Sūnaus, bet kuomet ateis diena, kada Mano šviesa išblės prieš pat pabaigą, pasidarys aišku, kokia
baisi agonija tai yra.

Tie,  kurie  Mane pažįsta  ir  kurie  Mane myli,  žino  ką  atneša  skausmas,  kuomet  nuodėmė suformuoja
užtvarą tarp nusidėjėlio ir Dievo.

Tie,  kurie Manęs nepažįsta, ir  tie,  kurie Mane atstumia, patirs šį  atskyrimą per paskutines tris dienas
tamsos, kuomet Dievo akivaizdos niekur nebus galima rasti.

Tai bus tik tuomet kuomet Dievo šviesa išnyks, jog žmogus pagaliau supras, jog nėra gyvenimo be Dievo.
Visa kas liko tai: tuštuma, dykuma ir tamsa.

Aš Esu šviesa, kurios žmogus ieško, nežinoma jam, kiekvienos dienos kiekvieną sekundę. 
Kai  žmogus  siekia  surasti  ramybę  ir  laimę,  jis  bandys  ją  surasti  betkur,  kur  jis  galvoja,  jog  gali.  Jis

pasinaudos siekimu žemiškų materialinių dalykų ir kūniškom aistrom patenkinti reikmėms, kurios niekad
negali būti patenkintos, ir jis paseks klaidingom religijom, kurios žada didelį asmeninį pasitenkinimą. Nė
vienas iš šių dalykų nenuves jo į Dievo šviesą.

Netgi tie, kurie ieško atsakymų, intelektualiniu būdu ir žiniom, niekad neras ramybės ar atsakymų, kurių
jie ieško, nebent jie atvers savo širdis Tikrajai Dievo Meilei.

Aš ateinu pas kiekvieną iš tų, kurie Manęs ieško. Aš gėriuosi sielomis, kurių nekantrus paprastumas ieško
tik tai Mano Meilės. Aš apipilu tokius žmones šventosios Dvasios Dovana. Jog ateitute arčiau prie Manęs, jūs
turite visiškai pasitikėti Manim. Tai tik tuomet, kuomet jūs paliekat savo valią Man, jog Mano buvimas gali
būti jaučiamas. Tiem žmonėm, kurie bando Mane rasti, bet kurie supranta, jog tai sunku, Aš sakau jiems tai. 

Nesistenkite paašikinti protu, kuomet bandote pateisinti Mano Egzistenciją, nes Aš Esu ne iš šio pasaulio.
Ne akinkite savęs prieš amžino gyvenimo egzistenciją. Ji laukia jūsų, jei jūs galėtute tik pasitikėti Manim ir
leisti Man ateiti į jūsų širdis ir sielas. Aš pasirodyčiau jums. Visa ką turite daryti tai pakviesti Mane. Jūs turite
Mane pašaukti kuo greičiau, nes kuomet žemėje Mano akivaizda išnyks,  bus nebeįmanoma jums Manęs
ieškoti, o jūs blaškysitės bejėgėj kančioj bandydami Mane surasti. 

Tie, kurie galvoja, jog jie yra stiprūs savo tikėjimu ir kurie tiki, jog jie yra arti Manęs, turi žinoti kaip
greitai  jie  suklups  kuomet  Aš  Būsiu  niekur  nerandamas  ateities  tabernakuliuose.  Kuomet  ta  siaubinga
apleidimo diena ateis, pasigirs nevilties raudos, o pabaisos galia bus tokia, jog daugelis sielų bus per silpnos
išsaugoti Mano šventąjį žodį. 

Jūs turite prašyti Mano pagalbos ir jums ji bus suteikta. Pašaukite Mane su nuolankia siela ir Aš jums
atsakysiu. Maldaukite Manęs jus apsaugoti ir Aš apgaubsiu jus su Savo Brangiausiuoju Krauju, jog niekas
jūsų nesustabdys Tiesos kely, kuris veda į amžinąjį išganymą. 

Tarnaukite  Man  jūsų  pačių  supratimu,  taip  kaip  Man  reikėtų  patarnauti,  ir  jūs  turite  būti  atsargūs.
Darykite kaip Aš jums sakiau. Gyvenkite savo gyvenimus pagal Mano žodį ir  Aš nešiu jus. Paniekinkite
Mane  pasinaudodami  Mano  šventuoju  žodžiu  tokiu  būdu,  kuris  atneša  kančią  kitiems,  ir  jūs  kentėsite
didžiausią skausmą atskyrimo nuo Manęs.

 
Jūsų Jėzus
 



Kadangi jums buvo sutikta Tiesa, labai svarbu, jog jūs tęstute platindami Dievo žodį
2013 m. gegužės 6 d., pirmadienis, 18:42 val.

Mano brangi mylima dukra, tiems, kurie yra nekalti dėl tyčinio Mano įžeidimo, todėl, kad jie neišmano
Mano žodžio, bus greitai suteikta pagalba, kurios jiems reikia.

Jūs, visi tie, kurie žino Mano žodžio Tiesą, suteiktą žmonėm prieš 2000 metų, turite žinoti, jog kol jūs
tarpusavy riejatės, milijonai sielų yra prarandamos. Daugelis,  kaltųjų mirtinom nuodėmėm, padaro šiuos
darbus apsėsti  nelabojo. Jei jie žinotų Mano pažado Tiesą apie amžinąjį  gyvenimą, daugelis  nedalyvautų
šiuose veiksmuose.

Kuomet jums buvo suteikta Tiesa, labai svarbu, jog jūs tęstute platindami Dievo žodį. Jūs turite daryti tai
rodydami meilę ir pagarbą kitų gyvybei. Tai reiškia laikytis Mano Tėvo įsakymo: “Tu nežudysi.” Taip pat tai
yra jūsų pareiga užtikrinti, jog su žmogaus gyvybe yra  elgiamasi su pagarba Dievo Garbei. 

Jūs turite priminti kitiems apie amžinojo gyvenimo dovaną, tais momentais, kuomet jūs žinote, jog tiems,
kurie neigia Dievą reikia jūsų pagalbos.  Jūsų pagalba per maldą ir patarimą, gali išgelbėti šias sielas. Man
reikia tiek daug jūsų laiko, Mano mylimi sekėjai. Jūs turite būti dosnūs jūsų laiku, vardan sielų išganymo.
Prašau tęskite melstis Mano Dvasinės kovos Maldas, nes Aš pažadu atsivertimą milijonui prarastų sielų,
kuomet jos bus sakomos.  

Neleiskite nelabojo puolimams, kuris nesiliaus mesti debesį ties šiais Pranešimais, jus išblaškyti. Priimkite
šiuos puolimus, tokius koki jie yra, šėtono bandymai ir visų blogųjų dvasių, kurios klaidžioja žemėj, užkirsti
kelią Dievo vaikams gaunant didingąjį palikimą, kuris jų laukia.

Aš prašau taip pat, jog jūs būtute dosnios širdies ir melstutės už tuos, kurie nusisuko nuo Manęs, per šią,
Mano paskutinę Misiją prieš Dižiąją Dieną. 

Jūsų Jėzus

Dievo Motina: Misija, kuri jums suteikiama, mano vaikeli, yra paskutinė grandis galutinėj
Sandoroj

2013 m. gegužės 7 d., antradienis, 17:00 val.

Mano brangus vaikeli, Aš atskleidžiu tau, šiandien, šio yptingo apsireiškimo metu, Mano širdies paslaptį,
Ji yra susipynusi su šventaja širdim mano mylimo Sūnaus. Mano širdis  plaka vienybėj kartu su Jo ir kaip
susivienijusi Išganytoja, aš stengsiuosi atvesti daugybę savo vaikų į Naująją Taikos Erą.

Kaip  Dievo  Motinai,  Man  buvo  suteikta  galia  prieš  pabaisą,  ir  visiem  tiems,  kurie  šaukiasi  mano
pagalbos, bus suteikta didžioji Jo apsauga. Dėl šios ypatingos galios, duotos Man iš Mano Sūnaus, kiekviena
pastanga bus daroma, jog Mano Vardas būtų  paniekintas pabaisos valdymo laikotarpiu. Bus organizuojami
vieši renginiai, pagerbsiantys mano norus suvienyti visus Dievo vaikus. Gaila, ne visi iš jų gerbs Tiesą.

Aš atskleidžiau Tiesą La Salette, Prancūzijoje, Fatimoj, Portugalijoje, visgi daugelis nesupranta apie tai, ką
Aš  paaiškinau.  Greitai,  išpranašautos  pranašystės  taps  realybe  ir  tuomet  neapykanta,  kurią  man  turi
nelabasis, bus pastebima tam tikrose ceremonijose, kurios bus įžeidžiančios Dievą.

Mano Sūnus sukūrė labai  ypatingą planą,  kuris  buvo paruoštas iki  kiekvienos mažiausios detalės,  jog
užtikrintų, kad pasauliui yra suteikta Tiesa apie Dievo priešus. Jis tai daro, nes  tiktai Tiesa gali išgelbėti
žmonijos rasę. Jei Dievo vaikai sektų melu ir įsitrauktų į apgaulę, gimusią iš antikristo plano, tuomet jie
atsuktų savo nugaras mano Sūnui ir jų pačių išganymui. 

Misija, kuri jums suteikiama, mano vaikeli, yra paskutinė grandis galutinėj Sandoroj, kurią Mano Sūnus
turi pabaigti paklusdamas mano Tėvui, Visų Aukščiausiajam Tėvui. Tai bus įrankis, su kuriuo sielos bus
išganytos iš šėtono gniaužtų ir jo piktosios armijos žemėje. Dėl to, neapykanta rodoma jums pasauly, kitų



darbai ir veiksmai bus žiaurūs ir nuožmūs. Pyktis rodomas prieš jus bus kaip niekad iki šiol ir jūs turite
suprasti, jog to turite ir tikėtis. Prieš Mano Sūnaus darbą, šiais laikais bus karčiai priešinamasi ir Jis ir Jo
Bažnyčia žemėje turės pakęsti galutinį nukryžiavimą prieš prisikelimą, pažadėtą visiems, kurie tiki į mano
Sūnų, kuris įvyks.

Neapykanta yra tikra, o nelabasis apsuks protus netgi toms, išrinktosioms sieloms ir regėtojams prieš jus,
mano vaikai. Niekada neliūdėkite dėl savęs ar tų sielų, nes mano Sūnaus kančia yra dešimt kartų sunkesnė.
Tai  mano  Sūnus,  žmonijos  Išganytojas  ir  Atpirkėjas,  kuris  žuvo  dėl  žmonijos  nuodėmių,  yra  visdar
nekenčiamas su nuožmumu, kuris gimsta iš pykčio ir yra diriguojamas šėtono. Tai mano Sūnus, kuris yra šių
puolimų taikinys ir kuomet jie jus įžeidinėja, mano vaikeli, jie plaka Jį ir vėl iš naujo.  

Jūs turite sukilti visi ir daryti kaip mano Sūnus jums liepia, nes jūs buvote išrinkti suformuoti jo Likusiąją
Armiją. Kuomet jūs kentėsite Jo Vardu, tai dėl Dievo Garbės ir žmonijos išganymo. Kuomet Naujasis Rojus
ir Naujoji žemė taps viena, ši kančia liausis ir visi giedos Dievui pagarbinimą.

Jūsų mylima Motina
Dievo Motina
Išganymo Motina

Maras bus paplitęs labiau nei AIDS, bei bus vienas iš pirmųjų ženklų apie artėjančią Bausmę
2013 m. Gegužės 7 d., antradienis, 22:35 val.

Mano brangi mylima dukra, paskutiniąsias dvi dienas, kaip tu buvai išblaškyta ir leidaisi nuvedama nuo
Mano žvilgsnio. Nejaugi tu nežinai ką sukūrė šis atsitraukimas? Praleidusi tik vieną Eucharistinės Adoracijos
dieną, tu buvai nuvesta ir Mano Vardu skriaudžiama, neapsisaugojusi savęs, kaip Aš buvau nurodęs. Mano
nurodymas yra,  jog tu ateitum kasdien ir  toliau prieš Mane,  ir  melstaisi  švenčiausiąjį  Rožinį,  jog Mano
Motina galėtų apgaubti tave apsauga, kurios tau reikia šiame Darbe.

Daugelis,  kurie  yra  arti  Manęs  įgauna  pasitikėjimo,  kuris  priverčia  tikėti,  jog  joks  skausmo  kiekis
nesustabdys jų, kuomet jie atlieka Mano Misiją, bet tai yra įmanoma tik tuomet, kuomet jūs pašaukiat Mane
jums vadovauti. 

Mano dukra, greitai bus matomas maro atsiradimas, kadangi Mano Tėvas išlies ant žemės bausmę ant tų
tautų, kurios įžeidžia Jį ir kurios leidžia blogiui ir neteisybei būti padaryti vargšams nekaltiem žmonėm. šis
maras bus matomas ant veido, o žaizdos neužgis iki kolei didžioji Bausmė nepasibaigs. Maras bus paplitęs
labiau nei  AIDS,  bei  bus  vienas  iš  pirmųjų ženklų apie  artėjančią  Bausmę.  Jį  paseks  badas,  apimsiantis
trečdalį žemės ir bus patirtas antikristo valdymo laikotarpiu.

Antikristo valdymui plintant kaip voro voratinkliui, Mano Tėvo Ranka atitinkamai išlies bausmių virtinę
ant  keturių  pasaulio  kampų.  Dieviškasis  įsikišimas padės  sustabdyti  sielas  būti  pačiuptoms pabaisos  dėl
antikristo galios. Jo sekėjai kentės agonišką bausmę ir tai bus matoma ant jų veidų maro metu. Jie neišvengs
šios baisios bausmės, nei tie, kurie įvykdys klastingą apgaulę prieš Mano Bažnyčią žemėje. 

įspėjimas yra suteikiamas tam, jog tie,  kurie abejoja  Mano Teisingumo Ranka,  suprastų  pagaliau,  jog
žmonija kentės, taip, kaip jie kentėjo Nojaus laikais, jei jie nusigręžtų nuo Dievo.

Galutinis įžeidimas Mano Tėvo, per karo ir aborto nuodėmes, pritrauks žmonijai Jo didžiausiąją Bausmę.
Negimusiųjų gyvybė, taip žiauriai atimta, be jokio gailesčio, bus baudžiama kūno mirtim ir sielos mirtim. 

Jūsų Jėzus 

Mano brangiausias noras yra, jog jūs ieškotute jaunųjų sielų
2013 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 22:45 val.



Mano brangi mylima dukra, Mano Meilė tiems kiekvienos tautos, spalvos ir tikėjimo jauniems žmonėms,
kurie Manęs nepripažįsta, yra amžina. Mano sielvartas dėl šių mažųjų Mano sielų yra  gilus. Už juos turi būti
meldžiamasi,  ypatingai dabar. Aš pasimsiu juos į Savo Malonę, nedvejodamas,  jei paprašysite Manęs šia
Kovos Malda.

Kovos Malda (106) Malonė jauniems, kurie nepripažįsta Dievo
Brangus Jėzau, paimk į Savo globą sielas šių Dievo vaikučių, kurie Tavęs nepažįsta, kurie nepripažįsta

Tavo Meilės ir kurie nepriima Tavo Pažado. 
Išliek Savo atsivertimo malonę ir suteik jiems amžinąjį gyvenimą. 
Būk gailestingas visiems tiems, kurie netiki Tavo Egzistavimu ir kurie neieškos atgailos už savo nuodėmes.

Amen. 
Mano brangiausias noras yra, jog jūs ieškotute sielų jaunųjų, agnostikų ir tų, kurie netiki į Dievą. Jie yra

jūsų pirmenybė.  Aš prašau jūsų pritraukti visas tautas, tikėjimus, spalvas ir religijas į Mano Apsaugą.
Kuomet jūs atvesite Man šias sielas, Aš suteiksiu jiems didžias Dovanas ir pažadu jų išganymą.

Labai svarbu, jog jūs neatmestute tų, kurie neturi susidomėjimo savo išganymu. Jie yra prarastosios sielos,
kurių Aš ilgiuosi ir Aš seksiu paskui juos į kiekvieną pasaulio kampelį, kiekvieną plyšį ir kiekvieną šalį iki kol
Aš galėsiu juos atvesti į Savo Karalystę.

Prisiminkite šį prašymą. Prisiminkite Mano troškimas yra paliesti tuos, kurie Manęs nežino ir tuos, kurie
Manęs nenori pažinti.

Jūsų Jėzus 

Vienintelis vanduo reikalingas išgyventi Dievo vaikams, ateis iš Gyvenimo Medžio, kuriuo bus
palaikoma visa gyvybė 

2013 m. gegužės 10 d., penktadienis, 16:40 val.

Mano brangi mylima dukra, palaiminti yra tie, kurie atsiliepia į Tikrajį Dievo žodį, nes jie bus pirmieji
prisikelsiantys ir įžengsiantys į Mano Naująją Karalystę.

Tie,  kuriems  nebuvo  suteiktas  Mano  šventasis  žodis,  įskaitant  tas  šalis  kur  Aš  Esu  uždraustas,  yra
pirmosios sielos, kurias turiu pasiekti. Ne dėl jų pačių kaltės, jie buvo nuo gimimo auginami paneigti Dievą,
Sutvėrėją ir Sukūrėją viso kas egzistuoja. Aš sieksiu atversti juos šios Misijos dėka ir pažadu, jog kuomet
jiems  bus  parodyta  Tiesa,  per  įspėjimą,  jog  jie  bus  greitai  įtraukti  į  Mano  Gailestingumą.  Aš  niekad
neatsisakysiu tų, kurie buvo apgauti, per klaidingas doktrinas, nes jie yra bejėgiai ir jiems reikia Mano Meilės
ir Gailestingumo.

Aš trokštu, jog Mano sekėjai pasiruoštų kopti laipteliais, ilgą ir sunkų kopimą, į dvasinį tobulėjimą. Tie iš
jūsų, kurie buvo palaiminti įžvalgumo Dovana Mano Balsu, slypinčiu Tiesos Knygoj, turi Man pareigą. štai
ką turite daryti. Naudokitės Dovana, kurią jums suteikiau, pasirengti dvasiniam tobulėjimui, kurio iš jūsų
reikalaujama, dabar kuomet Aš steigiu Savo Likusiąją Armiją žemėj. Jūsų atsakomybė yra padėti tiems, kurie
yra per silpni, per išdidūs ir per daug užsispyrę, jog priimtų Mano Gailestingumo Ranką. Tai per jus, Aš
galėsiu suteikti visoms sieloms įskaitant ir tas, kurios nėra vertos Mano Gailestingumo, išganymo reikalingo
gyventi amžinai Mano šlovėj.

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. 



Kiekviena  reikme  bus  pasirūpinta,  o  meilė  bus  tokia  gausi,  jog  joks  nepasitenkinimas  nebeegzistuos.
Juoko, meilės, džiaugsmo, spalvų, ir nuostabių dalykų, kurių joks žmogus niekad nematė savo laiku žemėje,
bus gausybė. Laimė, kuri yra nežemiško suvokimo, bus Dovana kiekvienam iš jūsų, kuriam buvo duotas
raktas į Mano Karalystę. 

Gyvenimas priešaky yra išpuoštas didžiomis Dovanomis ir jūs išliksite pastovioj ramybės būsenoj su meile
Man. Aš valdysiu vienybėj su Dievu visus Dievo vaikus ir nė vienam iš jūsų nesinorės nieko kito, tokia Didi
yra Mano Meilė. Tai vienintelis gyvenimas, kurio jūs turite siekti, nes jokia kita gyvybė nebeegzistuos po
Didžiosios Dienos kuomet Aš ateisiu jūsų.

Jūsų Jėzus 

Stebuklai, kuriuos Aš pažadėjau pasauliui, per Mano Kovos Maldas, išaugs 
2013 m. gegužės 11 d., šeštadienis, 20:20 val.

Mano brangi mylima dukra, nesvarbu, kad tu turi kentėti skausmą dėl to būdo, kuriuo esi atstumta vardan
Manęs, dėl to, kad Mano žodis niekada nemirs. Jis pakils ir taps dar garsesnis iki kol, kaip galingo vėjo, jo
intensyvumas išaugs iki kol Mano Balso griausmas sudundės kaip perkūnas per visą žemę. Bus tik visai keli,
kurie nebus girdėję Mano Balso ir netgi tie, kurie Mane atstumia nesiliaus apie Mane kalbėję. Jie matys, jog
neįmanoma Jo ignoruoti.

Kaip  bet  kuris  savo  motinos  vaikas,  Dievo  vaikai  -  įskaitant  tuos,  kurie  atsisako  Jį  pripažinti  -  bus
pritraukti prie Jo, nes jie negali su savim kovoti. Kaip naujagimis, kuris prisiriša prie savo mamos, kiekvienas
Dievo vaikas atpažins saviškį per prisilietimą, garsą ir kvapą. Dievo vaikai pajunta, kuomet Dievo buvimas
prisiliečia  prie  jų  sielų.  Taip  kaip  Aš  pažįstu  saviškius,  taip  pat  ir  tie,  kurie  Mane  myli  atsako  į  Mano
kvietimą. 

Mano  dukra,  šventoji  Dievo  Valia  yra  Galinga  ir  nugalės  visus  tuos,  kurie  priešinsis  Dievo  žodžiui.
Kuomet tu jauti, jog yra tiek daug opozicijos ir tiek daug neaykantos prieš šią Misiją, tu turi visad pasiguosti
Mano vienatiniu pažadu. Tai yra,  išgelbėti  visas sielas,  taip,  jog Mano Naujasis  Rojus galėtų greitai būti
pristatytas žmonijai ir kiek tik galima su kuo mažiau kančios. Kančia gali būti sumažinta per Maldas Mano
Likusiosios Armijos, nes Aš perdaviau jiems ypatingas malones. 

Stebuklai, kuriuos Aš pažadėjau pasauliui, per Mano Kovos Maldas, išaugs ir daugelis patirs išgijimus ir
atsivertimus. Tai bus šių stebuklų dėka, jog Aš pasidarysiu žinomas, netgi labiausiai užkietėjusių skeptikų.
Tai bus Kovos Maldų dėka, jog Mano Krikščioniškų Bažnyčių tarnams bus parodytas Mano Gailestingumas
ir greitai daugeliui iš jų bus suteiktas šių Pranešimų autentiškumo įrodymas. 

Mano Valia bus atlikta ir nė vienas žmogus jos nesustabdys. Daugelis pasipriešins Mano Valiai, užgaulios
Mano žodį ir spjaus į tave, Mano dukra, bet jų neapykanta bus nušluota ir greitai jie atvers savo širdis, nes jie
neabejos, jog tai jų šeimininkas juos kviečia. Aš Esu Indas, per kurį jie bus apvalyti. Tai bus per Mane, jog
jiems bus suteikta vienintelė įmanoma apsauga nuo antikristo. Mano apsauga turi būti išieškota ir Gyvojo
Dievo Antspaudas turi būti suteiktas kiek įmanoma daugiau žmonių. 

Klausykitės Mano nurodymų ir viskas bus gerai. Ignoruokite Mane ir bandykite kovoti su neteisybe, kuri
bus  išplitusi  kuomet  pasaulis  bus  valdomas  pabaisos  ranka,  patys,  ir  jūs  būsite  nepakankamai  stiprūs.
Priimkite Mano Dovaną ir jūs išliksite stovėti, saugūs žinodami, jog Aš saugau jus ir jūsų šeimą bei draugus.

Jūsų Jėzus 

Mano žodis yra pabaiga. Jis galutinis. Negali būti jokio kito žodžio
2013 m. gegužės 13 d., pirmadienis, 16:38 val.



Mano brangi mylima dukra, Mano Pažymėtoji Armija greitai šiuo metu išaugs ir išplis į 58 tautas. Tarp
jūsų bus lyderių ir jūs turite susivienyti, kad ir kur jūs esate, per “Jėzus žmonijai” maldos grupes.

Atveskite pirmiausiai visus tuos, kurie Mane seka, prie savo bendraminčių ir tuomet pasiryžkite pritraukti
visus tuos, kurie seka skirtingų rušių doktrinom. Aš trokštu, jog jūs pasakytute visiems tiems, kurie Manim
netiki ir Aš pažadu, jog jiems bus parodyta Tiesa  įspėjimo metu. Jiems sunku bus Mane paneigti, nes Aš
apšviesiu  jų  sielas  tokiu  būdu,  kuris  juos  nustebins  ir  šokiruos.  Mano  šventoji  Dvasia  nusileis  ant
kiekvienos tautos kur bus įsteigtos Mano maldos grupės.

Aš  padidinsiu  stebuklų skaičių,  kurie  buvo jau patirti,  kuomet  Aš išgydžiau  protus,  dvasias  ir  kūnus
nusidėjėlių ir sergančiųjų tarp jūsų. Jūs atpažinsite Mane Mano buvimu, kurį Aš įdiegsiu tuose iš jūsų, kurie
prašo  Mano  malonių.  Jūs  ištiesų  esate  palaiminti  -  jūs  šios  kartos  vaikai,  kurie  buvo  išrinkti  tokiom
gausybėm mėgautis  amžinu  gyvenimu Mano Karalystėj,  kuri  neturi  pabaigos.  Mirtis  bus  jūsų nugalėta.
Blogis bus sunaikintas jūsų ištvermingumo stiprybe ir nuodėmė daugiau nebegadins jūsų sielų.

Mano vaikai,  yra dar daug darbo, kurį reikia padaryti.  Leiskite Man jums vadovauti per Mano Kovos
Maldas, nes jos atvers jums akis Tiesai. Kuomet jūs galėsit matyt Tiesą, jūs žinosite savo širdyse ką daryt.
Vienas patarimas - kuomet jums atkerta už kalbėjimąTiesos, jūs turite išlikti tylūs. Melskitės už tas sielas, jog
ir joms būtų taip pat suteikta malonė priimti Tiesos Knygą.

Mano žodis yra pabaiga. Jis galutinis. Negali būti jokio kito žodžio. Betkurie, besiskelbiantys kalbą Mano
Vardu, nuo to laiko kai ši Misija prasidėjo 2010 -ųjų lapkritį, neturi teisės to daryti, nes jie ateina ne iš
Manęs. Tie pranašai, kurie atėjo prieš šią Misiją, kurie taip pat kalba Mano Vardu, yra palaiminti, bei Aš ir
toliau  juos  saugosiu.  Mano  Balsas  kalba  pasauliui  per  šiuos  Pranešimus.  Mano  mylima  Motina,
Nekalčiausioji Mergelė Marija, taip pat kalba savo regėtojams, ir jos misija yra taip pat  palaiminta Manęs.

žinokite,  jog  šėtono  armiją  sudaro  daugybė  netikrų  pranašų,  kurie  kalba  lipšniu  balsu.  Raminančiai,
meilingai ir užsimaskavę tuščiais pažadais, jie sakys visiškai priešingai viskam ką Aš sakau. žinokite, jog tiktai
Mano Balsas pasakys jums Tiesą. Tik Mano Balsas pasakys apie įvykius, kurie ateis, kurie iš tikrųjų įvyks.
Niekam kitam nė nebus suteikta teisė kalbėti su Manim, Jėzum Kristum ar Mano mylimu Tėvu.

Nusiraminkite šiuo apsireiškimu ir žinokite, jog tik šventoji Trejybė kalba tokiu būdu, su Ugnim, kuri
užplūs visas sielas, neturinčias išdidumo ir sklidinas nuolakia meile Man. 

Jūsų Jėzus 

Tie, kurie sekė Dievo žodžiu, nustatytu pranašų prieš Mane, buvo pirmieji spjovę į Mane
2013 m. gegužės 14 d., antradienis, 21:00 val.

Mano brangi mylima dukra, tiems iš Mano apaštalų, kurie kenčia dėl to, kad jie tiki šiais Dangiškaisiais
Pranešimais, štai ką turiu pasakyti. 

Nors ir sunki yra jūsų kančia, jūs turite žinoti, jog jūs buvote palaiminti Mano Dovana, suteikta jums
padėti  atverti  akis  Tiesai.  įžedimai,  kuriuos  jums  teks  patirti  Mano  Vardu,  dėl  jūsų  ištikimybės  šiems
Pranešimams, ateis iš tų, jums artimiausiųjų. Ypatingai, daugelis šventųjų Mano tarnų, kurie atsisako Manęs
ieškoti  per  šį,  Mano  šventąjį  žodį,  suteiks  jums  daugiausiai  liūdesio.  Jūs  būsite  apjuodinti,  pažeminti,
užginčyti, kritikuojami ir pajuokti, ir visgi tie patys žmonės išpažįsta kalbą Mano šventuoju Vardu. 

Jūs turite iškęsti šį skausmą kaip Mano apaštalai ir mokiniai turėjo kentėti. Mano laiku žemėje, Aš buvau
išvaromas iš Dievo šventyklų. Mano mokiniai buvo perspėti laikytis nuo Manęs kuo toliau, kitaip jiems grėsė
atskyrimas nuo Bažnyčios, jei jie bus pamatyti su Manimi. Kuomet jie kalbėjo Mano šventuoju žodžiu ir
platino Mano Mokymus jiem buvo grasinama, bei kai kuriais atvejais jie buvo nuplakti. Iš jų buvo daromas
pasirodymas. Tie, kurie sekė Dievo žodžiu, nustatytu pranašų prieš Mane, buvo pirmieji spjovę į Mane. Jų
pyktį sukėlė faktas, jog Aš kalbėjau Tiesą, nes jie nenorėjo girdėti Tiesos. Ji  juos gasdino ir vertė jaustis



nepatogiai. 
Pripildyti šventosios Dvasios Galia, Mano apaštalai buvo nekenčiami po Mano Pakilimo, daugelio, kurie

garbino šventyklose. Ir nors jų kančia buvo didi,  o opozicijos balsai šaukė jų akivaizdoj garsiai, tai buvo
nesvarbu.

Niekas negali sustabdyti Mano žodžio pasklidimo. Nė vienas balsas nebus pakankamai garsus. Nė vienas
argumentas  nebus  pakankamai  patikimas.  Nė  vienas  įtūžis  nebus  pakankamai  stiprus.  Mano  Galios
neįmanoma nugalėt.  Mano šventoji  Dvasia  pritrauks  milijardus  sielų  į  saugųjį  Mano Naująjį  Rojų.  Visi
nepasitenkimo balsai bus nutildyti ir visa opozicija bus nustebus, dėl to, kad Mano Tėvo įsikišimas užtikrins,
jog dygliai ir uolienos, kurios yra nukloję Tiesos Kelią, bus panaikinti.

Tik Mano Balsas paliks. Tai bus Vienintelis Galingas Balsas, kuris išliks ir tuomet ateis Didžioji Diena. 
Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: Mano Didysis įsikišimas, skirtas išgelbėti žmoniją, jau prasidėjo ir Mano veiksmų
greitis bus visų pastebimas

2013 m. gegužės 15 d., trečiadienis, 16:40 val.

Mano brangiausia dukra, Dievo Dvasia plūsta į žemę tokiu mąstu kaip kad niekad anksčiau. 
Kad parengtų Mano vaikus Naujajam Rojui, kuris stovi laukdamas jų, Aš apgaubiu juos su Tiesos Dvasia.

Kai kurie priims ją, su išskėstom rankom, ir bus dėkingi už tokį palaiminimą. Kiti atsisakys, nes jie neatvers
savo širdžių.

Mano  Didysis  įsikišimas,  skirtas  išgelbėti  žmoniją,  jau  prasidėjo  ir  Mano  veiksmų  greitis  bus  visų
pastebimas. Stebuklai, su Mano sutikimu, Jūsų Visagaliu Tėvu, greit išplis ir apie juos bus kalbama.  šie
sukels  daugiau  atsivertimų.  Tuomet,  kaip  tik  tada,  kai  Mano  Meilės  Dvasia  pasklis,  nelabojo  ir  jo
bendraminčių veikla padidės. 

Mano Ranka sustabdys blogio veiksmus tų, kurie stengiasi sukelti karą, ligas, žmogžudystes ir abortus
tarp Mano vaikų. Mano Ranka nubaus taip pat tuos, kurie kankina ištikimus sekėjus Mano Mylimo Sūnaus
ir tuos, kurie stengiasi panaikinti Jo Akivaizdą šventojoje Eucharistijoje. 

Išgirskite dabar Mano Kvietimą. Visi Mano vaikai bus pritraukti prie Mano Gailestingumo. Tie, kurie
atstumia Mano Sūnų, atstumia Mane.  Tie,  kurie įžeidžia  Mano Sūnų, negali  ateiti  pas Mane.  Tie,  kurie
paneigia  Jo  Mokymus  ir  perverčia  Tiesą,  paneigia  Mano  Egzistenciją.  Jūs  negalite  sukurti  savo  pačių
įstatymus ir tuo pačiu paklusti Man. Taip pat jūs negalite toleruoti nuodėmę ir tikėtis pamatyti Mano Veidą. 

Jei  nuodėmės  nesumažės,  Aš  nubausiu  tas  tautas,  kurios  yra  atsakingos  už  nuodėmes,  kurios  Mane
užgauna. Taip kaip Mano šventoji Dvasia ir toliau nemažės, taip ir įvyks Mano įsikišimas, jog sukliudytų
nuodėmės plitimą.

Visi  šie pasikeitimai bus pastebimi visi  vienu metu.  Grietai poto, kuomet kiekvienas bandymas Mano
Sūnaus, per Jo Bažnyčią ir jo apaštalus, bus padarytas paskleisti Tiesą, ateis Diena, kuomet Mano Sūnaus
Didysis Gailestingumas išsilies ant žmonijos. Tuomet, nebeilgai poto ateis Teismo Diena. 

Ruoškitės, Mano vaikai, dabar nes ši diena gali ateiti betkada. Tik tie, kurie paklūsta Mano įsakymams, ir
rodo gailėjimasi dėl savo nuodėmių, gali ir bus išgelbėti.

Jūsų mylintis Tėvas 
Visų Aukščiausias Dievas 

Meilė ateina tik tai iš Manęs. Neapykanta ne
2013 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis, 15:30 val.



Mano brangi mylima dukra, tai bus tik per Meilės Galią, jog žmonija gali būti ir bus išgelbėta. Meilė, apie
kurią Aš kalbu, yra Dievo Meilė, kuri srūva į žmonijos širdis. Dievo Meilė yra visų Jo vaikų širdyse, įskaitant
tuos, kurie Jį neigia. Tai bus jūsų meilė vienas kitam, kuri palaikys jus per išmėginimus, kurie plyti priešaky.
Parodykite meilę ir dosnumą savo artimui ir būkite geri vargšui, silpnam bei bejėgiui ir Aš padarysiu jus per
amžius Manais. 

Tiems iš jūsų,  kurie elgiasi negailestingai su kitais, kurie sukelia skausmą tiems, kuriuos jūs valdote ir
kurie šnabžda apie kitus pikta, jūs būsite kaip tušti indai negalintys Man nieko pasiūlyti. Jūs visad turite sekti
Mano Mokymus. Meilė ateina tik tai iš Manęs. Neapykanta ne. Tie, kurie sako, jog garbina Mane ir kalba
blogai apie kitus, nors jie ir sakosi saugantys Mano žodį ir sergintys Mano Vardą - Jie Manęs negarbina. Jie
Mane įžeidžia ir jų gėda bus akivaizdi Didžiąją Dieną. Niekad, nė vieną akimirką, negalvokit, jog jūs galite
gyventi be meilės kitiems savo širdyse, nes jei jūs neturite meilės kitiems, tuomet jūs neigiate Dovaną, kuri
yra gausiai suteikiama visiems Dievo vaikams. Kuomet jūs ištirųjų Mane mylit, jūs elgsitės su kitais su meile
ir pagarba. Kuomet jūs esate kitiems negailestingi, kalbate negerai apie juos ar nedorai juos kritikuojate,
tuomet jūs atstumiate Meilę, kuria jus apdovanoju. Jos vietoj esti neapykanta.  Neapykanta kitam žmogui
ateina iš šėtono. Kuomet jūs leidžiate neapykantai užkietinti savo sielą, jūs nutolinsite save nuo Manęs ir jūs
būsite giliai susirūpinę savo sielose. 

Kuomet jūs mylite kitą Mano Vardu, jūs darysite tai savo žodžiu, veiksmais ir dosnumo darbais. Dievo
Meilė, gyvenant pagal Jos norus, per Jo vaikus, gali išgelbėti žmoniją. Meilė nugali blogį.  šėtono jėga yra
sunaikinama momentaliai kuomet jūs parodote meilę kitiems, kurie su jumis elgiasi blogai. Jūs turite dirbti
sunkiai, jog leistute meilei jus apsupti, jog galėtute išdalinti šią didžią malonę kitiems.

Meilė kituose iššaugina Meilę. Meilė suteikia gyvybę. Meilė suteikia atleidimą. Meilė sunaikina blogį. Be
meilės blogis suklestės.

Jūsų Jėzus 

Pasaulis apsidžiaugs, kartu su Mano Bažnyčia Romoje, žydų tautos bus atskirtos
2013 m. Ggegužės 17 d., penktadienis, 14:02 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš atskleidžiu tau artimai Savo skausmą, nes Aš ir  vėl iš naujo išgyvenu
agoniją, kurią patyriau Alyvų Kalne. 

Tuometu Mano skausmas, sukeltas nelabojo, kuris parodė Man ateities vizijas, buvo iššauktas pagonizmo,
pasklisiančio pasauly jūsų laikais. Aš žinojau tuomet, taip kaip dabar galiu matyti, apie neapykantą pasauly,
kuri egzistuoja Man, Jėzui Kristui.  

Mano kančią pagilina faktas, jog žmonija vistiek nesupranta pilnai Aukos, kuri buvo padaryta dėl jų sielų.
Mano  nukryžiavimas  buvo  skirtas  išgelbėti  kiekvieną  kartą,  įskaitant  ir  tuos  pasauly  šiandien.  Mano
skausmas šiuo metu yra didis ir Mano skausmas pasireiškia tavyje, Mano dukra, ir kitose pasiaukojančiose
sielose, jog Aš galėčiau išganyti labiausiai suniokotus iš jūsų.

Aš verkiu karčiomis ašaromis ir Mano širdis kilnojasi, nes nuodėmė yra platinama per įstatymus jūsų
šalyse, kurie nuves nekaltas sielas į pagundą. Jie netik  jausis, jog nuodėmė dabar gali būti pateisinama, nes
įstatymai jų šalyse juos pateisina,  bet jie taip pat bus apkaltinti  pažeidus jų krašto įstatymus, jei jie
palaikys Mano šventąjį žodį.  

O kaip apgauti jūs esate. Kaip toli jūs esate nuklydę nuo Manęs. Kaip labai jūs Mane skaudinate. Tie su
atsakomybe skelbti Mano žodį, klausykite Manęs dabar. Jūsų pareiga yra saugoti Mano šventąjį žodį visais
laikais.  Jūsų  priesaika  yra  paklusti  Mano  žodžiui  Ir  Mano  Mokymams,  sudarytais  Mano  Bažnyčios
žemėje  įkurimo metu.  Niekada  nenuklyskite  nuo Tiesos.  Paruoškite  savo sielas,  nes  grietai  jūs  būsite
priversti, prieš jūsų valią, paneigti Mane per Sakramentus. Jūs turite būti budrūs visaisi laikais dėl didžių



pasikeitimų,  kurie laukia priešaky. 
Visai žmonijai: Aš šaukiu jus atsiliepti į Mano Balsą, Balsą Tiesos, Balsą Meilės, Balsą jūsų šeimininko.

Greitai, jūs Mane pamatysit. Tuometu voratinkliai bus nuvalyti nuo jūsų akių ir tuomet Tiesa pasidarys aiški.
Kuomet  Mano Gailestingumo Diena  nusileis,  jūs  turite  žinoti,  jog  Mano Antrasisi  Atėjimas įvyks  labai
greitai poto. Ir kol Aš trokštu visų jūsų atsigręžimo į Mane, Aš verkiu su liūdesiu už sielas, kurios yra Man
prarastos. 

Aš  turiu  įspėti  tuos,  kurie  bando Mane  sustabdyti,  sielų  išganyme,  jog  Aš nubausiu  jus,  jei  ir  toliau
niekinsite  Dievo  žodį.  Aš  kalbu  ne  apie  šiuos  Pranešimus,  nors  Aš  ir  esu  nuliudęs,  jog  jūs  Manęs
neklausysite, bet apie panaikinimą Mano šventojo žodžio jūsų valstybėse.

šviesa kausis su tamsa. Dievo šviesa palaiko jus gyvus. Tamsa jus sunaikina. Mano šviesa taps dar šviesesnė
iki  kol  Mano šventoji  Euchristija  bus  uždrausta.  Tuomet  ji  išnyks.  Tuomet  Mano Bažnyčia  subyrės  ir
atrodys numirsianti. Pasaulis apsidžiaugs, kartu su Mano Bažnyčia Romoje, žydų tautos bus atskirtos.
Tai  bus  didžiausia  apgaulė  ištikusi  žmoniją  ir  tie,  kurie  priims  šią  nuodėmingą  pagonizmo  formą  bus
nušluoti potvynio. Ir tuomet, po liepsnų, kurios nušluos pasaulį, Mano Bažnyčia pakils, ir vėl, į savo pilną
didingąją formą. Tai bus pabaiga nusidėjėliams, kurie atsisakė Mano Rankos, bet pradžia Amžino Gyvenimo
tiems, kurie Mane myli. 

Jūsų Jėzus 

Jiem būtų tuoj pat atleista, jei jie surastų drąsos ir pašauktų Mane padėti jiems jų beviltiškume
2013, Gegužės 17, penktadienis, 23:50 

Mano brani mylima dukra, tu turi žinoti, jog visi nusidėjėliai, ypač tie, kurie padarė baisius dalykus, turi
pas Mane ateiti. Aš trokštu jų dėmesio ir Aš noriu juos atvesti į Savo širdį, nes Aš juos myliu. Jiem būtų tuoj
pat atleista, jei jie surastų drąsos ir pašauktų Mane padėti jiems jų beviltiškume. Jie nekados neturėtų Manęs
bijoti,  nes Aš Esu Visada Gailestingas.  Jie  yra arčiau Manęs nei  tie,  kurie sklabiasi  Mane atstovaujantys
žemėje, bet kurie yra hipokratai, toki koki buvo Fariziejai. 

Duokite Man jūsų ranką. Nepaisant kokius darbus jūs padarėte, Aš jus uždegsiu. Mano malda, dabar
jums suteikiama, atves jus į Mano širdį ir Aš jumyse slypėsiu, o jūs būsit išgebėti.

Kovos Malda (107) Išgebėk Mane nuo Pragaro liepsnų
Aš esu siaubingas nusidėjėlis, Jėzau.
Mano veiksmų dėka, Aš sukėliau kitiems baisias kančias.
Dėl to esu atskirtas. 
Aš esu niekur nebepakenčiamas žemėje.
Išgelbėk mane nuo šios tuštumos ir saugok mane nuo piktojo pinklių.
Leisk man atgailauti.
Priimk mano apgailestavimą.
Pripildyk mane Savo Stiprybe ir padėk man pakilti iš beviltiškumo gelmių.
Aš perduodu Tau, brangus Jėzau, savo laisvąją valią, pasielgti su manim kaip Tu trokšti, jog aš galėčiau

būti išgelbėtas nuo Pragaro liepsnų. Amen.
Eik Mano vaikeli, ramybėj, nes Aš niekada nepaliksiu tų, kurie meldžia Mano Gailestingumo.
Jūsų Jėzus 

Kuomet šventoji Dvasia Esti, Ji pasklis kaip ugnis ir atkartos Dievo žodį daugeliu kalbų



2013 m. gegužės 18 d., šeštadienis, 13:16 val.

Mano brangi mylima dukra, šventosios Dvasios Dovana yra labai nesuprasta. Tai yra vertinga dovana ir
yra išliejama žmonijai dėl Dievo Dosnumo. Ji yra suteikiama su didžia meile visiems, bet ne kiekvienas ją
priima. Ne kiekvienas sugeba gauti šią Doavaną. Tie, kurie tiki, jog jie nusipelnė šios Dovanos, nes jie sakosi
Mane  žiną,  ir  kurie  yra  išsimokslinę  kiekvienu  teologiniu  aspektu,  nebūtinai  yra  pasirengę  gauti  šią
švenčiausiąją Dovaną.

Per  dešimt  dienų  Aukštutiniame  Kambaryje,  Mano  mylima  Motina  turėjo  kantriai  išaiškinti  Mano
apaštalams nuolankumo svarbą. Be nuolankumo jūs negalite būti pripildyti šia dangiškaja Dovana. Kai kurie
iš Mano apaštalų manė, jog kaip išrinktieji mokiniai jie buvo geresni nei paprasti žmonės, nes jie buvo arčiau
Manęs  ir  jog  kiti  turėtų  nesąmoningai  pulti  prie  jų  kojų.  Mano  Motina  praleido  daug  ilgų  valandų
aiškindama jiems kaip išdidumas gali užkirsti kelią šventajai Dvasiai įžengti į jų sielas.

Kuomet šventoji Dvasia įžengia į sielą, ji atsineša su savim daugel dovanų. Tai gali būti Dovana pažinimo,
kalbų  dovana,  dovana  išmintingumo,  meilės  dovana,  dovana  gijimo  arba  dovana  pranašavimo.  Mano
apaštalų atveju,  jie  greit  suprato,  jog kai  tik  jie  gavo dovaną,  jog jie  niekad negalėjo nuo to laiko leisti,
išdidumo nuodėmei sutepti jų misiją. Nes kaip tik išdidumas įsiterpia tarp žmogaus, kuris gavo šventąją
Dvasią, Dievo Dvasia išnyksta ir vietoj jos tūno tamsos dvasia. 

Tamsi  siela  negali  išlieti  kitiems  šventosios  Dvasios  šviesos.  Ji  tik  gali  skleisti  tamsą.  Dvasinė  tamsa
suklaidina kitus. Ji ypatingai klaidinanti kuomet ji ateina iš kažkieno, kuris yra manoma esantis šventuoju
apaštalu arba Mano Mokymų ekspertu. Visa tai pasibaigia neapykanta, nerimu ir beviltiškumo jausmu.

Jog gautute šventosios Dvasios Dovaną, jūsų siela turi būti išvalyta ir išvaduota iš išdidumo nuodėmės,
kitaip ji niekad nebus jums suteikta. Kuomet šventoji Dvasia Esti, Ji pasklis kaip ugnis ir atkartos Dievo
žodį daugeliu kalbų. Ji atneš proto, kūno ir dvasios gijimą, ir atsineš su savim išmintį, kuri gali ateiti tik
iš Dievo. Ji paskleis atsivertimą visame pasauly. 

Tuomet  tai  bus  vaisiai,  iš  kurių  jūs  žinosite  kur  šventoji  Dvasia  Esti.  Gausybė kiekvienos  įmanomos
Dovanos,  įskaitant  ir  stebuklai  iš  Dangaus,  dabar  jau buvo apreikšti  Tiesos  Knygoj  vardan visų  gėrio -
Knygoj pažadėtoj  visai žmonijai šiems laikams. Priimkite ją su dėkinga širdim ir padėkokite Dievui už vieną
iš paskutiniųjų Dovanų iš Dangaus prieš Didžiąją Dieną.

Jūsų Jėzus 

Ir tuomet, kai tik jie bus Mane pamiršę, Mano Bažnyčia prisikels iš numirusiųjų, taip kaip Aš
prisikėliau. 

2013 m. gegužės 19 d., sekmadienis, 20:08 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  Mano  Naujajame  Rojuje  mirtis  daugiau  nebeturės  galios  tiems  Dievo
vaikams, kurie Jį myli. 

šie Pranešimai, deja, sukels nereikalingą baimę, tiems, kurie mano, jog kuomet ši žemė bus atmesta vardan
Naujojo Rojaus ir žemės, jog jie patirs mirtį. Tai netiesa. Tiems, kurie ieško malonės iš Manęs ir kurie priima
Mano Gailestingumo Ranką bus suteikta Gyvenimo Dovana. Netgi ateistai, netikintieji, nekrikščionys ir tie
skirtingų religijų atsigreš į Mane ir priims Mano Dovaną po įspėjimo. Tai bus tuomet, kuomet Aš nugalėsiu
pabaisą, nes Aš suteiksiu Amžinąjį Gyvenimą milijardui sielų, kurios yra pasauly gyvos.  

Nuodėmė, pateikta Adomui ir Ievai iš žvėries, nustos egzistavusi. Mano Gailestingumas ją nugalės. Tad
taip kaip nuodėmė sunaikina kūną, Mano šviesa atneš žmonijai Amžinąjį Gyvenimą. Mirtis, ligos, senyvas
amžius, nebeegzistuos Mano Naujajame Rojuje. Mano išrinktieji vaikai - milijardai jų - turės tobulą kūną ir
sielą, vienybėj su Dieviškaja Mano Tėvo Valia. 

Jis,  Mano Tėvas, suteikė Adomui ir Ievai Amžinąjį  Gyvenimą, o jie jį  atmetė. Tad jiems ir  visiems jų



palikuonims  buvo  užginta  Rojaus  ir  Amžinojo  Gyvenimo  Dovana.  Dabar  pagaliau,  tai  pasikeis.  Mano
Gyvenimas, Mirtis ir Prisikėlimas dabar turi būti iš naujo įvykdyti, šioje galutinėje Mano Sandoros daly.
Mano Bažnyčia turi, taip kaip Aš turėjau, būti nukankinta ir ji dabar kentės žiaurų plakimą, skausmingą
išpuolį, bei kaip atrodys, triuškinantį žlugimą. O kuomet ji bus nukryžiuota ir atmesta, ji atrodys sudegusi ir
pamiršta. 

Pagonizmas suklestės. Bet todėl, kad jis bus įtakojamas ir vedamas nelabojo, jis bus atsargus neparodyti
savo tikrųjų spalvų. Jis bus pristatytas pasauliui kaip naujoji socialinio teisingumo forma - nauja humanizmo
forma, kuomet visos žmogaus reikmės yra aprūpinamos. šios reikmės pripažins ir  teisę nusidėt,  tad šios
niekinančios Dievą nuodėmės, bus manomos esančios moralinėmis žmogaus teisėmis.   

Kokia bjauri Man, Jėzui Kristui, bus ši nuodėminga, vienatinė pasaulinė religija. Jie ne tik atsuks Man
savo nugaras, bet jie panaudos ir šėtoniškus simbolius, pačiu groteskiškiausiu būdu, ten kur Mano Kryžiai
bus išstatyti. Mano Ostija bus atmesta. Kitokio pobūdžio auka bus daroma ant bažnyčių altorių. Tai bus
pabaisa, kuris bus atvirai jų garbinamas, ir mainais jis suteiks jiems daug galių. štai kodėl daugelis tikės, jog
tie,  kurie  vadovaus  šiai  bjaurasčiai  turės  stebuklingų  galių.  Ir  nors  atrodys  jie  sekantys  gera  ir  teisinga
bažnyčia, ji nesuteiks nieko kito kaip tik tamsą. 

Puotavimai ir nepadorus elgesys bus matomi  šiose bažnyčiose, kurios buvo pastatytos garbinti Mane,
Jėzų Kristų, bet ten Manęs Nebebus. Ir tuomet, kai tik jie bus Mane pamiršę, Mano Bažnyčia prisikels iš
numirusiųjų, taip kaip Aš prisikėliau. Ji  taps ir vėl gyva viešose vietose. Tuomet Aš surinksiu visus Savo
vaikus, kurie išliko ištikimi Mano žodžiui ir tuos, kurių akys buvo atvertos Tiesai. Tuomet mes pakilsim
kartu su tais, kurie laukė Didžiosios Dienos, bet kurie yra mirę, į Naująjį Rojų.

Tie, kurie Mane atmeta, po to kai bus padarytas kiekvienas Mano bandymas išganyti jų sielas, bus atskirti.
Tuomet prasidės, Mano Viešpatavimas ir Kralystė pažadėta Man Mano Tėvo bus įkurta.  

Niekuomet nebijokite ateities, nes tik Mano Naujoji Karalystė patenkins jūsų vargšes, sielvartingas širdis.
Tik Mano Naujoji Karalystė suteiks jums Amžinąjį Gyvenimą.

Jūs turite melstis už kiekvieną ir visus iš jūsų, jog jūs būtute verti gauti šią Didžiąją Dovaną.
Jūsų Jėzus 

Visi tie iš Krikščioniškų Bažnyčių ateis pas Mane pirmieji. Tuomet su laiku atsigręš žydai ir
pagaliau Mane pripažins

2013 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 22:52 val. 

Mano brangi mylima dukra, šiai Misijai plečiantis,  Mano žodis bus skelbiamas daugeliu kalbų. Mano
Pranešimai, suteikti tau šiandienai, įplieskia Mano šventąjį žodį Naujajame Testamente. Mano Pranešimai
taip pat primena pasauliui apie Dievo žodį, kuris esa švenčiausioj Biblijoje.

Aš neperrašau žodžio, Aš paprasčiausiai primenu ką jis šiandienai reiškia. Aš taip pat pasakau pasaului
pasiruošti Mano Antrajam Atėjimui, nes Aš nenoriu, jų prarasti. Tai su didžia meile ir džiaugsmu Aš stebiu
kaip Mano ištikimieji sekėjai Mane priima tokį, koks Aš Esu.  Tie, kurie iškart žinojo, jog tai buvau Aš,
Jėzus  Kristus,  Kuris  kalbėjo  jiems  per  šiuos  Pranešimus,  yra  palaimintieji.  Jie  yra  tie,  kurie  niekada
neabejojo. Jie galėjo jausti Mano Buvimą. Mano žodis pervėrė jų širdis kaip kalavijas. Mano Dvasia palietė jų
sielas. Jie žinojo. Jie atpažino Mane ir kaip jie dėl to kentėjo. 

Jūs, Mano brangūs vaikai,  žinote, jog  kuomet jūs atsiliepėt į Mano Kvietimą, jog Aš suteikiau jums
ypatingą Dovaną, palaiminimą,  kuris padės jums ištverti šį Kelia į Amžinąjį Gyvenimą. Jums reikės šių
Dovanų, nes jūs būsite Mano Likusiosios Armijos stuburas ir jūs vesite kitus, kurie ilgainiui paseks paskui
jus.

žmonės iš visų tautų jus seks, kuomet jie neturės kur atsigręžt ir jūs pasidalinsite Mano Mokymais su jais.



Visiem tiem ištikimiem Man, Jėzui  Kristui,  bus suteiktos naujos Dovanos padėsiančios jiems susivienyti
visame pasaulyje į sąjungą su Manim. Visi tie iš Krikščioniškų Bažnyčių ateis pas Mane pirmieji. Tuomet su
laiku atsigręš žydai ir pagaliau Mane pripažins. Visos kitos religijos suvoks Mano Mokymų Tiesą ir jie taip
pat paseks paskui Mane. Bet ne visi priims Tiesą, netgi kuomet Ji bus pateikta jiems tiesiai prieš akis. 

Tuomet dar yra netikintieji,  daugelis  iš  jų geri  žmonės.  Jie  naudoja žmogiškąjį  intelektą pateikti  visas
priežastis kodėl Dievas neEgzistuoja. Visgi jie, įskaitant daugelį jų krikščionių kolegų, kurie yra abejingi savo
tikėjime - bėgs pas Mane pirmieji. Jų širdys bus atrakintos, o kadangi jie regės tiktai kokį liudijimą Aš atnešu
pakelt, jie žinos, jog tai Aš juos šaukiu. Jie nesipriešins Man, netaip kaip tos užsispyrę sielos, kurios galvoja
žinančios daugiau apie pažadą, kurį Aš daviau sugrįžti pristatyti Galutinės Sandoros, už Mane Patį.

Kiekviena užduotis,  kurią  Aš  jums suteikiu,  prives  vis  daugiau  ir  daugiau tautų prie  Mano Kryžiaus
paėmimo, sukuriant vieną kelią iki Manęs. Niekada nedvejokite eiti kartu su Manim kuomet Aš jus kviečiu,
nes kuomet jūs Man atsiliepsit, jūs sunaikinsite blogio galią. Blogis gali sukelti jums skausmo, bet kuomet jūs
leisite Man jums vadovauti, jūs galite nugalėti betkokia kliūtį savo kely.

Aš jus myliu ir Aš jus vedu, taip pat kaip ir Aš Globoju Savo Maldų Grupes visame pasauly.
Jūsų Jėzus  

Kuomet ateis laikas žvėriui atskelsiti antikristą, bus matomi dideli ženklai
2013 m. gegužės 21 d., antradienis, 16:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet ateis laikas žvėriui atskelsiti antikristą, bus matomi dideli ženklai.
Griaudėjimas,  toks  kaip  niekad  dar  nebuvo  girdėtas,  bus  jaučiamas  daugelyje  pasaulio  dalių,  bet
ypatingai toj daly, kur antikristas gimė.

Iki to laiko  Mano  šventoji  Dvasia,  išlieta  tarp Mano sekėjų, visose Mano Krikščioniškose Bažnyčiose,
užtikrins, jog jie būtų pasiruošę. Jie, kartu su Mano  apaštalais iš šios Misijos sudarys Likusiąją Bažnyčią. Jų
galia bus didi ir joks blogis neatsitiks tiems su Gyvojo Dievo Antspaudu. Jų galia ateis iš Maldų suteiktų
jiems per Mano Motiną bei iš Kovos Maldų. 

Antikristas pradės savo karaliavimą palengva. Nė vienas neįtars jo ketinimų todėl,  kad tam tikra taika
nužengs  į  žemę.  šį  kart  bus  labai  svarbu  jums,  Mano  Laikinoji  Armija,  susiburti  į  Maldų  Grupes.  Aš
išskirtinai pažadu, jog šios Maldos susilpnins daugelį baisių darbų, kuriuos jis, antikristas sukels tautoms,
apgaubdamas keturis žemės kampus.

Aš suteiksiu malonių visoms tautoms kur Maldų Grupės bus įkurtos. Tai bus dėl jūsų atsidavimo Man,
jūsų mylimam Jėzui,  jog Aš išgelbėsiu sielas ir išliesiu daugiau Dovanų žmonijai,  jog apsaugočiau Dievo
vaikus nuo kančios, kurią rezga žvėris.

Pasitikėkite Manim. Būkite ramybėj žinodami, jog jūs esate vedami ir saugomi.
Jūsų Jėzus  

Mano kariai Krikščionys sudarys didižausią Armiją prieš atikristą
2013 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 22:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, Mano mylimi sekėjai, visame pasaulyje, greitai pajus Mano buvimą, nes Aš
pasirodysiu  jų širdyse  tokiu būdu, kokiu jie  dar  niekad nebuvo patyrę  anksčiau.  štai  kaip  Aš parengsiu
Krikščionis kovoti, Mano Vardu, išgelbėti visų sielas.

Mano kariai Krikščionys sudarys didižausią Armiją prieš atikristą. Aš kreipiuosi į visus tuos, kurie Mane
žino ir kurie išlieka ištikimi Mano šventajam Mokymui, esančiam švenčiausioj Biblijoj. Aš kreipiuosi taip pat
į tuos, kurie praktikuoja savo tikėjimą; į tuos kurie į Mane tiki, bet kurie Manęs neaplanko ir visus tuos, kurie



išlieka ištikimi Tiesai.  Jūs susibursit kiekvienam žemės kampelyje ir nors jūs ir prisijungsit prie Mano
Likusios Armijos kalbėdami daugybe kalbų, jūs susivienysit kaip vienas Manyje.

Tie, kurie seka šiuos Pranešimus sudarys sėklelę ir iš šios išaugs ūgliai ir tuomet šakos Mano Likusiosios
Armijos visame psaulyje. Nebus nė vienos šalies nepaliestos Mano šventosios Dvasios iš Tiesos Knygos.

Tiesos  Knyga  jus  suvienys,  kuomet  jūsų  tikėjimas  bus  išbandytas.  Kuomet  bus  prikišti  nagai  prie
ištikimybės Man ir kuomet Aš būsiu išmestas iš jūsų bažnyčių, sutryptas ir tuomet palaidotas iš akių - jūs
pakilsit ir palaikysit Mano Gyvąjį žodį. šventosios Davsios Liepsna lydės jus kiekviename žingsnyje jūsų kely.
Jūs jausit stiprybę ir drąsą, kuri nustebins netgi patį droviausią iš jūsų. Silpnieji taps stiprūs. Baukštūs taps
drąsiais ir užguitieji žygiuos pirmyn kaip Tiesos kariai. O tuo tarpu, kai Mano Likusioji Armija augs ir plėsis
milijonais, daugybė kliūčių bus pateiktų prieš juos. 

įžeidimai,  kaltinimai  dėl  erezijos,  pyktis  ir  neapykanta  bus  jų  dalia.  Visur  bus  matomas sąmyšis  tarp
kritikų, kurių argumentai bus apgaubti netikslumu, prieštaravimu ir nesuvokiamais įrodymais. šėtono įtaka
visada sukurs sąmyšį, netvarką, nelogiškus ir suktus argumentus, ir visada bus surišta su neapykanta Dievo
vaikams. Tie, kurie yra palaiminti Dievo šviesa ir Tiesos šviesa pritrauks siaubingus ir neapykantos pilnus
išpuolius. Nes ten kur esu Aš, jūs galit būti tikri, jog persekiojimas tų, kurie skelbia Mano šventąjį žodį
bus didis. Kuo baisesnis persekiojimas prieš betkurią Dievo Misiją, jūs galite būti tikri, jog šėtonas yra
labai įpykęs.

Kuomet jūs kenčiate, o jūs ir kentėsite, dėl jums parodytos neapykantos, nes jūs imate Mano Kryžių, jog
Mane sektumėt, kuo daugiau bus sunerimęs žvėris, tuo sunkiau jis dirbs, per sielas tų, suteptų išdidumo
nuodėme,  jus  sunaikinti.  Jūs  turite  nepaisyti  šių  išpuolių.  būkite  ramybėj,  nes  kuomet  jie  padidės  su
intensyvejančia neapykanta jums, jūs tiksliai žinosite, jog esate tikroj vienybėj su Manim, jūsų Jėzumi.

Eikite su meile ir ramybe, bei žinokite, jog Aš gyvenu jūsų širdyse.
Jūsų Jėzus

Tie kurie įniršę rėkia ant Mano žodžio ir pareiškia, jog Jis ateina iš šėtono, gyvens su žvėrim
per amžius

2013 m. gegužės 24 d., penktadienis, 21:50 val. 

Mano  brangi  mylima  dukra,  visur  kur  Mano  Balsas  yra  girdimas,  kiekvienoj  vietoj,  ir  kievienoj
šventykloj  skirtoj  Dievo  garbinimui,  įvyks  žlugimas.  Nors  daugelis  prisieks  ištikimybę  Man,  Mano
Mokymams, Mano Bažnyčiai, kuomet jie išgirs Mano Balsą, nes Jis dabar įsako klausytis, jie užsidengs savo
ausis.

Mano Balsas nukris ant kurčių ir užsispyrusių sielų. Mano Balsas ir Mano Kvietimas bus piktai atstumtas
ir išspjautas, nes Aš Esu nukankinamas žemėje paskutinį kartą. Tai yra galutinis kvietimas pritraukti Dievo
vaikus prie Savo Krutinės, prieš Mano Antrąjį Atėjimą ir visgi, daugelis žmonių, sutrikę dėl demonų
paskleisto melo, nusigręš ir atstums Mano Gailestingumą. 

Aš ir vėl  būsiu atstumtas tų, kurie gyvena Dievo Namuose,  kunigų ir  visų tų,  kurie nepriima Tiesos.
Galutinis įžeidimas Mano Vardui greitai bus matomas visų jūsų. Tie, iš jūsų, kurie užsidengia savo akis ir
vaikščioja su užrištomis akimis pagaliau pamatys Tiesą, kadangi Ji yra teikiama jums dabar. 

Aš negaliu sukurti susiskaldymo Savo Bažnyčioje, nes tuomet Aš neigčiau Save. Mano Kūnas yra Bažnyčia
ir Ji niekad negali mirti, bet tai bus joje esantys, kurie atstums Mane. Taip kaip Aš buvau atstumtas pirmąjį
kartą, jie bandys šį kart, sunaikinti Mane, prieš tai, kai Aš ateisiu atnešti galutinį išganymą pažadėtą žmogui. 

žmogus yra silpnas. žmogus yra neišmanantis bei nevertas Mano Gailestingumo. žmogus yra užsispyręs.
žmogui buvo suteikta Tiesa Mano laiku žemėje, bet vietiek jis nesuprata Mano Pažado. Mano Sugrįžimas,
Antruoju  Atėjimu  bus  pagreitintas  Mano  paskutinės  pranašės  atstūmimu.  Pranašė,  kuri  buvo  atsiųsta



suteikti jums galutinį Dievo žodį,  jog parengtų jūsų sielas,  siaubingai kentės. Tai Mane,  Jėzų Krsitų, jūs
šmeižiate kuomet jūs šaipotės iš Mano šventojo žodžio suteikto Dievo pranašei. Tai Dievo žodį, kuris yra
suteikiams paruošti jus kovai su antikrstu, jūs atstumiate. Taip darydami, jūs sunaikinate sielas. Jūs užkertat
kelią šiom sieloms įžengti į Mano Rojų. 

Tie, kurie sako blogus dalykus apie Mano Pranešimus negali pateisinti savo pagiežos, savo pykčio ar savo
logikos, nes jie yra pilni klaidos, kuri gimsta dėl išdidumo nuodėmės. Greitai bus sunku atskirti Tiesą nuo
melo dėl naujos pasaulio organizacijos, kuri pristatys pagoniškąją vienatinę pasaulinę religiją. 

Jei jūs neklausote Manęs, jūs būsite priversti priimti blogio pakaitalą. Jis bus aprengtas blizgia, auksine
išore.  Jis  sužavės netgi labiausiai atsidavusiuosiuos iš  jūsų ir  jis  iškreips jūsų atsidavimą Man ir visi  juo
žavėsis.  Tai  religija,  kuri  atvers  ateistus  tikėti  didžiuoju  melu.  Jokia  ramybė  neateis  pastuos,  kurie  seks
pagoniškąja bjaurastim. Baimė ir pasibjaurėjimas vienas kitu bus akivaizdus, kur brolis kovos prieš brolį ir
kur žmonijos rasė pasidalins į dvi dalis. Viena dalis priims iškreiptąją tiesą šios naujos pasaulinės religijos,
kuri bus dominuojanti daugely bažnyčių, daugely tikėjimų, taip pat ir didelėj daly Katalikų Bažnyčios. Kita
pusė susidarys iš tų, kurie ištiesų Mane myli ir kurie išliks ištikimi Tiesai. 

Kuomet jūs nepriimat Tiesos - Tiesos esančios šventojoje Biblijoje - jūs gyvensite melu. Jūsų sielose neliks
meilės Man, jei jūs priimsit melus, kuriais jus maitins.

Ir nors Mano žodis šiandien gali atrodyti kaip erezija, kaip tai buvo Mano laiku žemėje, daugelis iš jūsų
surys šiuos Pranešimus kuomet būsite išalkę Tiesos, kuomet antikristas valdys jūsų tautas. Jūs šliaužiosit ant
savo pilvų ir šauksitės Manęs. Jūs, kurie prieš Mane pikžodžiavot, norėsite nusipjauti sau liežuvius, nes jūs
suvoksite tuomet kaip jūsų žodžiai Mane įžeidė. Aš kantriai laukiu šios dienos, bet jei jūs stotute prieš Mane
ir užkirstute kelią Man pasiekiant sielas, Aš jus atrėšiu. Jei jūs tęstute pikžodžiaudami prieš Mane, skelbdami
Mano Pranešimus esant velnio darbu, tuomet jums niekad nebus atleista. Nes tai yra didžiausia nuodėmė
prieš Dievą. 

Atsiminkite, jog Aš ateinu pas Dievo vaikus šį paskutinį kartą, jog išpildyčiau Tėvo Sandorą. Jo Valia,
dabar gali būti atlikta žemėje kaip yra Danguje. Nė vienas iš jūsų negali sustabdyti to įvykstant. Nė viena iš
jūsų, nors ir kai kurie iš jūsų Manęs nekenčia, negali sutrukdyti Mano Antrojo Atėjimo. Tie kurie įniršę rėkia
ant Mano žodžio ir pareiškia, jog Jis ateina iš šėtono, gyvens su žvėrim per amžius.

Jūsų Jėzus 

šie Pranešimai yra paskutiniai suteikiami prieš Didžiąją Dieną, kuomet Aš ateisiu jus Teisti
2013 m. gegužės 25 d., sestadienis, 21:49 val. 

Mano brangi mylima dukra, prieš tave atėjusiųjų pranašų skausmas niekada nebuvo žinomas. Bet jų dalia
buvo sunki. Ne taip kaip regėtojai, jie dirbo vieni ir buvo atsakyti betkokios pripažinimo formos.

Pranašai  buvo nekenčiami todėl,  kad jie  pranašavo Dievo Vardu ir  todėl,  kad jie  pasakė apie ateities
tragedijas, kurios turėjo ištikti žmoniją dėl nuodėmės dėmės. Jie gyveno vienišus ir įbaugintus gyvenimus ir
klupo daug kartų dėl jų Misijos sunkumo. Jie sunkiai galėjo suvokti pranašystes ir daugelis iš jų buvo abejingi
žodžių reikšmei, kurie buvo skirti jiems. Daugelis nebuvo tikri ar jie ištiesų buvo pranašai išvis, bet pagal jų
Misijos vaisius, kuomet jie galėjo matyti Dievo žodžio pasklidimą ir kaip greitai buvo patirti atsivertimai jie
suprato. 

Daugelis  iš  Dievo pranašų buvo niekinami,  pasityčiojami  ir  manomi esantys  eretikais.  Daugelis  buvo
ištremti į dykumas ir kankinami, visi todėl, kad jie buvo Dievo pasiuntiniai.

Pranašai yra atsiunčiami į pasaulį, tiktai iš Dievo Meilės, paruošti Jo vaikus įvykiams, kurie turės įtaka jų
sielų išganymui. Pranašams buvo suteikiamos skirtingos Misijos. Kai kuriais atvejais jie buvo atsiunčiami
įspėti žmoniją, dėl pavojaus nepaklusus Tėvui. Kiti buvo atsiunčiami įspėti apie pasekmes, kurios užklups



žmoniją, jei jie mesis į mirtiną nuodėmę. Kitais atvejais, tai buvo įspėti žmoniją apie tuos, kurie sukels jiems
persekiojimus ir bandys užkirtsi kelią Dievo žodžiui puoselėjant Jo vaikus. O poto buvo Jonas Krikštytojas,
atsiųstas paruošti Dievo vaikus Mesijo Atėjimui, vienatinio Dievo Sūnaus, atsiųsto išpirkti juos Dievo Akyse.
Bet jie jo neklausė. žemiausi iš žydų paklausė ir priėmė Mane, Jėzų Kristų, žmogaus Sūnų, bet švenčiausieji ir
vyriausieji tarnai, to meto bažnyčioje, atsisakė priimti Tiesą. 

O dabar tu mano dukra, buvai atsiųsta paruošti kelią Mano Antrajam Atėjimui, jog Aš galėčiau atnešti
pasauliui išganymą ir jog Mano Naujasis Rojus galėtų būti įgyvendintas. Tai buvo išpranašauta, bet ar jie
klausys? Gaila, ne. Jie atsisako tikėti, jog Mano Tėvas galimai galėtų atsiųsti į pasaulį, jų laikais, Jo paskutinį
pranašą. Taip elgdamiesi, jie neigia šventąją Dievo Evangeliją. Jie tiki, jog Mano Antrasis Atėjimas neįvyks
iki  tolimos  ateities.  ši  klaida  atsiranda  ne  dėl  jų  šventojo  Rašto  žinojimo,  bet  dėl  klaidingo  žmogiško
samprotavimo, per kurį nė viena dalis Mano Pažado ateiti ir vėl negali būti suprasta. 

Didingasis jūsų ateities Palikimas, kuris jūsų laukia, yra jūsų. Jis yra kiekvienam iš jūsų, nepaisat kokia
juoda  ar  tyra  jūsų  siela  yra,  bet  jūs  turit  pasiruošti  ir  būti  budrūs,  nes  kiekvienas  demonas  iš  Pragaro
klaidžioja per žemę šiuo metu, ir per kitus bandys jus sustabdyti. šėtonas nenori, jog Mano Tėvas parvestų
savo vaikus namo, į jų teisėtą Palikimą. Jis paskleis melus, sukels sumaištį  ir išblaškys jus. Jo klastingi ir
apgaulingi  būdai  bus  toki  subtilūs,  bei  jis  dirbs  per  kitas  sielas,  kurios  leidžiasi  būti  atviromis  tokiems
gundymams. žmonės, taigi, netikės jog Dievas galėtų kada atsiųsti kitą pranašą į pasaulį tokiu būdu. Jie sakys,
jog tai  nebūtina.  Jie bus apkvailinti tikėti vietoj to, netikrais pranašais ir kadangi jų yra tiek daug - vilkų avių
kailiuose - jie bus pritraukti prie tų, kurie sakys visus dalykus, kuriuos jie nori girdėt. Išgalvotas pasakas.
Gudriai užmaskuotas šventa kalba, kuri slėps baisius melus, išniekinsiančius Mano šventąjį žodį. 

Tu mano dukra, būsi vienintelė šiuo metu, kuri kalbės Tikrąjį Dievo žodį visam pasauliui išgirst. Taip pat
yra ir kitų Dievo pranašų, bet jų misijos yra skirtingos. Tu būsi paprašyta pasakyti Tiesą, bet Tiesa šokiruos,
taip pat kaip ji ir išgelbės sielas.

Ar jūs tie,  kurie iš  jūsų skelbiasi  Mane žiną,  nemano,  jog Mano Tėvas atsiųstų paskutinį  pranašą jus
paruošti, šventosios Dvasios Galia, prieš Mano Antrąjį Atėjimą? Ar jūs jo nepažįstat? Ar jūs nežinot kokia
Didi Jo Meilė yra? Ar jūs nežinot jo Didžiojo Gailestingumo mąsto? jei jūs žinot tuomet jūs klausysit šių
Dangiškųjų Pranesimų. šie Pranešimai yra paskutiniai suteikiami prieš Didžiąją Dieną, kuomet Aš ateisiu jus
Teisti.

Tie kurie gyvena savo gyvenimus pagal Dievo  žodį ir kurie nežino apie šiuos Pranešimus, neturi ko
bijoti. Tie kurie priima šiuos Pranešimus ir įspėjimus nepriimti jokios kitos doktrinos nei tą duotą pasauliui
iš Manęs, Jėzaus Kristaus, neturi nieko bijoti, nes jų bus Mano Naujojo Rojaus Karalsytė. 

Tie, kurie atstums Mano Gailestingumo Ranką, kurie nuo Manęs nuklys ir kurie sunaikins savo sielas
garbindami šėtoną ir visus jo tuščius pažadus, vietoj jų Dievo ir Sutvėrėjo, bus užginti Amžinojo Gyvenimo,
nebent jie maldaus Mano Pasigailėjimo.

Yra dar laiko priešaky atnaujinti savo gyvenimus. Tai labai paprasta. Ateikite pas Mane ir Aš apsaugosiu
jus. šios pranašystės susiję su ateitim ir jos įvyks. Atstumkite jas kaip nesąmones ir jūs pasigailėsit dienos
kada jūs atsukote savo nugaras Tiesai pažadėtai jums kaip Dievo branginamiems vaikams. 

Jūsų Jėzus 
/second translation/

2013 05 26 Aš, Dievo Motina, sunaikinsiu piktosios dvasios galią širdyse tų, kurie Mane šaukiasi.  Mano vaike,
niekada neturi klausyti tų, kurie stengiasi sulaikyti tave nuo šios Šv. Misijos. Svarbu, kad pasiliktum vienybėje

su Mano Mylimu Sūnumi ir žinok, kad tų , kurie piktžodžiauja Mano Sūnui, skaičius toliau didės. Neapykanta,
kuri išsilieja iš jų lūpų, nukreipta ne prieš jus, bet prieš Mano Sūnaus Šventąjį Žodį. Dabar jau žinai, kiek daug

priešų turi Mano Sūnus pasaulyje. Tie, kurie įskaudina Jį daugiausiai, yra tie, kurie sako, kad Jį myli. Tačiau



dabar atmeta Jį, kada Jis kalba per išrinktuosius Dievo pranašus. Tie, kurie pasinaudoja Manimi, Šventąja ir
Nepalytėtąja Dievo Motina ir pasisliepę už Manęs, siunčia prakeiksmus, pripildo Mane nusiminimo ašaromis.

Jų širdys iki tiek yra suakmenėjusios ir pilnos pykčio, kad jų neapykanta šiems Pranešimams nustebina
daugelį. Tie, kurie mano, kad gina Dievo Žodį, bet atmeta tuos, kurie ateina Mano Sūnaus Vardu, kurie rodo
neapykantą kitiems žmonėms arba šmeižia juos Jo Vardan, niekada neturi būti priimami. Kada tai vyksta ir
kada tie, kurie tvirtina, kad ir pranašai taip daro, supraskite, kad šie žiaurūs puolimai yra ne iš Dievo, nes tai

neįmanoma. Aš, Dievo Motina, sunaikinsiu piktosios dvasios galią širdyse tų, kurie Manęs šaukiasi. Jeigu
nesišauks, negalėsiu padėti. Kaip Bendraatpirkėja negaliu prieštarauti Tiesai, kurią Mano Sūnus trokšta
pranešti pasauliui. Turiu įsipareigojimus Mano Sūnui. Negalėčiau įsakyti jums, kad atmestumėte arba

pasmerktumėte piktąją dvasią, nebūdama Dievo Motina, o tik apsimetėle, kad esu Ja. Tie, kurie teigia, kad
garbina Mane per Mano Šv. Rožinį, o vėliau kalba piktus dalykus apie mano Sūnų, tvirtinant, kad Jo Įspėjimai
yra melas, žeidžia Mano Sūnų ir negerbia Mane. Kada Mano Šventasis Rožinis bus kalbamas lėtai ir iš širdies,
tada jis atvers jūsų širdis Tiesai apie šią Misiją. Niekada nereikia prarasti vilties, net jeigu negavote pažinimo

Dovanos. Gausite Ją, jeigu paprašisyte Mane pavesti jūsų sielas Mano Sūnaus globai. Jeigu tai bus daroma
paprastumo ir nuolankumo dvasioje, Mano Sūnus apdovanos jus Šventosios Dvasios Dovana. Vaikai, niekada
nevalia įžeisti Mano Sūnaus pranašų, net jeigu Jiems netikite. Privalote tylėti ir melstis už juos. Atmetę Mano
Sūnaus pranašus, Jis neturės jums gailėsčio. Jei nuspresite, kad Jo Šventasis Žodis, kurį davė tikras pranašas,

yra iš piktosios dvasios, siaubingai kentėsite. Išlikite ramus ir visiškai pasitikėkite Mano Sūnumi. Atsiduokite
Jo Gailestingumui, o Jis jus ves ir apdovanos ramybe. Būkite ramus, Mano brangus vaikai, žinodami, kad
Mano Sūnus jus myli. Jis atleidžia visoms sieloms visas jų nuodėmes, išskyrus piktžodžiavimą Šventajai

Dvasiai.

 Jūsų mylima Motina Išganymo Motina  

Aš Dievo Motina, sunaikinsiu nelabojo galia, širdyse tų, kurie Manęs šauksis
2013 m, gegužės 26 d., sekmadienis, 14:10 val. 

Mano vaikeli, tu turi niekada nesiklausyti tų, kurie bando sustabdyti šią šventąją Misiją.  Labai svarbu, jog
tu išliktum vienybėje su Mano mylimu Sūnum ir žinotum, jog šių balsų, pikžodžiaujančių prieš Mano Sūnų,
ir toliau daugės. Neapykanta, kuri liejasi iš jų burnų, yra ne prieš tave, bet prieš šventąjį Mano Sūnaus žodį.
Dabar  tu žinai  kiek  daug priešų pasaulyje  turi  Mano Sūnus.  Jį  labiausiai  skaudina tie,  kurie  sakosi  Jį
mylintys, bet kurie atstumia Jį dabar, kuomet Jis kalba per išrinktąją Dievo pranašę.  

Tie,  kurie  naudoja  Mane,  šventąją  ir  Nekalčiausiąją  Dievo  Motiną,  pasislėpti,  kuomet  jie  šaukia
nešvankybes, pripildo Mane didelio sielvarto ašaromis. Tokios užkietėję yra jų širdys ir tokios pilnos pykčio,
jog jų neapykanta šiems Pranešimams daugelį  šokiruos.  Tie,  kurie tiki,  jog jie gina Dievo žodį,  ir  kurie
atstumia tuos, kurie ateina Jo Vardu, turi niekada netoleruoti tų, kurie rodo neapykantą ar užgaulioja kitus
Jo Vardu. Kuomet taip atsitinka ir kuomet tie,  kurie sakosi esantys pranašais taip daro, žinokite, jog šie
tulžingi išpuoliai ateina ne iš Dievo, kadangi tai neįmanoma.

Aš Dievo Motina, sunaikinsiu nelabojo galia, širdyse tų, kurie manęs šauksis. Jei jie manęs nepašauks, aš
negalėsiu jiems padėti. Aš kaip bendra-Atpirkėja niekuomet negalėčiau paneigti Tiesos, kurią Mano Sūnus
trokšta  atskleisti  pasauliui.  Mano  pareiga  yra  Mano  Sūnui.  Aš  niekuomet  nesakyčiau  jums  atstumti  ar
demaskuoti blogį, ir tuomet nesuklaidčiau jūsų sakydma esanti Dievo Motina.

Tie, kurie sakosi mane garbinantys per mano švenčiausiąjį Rožinį ir tuomet sako nuodėmingus dalykus



apie mano Sūnų, pareikšdami Jo Pranešimus esant melu, įžeidžia  Mano Sūnų ir  paniekina mane.  Mano
švenčiausiasis Rožinis sakomas lėtai ir iš širdies atvers jūsų širdis šios Misijos Tiesai. Jūs turite niekuomet
neprarasti  vilties,  netgi  jei  jums nebuvo suteikta įžvalgumo dovana.   Ji  bus jums suteikta,  jei  jūs manęs
paprašysit pašvęsti savo sielas Mano Sūnaus priežiūrai. Jei tai padaroma su paprasta ir nuolankia siela, Mano
Sūnus apdovanos jus šventosios Dvasios Dovana. 

Vaikeliai, jūs turite niekada neįžeidinėti mano Sūnaus pranašų, netgi jeigu jūs netikite jais. Jūs turite išlikti
tylūs  ir  melstis  už  juos.  Jei  jūs  atstumtume  mano  Sūnaus  pranašus,  Jis  neteis  jūsų  už  tai.  Bet  jei  jūs
paskelbsite,  jog  Jo  šventasis  žodis,  suteiktas  tikriesiems  pranašams esa  iš  nelabojo,  jūs  už  tai  siaubingai
kentėsite. 

Išlikite  ramūs,  vaikeliai  ir  atiduokite  visiškai  savo  pasitikėjimą  mano  Sūnui.  Atiduokite  save  Jo
Gailestingumui ir Jis jus ves, o ramybė bus jūsų. Eikite mano vaikeliai, saugūs žinodami, jog mano Sūnus jus
myli. Jis atleidžia visoms sieloms, už visas nuodėmes, išskyrus vieną amžinąją nuodėmę - pikžodžiavimą
prieš šventąją Dvasią. 

Jūsų mylinti Motina
Išganymo Motina 

Dievas Tėvas: Aš pažadėjau pasauliui Tiesos Knygą, o Aš niekada neišsižadu Savo Šventojo
Žodžio

2013 m., gegužės 26 d., sekmadienis, 14:45 val.

Mano  brangiausioji  dukra,  Mano  mylimi  vaikai  esa  šiuo  metu  sąmyšy.  Aš  trokštu  jiems  pasakyti,  o
ypatingai tiems, kurie abejoja šiais Dieviškais Pranešimais suteiktais jums todėl, kad aš juos myliu, jog jie
neturi bijoti. 

Baimė sukuria abejonę. Abejonė sukuria sumaištį. Sumaištis gali privesti prie nerimo ir ilgainiui jūs būsite
apakinti Tiesai. Tiesą niekada nebus lengva priimti, nes Tiesa atskleidžia ir gera ir bloga. Niekas nenori žinoti
blogo. Niekas nenori žinoti blogo ir vietoj to, jog priimtų nurodymą suteiktą pasauliui per Mano Troškimus
žmoniją apims baimė.

Aš  siunčiu Savo pranašus priminti  jums apie Savo Begalinę Meilę  kiekvienam iš  Mano brangiausiųjų
Vaikų. Aš taip pat siunčiu įspėdamas juos apie kliūtis, kurios bus prieš jus padėtos nelabojo atimti jus iš
Manęs. Kuomet Aš atskleidžiu šiuos dalykus, tai ne nulūdinti jus, bet išgelbėti jus ir apsaugoti jus nuo blogio.

Tiesa  suteikta  jums  Mano  Šventojoje  Knygoje,  Biblijoje,  esa  ten  jums  pamatyti.  Nepaimkite  jos  ir
nesukurkite savo pačių versijos,  nes tai  ne  Mano Troškimas,  jog jūs iškreiptumėte  Tiesą.  Aš pažadėjau
pasauliui Tiesos Knygą, o Aš niekada neišsižadu Savo Šventojo Žodžio. Aš suteikiu jums šitai dabar, jog
Aš galėčiau suburti Savo vaikus iš keturių Žemės kampų. Mano priešai bandys sustabdyti Tiesos Knygos
turinio pasklidimą. Neleiskite jiems jūsų išblaškyti, nes kai tai nutiks sielos bus Man prarastos. 

Būkite dėkingi,  jog Aš,  jūsų mylimas Tėvas,  suteikiu jums šią  dižiąją  Dovaną,  nes jums reikės  Mano
Nurodymo, ypatingai dabar, kadangi antikristas bus dabar pristatytas pasauliui išvyst. Jums, Tiesos Knygos
dėka, bus parodyta kaip apsaugoti savo sielas nuo užteršimo, kurį jis suplanavo išlieti ant pasaulio. Kiekviena
apsauga yra suteikiama jums padėti išgelbėti ne tik jūsų pačių sielas, bet ir sielas milijardų. 

Likusiajai Armijai bus suteiktos didžiausia galia nugalėti žvėrį.  Ji  bus pakankamai stipri tai padaryti,
todėl niekada nesijauskite nedrąsiai kuomet Mano priešai bando užkirsti kelią jums daugėti tarp visų šalių.
Jų galia bus nuslopinta ir tie, kurie yra silpni ir priima melus, kurie bus jiems pristatyti, greitai Mano Sūnaus
Vardu, bus Man prarasti. Tik per jūsų meilę Man ir Mano mylimam Sūnui, Jėzui Kristui ir su Šventosios
Dvasios Galia, gali visi Mano vaikai būti išgelbėti. 

Aš apginsiu jus ir saugosiu jus visais laikais. Pakylėkite savo sielas Man per savo atsidavimą Mano Sūnui ir



jums bus suteikta Nuostabiausia Dovana Mano Naujojo Rojaus. 
Neleiskite niekam sustabdyti jūsų, pareikalauti savo teisėto Palikimo. Neleiskite niekam sustabdyti jūsų,

kovojant už sielas visų Mano vaikų, nes jums yra suteikiamos Malonės reikalingos išgelbėti netgi sielas tų,
kurie Mane įžeidžia labiausiai. 

Aš myliu jus, vaikai. Aš laukiu jūsų atsako į šį Dangiškąjį Kvietimą.  
Jūsų mylintis Tėvas

Mano Balsas, kuris aidi, pritrauks milijonus prie Manęs kitame etape, o tuomet milijardus
galutiniame etape

2013 m., gegužės 28 d., antradienis, 20:30 val.

Mano brangi mylima dukra, šiuo metu Aš rengiu kiekvieną pasaulio dalį Savo Antrajam Atėjimui. Aš
apsupsiu kiekvieną šalį - neišskirdamas nė vienos - į Savo Gailestingumo Rankas, jog Aš galėčiau nuvesti
juos į Savo Karalystę. 

Mano Planas yra labai detalus, visgi jis labai paprastas. Mano Balsas, kuris aidi, pritrauks milijonus
prie Manęs kitame etape, o tuomet milijardus galutiniame etape. Daug daugiau dabar išgirs Tiesą, bet jie Jos
nepriims, kol neįvyks tai ką Aš jums pasakojau. Mano Misija greitai išplis ir tuomet, kuomet visi žinos, jog
tai Aš, Jėzus Kristus, Kuris atlieka šį Dangiškąjį Kvietimą, jie prisijungs prie Manęs. Į Mano Misiją atsakys,
netgi tie, kurie nepripažįsta šių Pranešimų. 

Jūs Mano sekėjai, galite prarasti drąsa dėl užgauliojimų, kuriuos jums teks patirti dėl Manęs, bet jie nesitęs
ilgai. Mano Meilė Dievo vaikams yra tokia didelė, jog Ji gali būti suyginta su tėvų, kurie turi daug vaikų. Kai
kurie vaikai gerbs savo motiną ir tėvą ir atsakys į parodytą jiems meilę. Kiti vaikai atstums savo tėvus, elgsis
su  savo  broliais  ir  seserimis  blogai,  prieš  nutraukiant  bet  kokius  saitus.  Vardan  kraujo  ir  meilės  saitų
kiekviena pastanga bus padaryta ne tik tėvų, bet taip pat brolių ir seserų, pritraukti tuos prarastus vaikus
atgal prie šeimos krūtinės. O kuomet tai nutinka visos nuodėmės, pyktis ir atstūmimas bus pamiršti.

Mano  sekėjai,  nepaisant,  jog  jums  teks  patirti  kitų  rūstybę,  jūs  turite  išlikti  ramūs  ir  kantrūs.  Jūsų
ištvermingumas bus išbandytas ir  kaikurie iš jūsų atkris.  Kuomet jūs atkrisite bus padaryta viskas Mano
sekėjų sugražinti jus atgal, jog jūs galėtute atsiliepti į mano Kvietimą. 

Jūsų mylintis Jėzus

Dievas Tėvas: Aš smogsiu kiekvienai tautai pagal jų nekaltųjų nužudymo skaičiaus mąstą 
2013 m, gegužės 29 d., trečiadienis, 22:50 val. 

Mano mylima dukra, Aš Esu Pradžia ir Pabaiga. Aš Esu viso kas yra ir dar bus Sutvėrėjas. Aš Esu gyvybes
ir mirties šeimininkas. Niekas neturi teisės įsikišti į gyvybę ar mirtį, nes tik Aš, jūsų Visagalis Tėvas,
galiu įsikišt i abu. 

Kuomet  žmogus  pradeda  tikėti,  jog  jis  yra  galingas,  netgi  galingesnis  už  Mane,  jis  bandys  Mane
pamėgžioti.  Kuomet žmogus trokšta perimti Mano Kūrinijos valdymą, jis yra gundomas šėtono nusidėti.
Užplūdus sielą išdidumo nuodėmei tokiu mąstu, žmogus paniekins Mane, sunaikindamas gyvybę žemėje. 

Kodėl  žmogus  nori  tai  padaryti?  Jis  nori  gauti  galios  prieš  tai,  kas  buvo  laisvai  suteikta  iš  Manęs,
atimdamas  vaikelio  gyvybę  gimoje.  Norėdamas  kontroliuoti  populiaciją,  jis  sunaikins  gyvybę  prieš  jai
gimstant ir nužudys tuos, kurie jo manymu neturėtų daugiau palaikyti gyvybės.

Yra planas, Mano dukra, grupės žmonių, sunaikinti pasaulio populiacijos augimą. O tai yra siaubingo
blogio būdu, kuris yra vykdomas per abortus.  Išaugęs abortų skaičius ir staigus jų pristatymas visame
pasauly, yra neatsitiktinis. Jis yra skleidžiamas į kiekvieną šalį. Tos tautos, kurios pasipriešins abortams, bus



nustumtos žvėries su dešimčia ragų į vieną pusę ir priverstos priimti šią bjaurastį.
Savo  Ranka  Aš  išliesiu  nuožmią  bausmę  toms  tautoms,  kurios  bus  įvedę  abortus.  Jūs  pamatysit  tai

atsitinkant tuoj pat poto kuomet šie įstatymai bus įvesti ir pagal bausmę, kurią Aš sukelsiu. Jūs žinosite, jog
tai Mano Ranka išliejo ant šio blogio. Tie iš jūsų, kurie galvoja turintys teisę atimti gyvybę žinokite, jog tokia
teisė neegzistuoja. Atimkite gyvybę ir jūs neturėsite gyvybės. Joks Amžinas Gyvenimas nebus jūsų, jei jūs
prisidėsite prie betkokių veiksmų, kurie leis egzistuoti tokiems siaubingiems įstatymams. Tokia pati bausmė
bus išlieta ant tų, kurie drįsta pateisinti eutonaziją.  

Mano Gailestingumas yra beribis, ir Aš atleisiu tiems, kurie nesupranta skirtumo tarp gėrio ir blogio. Bet
kuomet jūs tyčia dalyvaujate pasauliniame plane sunaikinti gyvybei, kaip priklausantys satanistinei grupei,
jūs esate pasmerkti. Jūsų  ateitis buvo užanspauduota pažado, kurį jūs davėte žvėriui ir greitai jūsų sąjungai
su antikristu.

Atimdami gyvybę nekaltųjų ir įvesdami tokius įstatymus egzistuoti, jūs atvirai paniekinate vieną iš Mano
pačių svarbiausių įstatymų - Tu nežudysi.  Kuomet jūs planuojate šį  genocidą tokiu pasauliniu lygiu,  jūs
vykdote velnio darbus ir užtai Aš jus sunaikinsiu.

Aš pirmiausia jums suteikiu įspėjimus, ir tuomet jei šie siaubingi įstatymai nebus nukirpti, jūs nepaliekate
Man išeities.  žemė  drebės  tokia  jėga,  jog  ji  jus  praris.  Aš  smogsiu  kiekvienai  tautai  pagal  jų  nekaltųjų
nužudymo skaičiaus mąstą. Jei Aš neįsikiščiau greitai jūsų tautos būtų užvaldytos žvėries ir nė vieno neliks.
Man reikia, jog jūs žinotute, jog nuodėmė užliejo pasauly tokiu mąstu, jog beliko tik blyksnis šviesos. ši
šviesa yra Dievo šviesa ir ji esti Mano Sūnuje ir Jo Mistiniame Kūne. Jūsų nuodėmės ir toliau Jį plaka ir tai
didės iki tol kol Jo Bažnyčia bus nukryžiuota. Kuomet tai nutiks, tamsa nusileis ir tuomet ateis pabaiga. 

Mano Pyktis jau pasiekė ribą. Jūsų maldos padės sumažinti kažkiek bausmes, kurias Aš išliesiu ant šio
nedėkingo pasaulio ir ant tokių nuodėmingų nusidėjėlių, bet ne visas, nes šios bausmės turi įvykti, jog Aš
galėčiau sustabdyti šiuos planus nuo jūsų pačių sunaikinimo. Jei Aš nebandyčiau sustabdyti tokių bjaurasčių
sklidimo, nebeliktų gailėjimosi. Nei gėdos.  Nei žinojimo apie faktą, jog Aš Visų Aukščiausias Dievas sukuriu
gyvybę ir ją atimu pagal Savo Valią. Niekas kitas neturi galios pasielgti kaip Aš.

Mano Pyktis reiškėsi Mano vaikams per amžius bet iki dabar jūs atsilaikėte prieš bausmę, kurią dabar Aš
išliesiu ant tų, kurie yra kalti už abortų įstatymų įvedimą.

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas

Dievas nesigiriantis. Dievas nėra išdidus. Dievas yra švelnus, mylintis ir visgi tvirtas Savo
nurodymuose žmonijai

2013 m., gegužės 31d., penktadienis, 16:40 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš apreiškiu Save Dievo vaikams Žemėje tokiu būdu - tik per vieną šaltinį ir
tai yra Šventoji Dvasia. Aš negaliu apreikšti jiems jokiu kitokiu būdu. 

Be Šventosios Dvasios Buvimo Mano Balsas negali būti išgirstas. Tad kuomet Šventoji Dvasia nusileidžia
ant išrinktosios sielos Mano Balsas gali būti pažintas. Bet būkite atsargūs. Šventoji Dvasia gali slypėti tik tai
sielose, kurios klausosi ir paprastai perduoda tai kas jiems yra suteikiama. 

Šventoji Dvasia gali įkvėti žmones kalbėti Dievo Žodį, bet šios sielos negali nukrypti nuo Jo. Betkuris,
kuris rašo, perduoda, kalba ir sako, jog jis atstovauja Dievo Žodį,  suteiktą jam Šventosios Dvasios Galia,
niekad neturi duoti savo paties interpretacijų Mano Švenčiausiojo Žodžio. 

Betkuris, kuris skelbia Dievo  Žodį ir kuris buvo įgaliotas Šventosios Dvasios niekuomet nesigirs šiuo
faktu. Jie niekuomet nepasmerks kito Mano Vardu, nekalbės blogai apie kitus ar nešmeiš jų. Kuomet jūs
matote tai įvykstant jūs žinosite, jog Šventosios Dvasios nėra. 



Tiek daug netikrų pranašų šaukia visu balsu, girdamiesi faktu, jog jiems buvo suteikta Šventosios Dvasios
Dovana, bet tai yra melas. Atpažinkite melagį kuomet jis sakys, jog jis yra protingas, turi puikų išsilavinimą
teologijoj  - taigi,  žino daugiau apie Mane nei kiti  - ir tuomet skelbiasi gavęs teisę pasmerkti kitus, kurie
sakosi kalbantys Mano Vardu. Ši arogancija niekda negalėtų ateiti iš Dievo. 

Dievas nesigiriantis. Dievas nėra išdidus. Dievas yra švelnus, mylintis ir visgi tvirtas Savo nurodymuose
žmonijai. Jie niekuomet neduotų leidimo nė vienam tikram pranašui, tikram apaštalui ar šventam tarnui
įskaudinti ar įžeisti kitą Mano Vardu.

Saugokitės netikrų pranašų kurie neturi Šventosios Dvasios Dovanos, nes jie nuves jus klaidingu keliu. Jie
nuves jus į kitą pusę kelio kurį Aš skyriau kiekvienam iš jūsų. 

Jūsų Jėzus

----- 2013.06 -----

Aš Esu Švenčiausioje Eucharistijoje po atlikto transsubstanciacijos (esmėkaitos) Veiksmo
2013 m., birželio 2 d., sekmadienis, 10:15 val. 

Mano brangi  mylima  dukra,  Aš turiu  priminti  visiems Dievo vaikams Mano Pažado Tiesą suteikiant
žmonijai Šventosios Eucharistijos Dovaną. 

Aš turiu priminti jums apie Švenčiausios Eucharistijos Galią ir apie faktą, jog tai Aš, jūsų mylintis Jėzus,
kuris ištiesų Joje Esa. Aš atidaviau Savo Kūną, jog jus išgelbėčiau nuo amžino pasmerkimo. Aš atidaviau
jums Savo Kūną, jog galėčiau pasilikti jūsų sielose.

Aš Esu Švenčiausioje Eucharistijoje po atlikto transsubstanciacijos (esmėkaitos)  Veiksmo. Aš labai aiškiai
išaiškinau tai Savo apaštalams Paskutiniosios Vakarienės Metu. Tad kodėl tiek daug iš jūsų nepriima šios
nuostabios  Dovanos,  suteiktos  tokia  didžia  kaina.  Tai  yra  Mano Dovana jums.  Mano Kūnas  ir  Kraujas
sustiprins jūsų sielas. Mano Dieviškas Buvimas palaiko jūsų sielą ir teikia visiems tiems, kurie priima Mano
šventąją Eucharistiją, ypatingą Malonę, kuri pritrauks jus arčiau prie Manęs.

Eucharistinės Adoracijos metu jums palaikant Man draugiją ,  Aš išliesiu jums nuostabiausių Dovanų.
Netrukus jūs pajusite, jog jums sunku nuo Manęs atsitraukti, o Aš tapsiu jums artimesnis. Jūsų širdis taps
persipynusi su Mano švenčiausiąja širdim.

Jūs turite niekuomet nepamiršti Mano švenčiausios Eucharistijos Galios, nes Ji turi pasauly Mano Buvimo
šviesą.  Be Mano Tikrojo Buvimo švenčiausioje Eucharistijoje  jūs būtute prarasti,  ir  jūs negalėtute išlikti
Malonės būsenoj.

Kuomet iš jūsų atims Mano Kūną, jūs pradėsite jaustis tušti. Jūs būsite atskirti nuo Manęs ir nors jūs
galbūt visdar Mane mylėsite, jūs dėsite visas pastangas, jog pasiliktute vienybėje su Manim.

Jūsų Jėzus  

Jūsų pagoniškos praktikos nuves jus į Pragarą
2013 m, birželio 3d., pirmadienis, 21: 50 val.



Mano brangi mylima dukra, plakimas, kurį šiuo metu kenčiu yra sukeltas ne tik dėl išdavystės Savo Paties
Bažnyčioje, bet jis surištas su netikrais, pagoniškais stabais, kurie pakeičia Mane šiandieniniame pasaulyje. 

Pagonybė  auga  labai  sparčiai  ir  yra  įtraukta  į  naująją  populiariąją  kultūrą,  kaip  alternatyva  tikėjimui
Vienatiniu Tikruoju Dievu. Ji turi daug formų. Visų svarbiausia, ji yra pristatyta kaip nekaltas malonumas
tiems, kurie mėgaujasi naujojo amžiaus praktikomis ir kaip asmeninio vystymosi svarbi dalis - kaip forma
humanizmo ir savęs mylėjimo.

ši globali pagonystė buvo išpranašauta laikų pabaigoje, o daugelis žmonių jos negali pastebėti kas tai iš
tiesų esa. Tai meilė sau ir netikriems dievams, kuriais daugelis tiki, už jų taip vadinamą magišką naudą, kurią
tikima jie galintys pasiūlyti.

Daugelis,  kurie  ieško  įvairovės,  jog  užpildytų  tuštumą  savo  sielose,  daro  tai  per  žavėjimasi  Budos
statulomis, kurios tampa jų gyvenimo centru, jų namuose ir darbo vietose. Jie yra užliūliuojami dvasinės
ramybės  jausmu,  kuomet  jie  praktikuoja  naujojo  amžiaus  pagonybes,  tokias  kaip:  jogą,  reiki,  ir  taip
vadinamą meditaciją. Greitai poto jie tampa patraukti gilaus ilgesio ir toliau tiki visais netikrais pažadais
padarytais tų, kurie praktikuoja šią bjaurastį. Nes štai kas tai yra - okultizmo forma, kuri apakina daugelį
milijonų sielų prieš Dievo Tiesą.

Kad ir koks tai būtų mokslas naujojo amžiaus ar kitoks, žadantis jums nuostabią dvasinę ramybę ir kuris
yra sukurtas įgalioti jus savanaudiškiems tikslams, žinokite, jog tai niekada negali ateiti iš Dievo. Betkurio
mokslo, kuris diktuoja, jog jūs garbintute šias statulas, kurios yra ne iš Dievo, ar kur jūsų prašo dalyvauti
praktikose,  kurios  įtraukia  į  okultizmą,  turite  vengti  bet  kokia  kaina.  Argi  nežinote  ką  jie  padaro  jūsų
sieloms, protui ir kūnui? Jie juos sunaikina.

Tiek  daug  sielų  užsikrečia  šiomis  praktikomis,  kurios  atveria  jūsų  sielų  duris  ir  leidžia  šėtonui  ir  jo
demonams jus užvaldyti.  šios -  ir  nesuklyskite  -  yra galingos  praktikos  tuo,  jog jos pritraukia blogasias
dvasias.  Taro kortų  naudojimas,  joga,  reiki  ir  kai  kurios  rūšys  meditacijos,  kurios  įtraukia  į  pagoniškas
praktikas, jus užterš. Su laiku jūs galite blogai pasijusti ir tapti pilnais juodos nevilties, kuomet blogosios
dvasios įžengia į jūsų gyvenimus nuo kurių sunku išsivaduoti.

Tai yra satanistinės įtakos ženklai pasaulyje ir daugelis demonų ateina užsimaskavę kaip šviesos angelai.
štai kodėl tie, kurie įninka į angelų kortas ir kurie priima taip vadinamus nužengusiuosius šeiminikus, angelų
kultūroje, priima piktąją dvasią, kuri jiems atrodo kaip nekaltas pasilinksminimas.

Kita pagonybės forma glūdi ateizmo praktikavime. Tie iš jūsų, kurie didžiuojasi savo ateizmu ir kurie gali
praktikuoti geros valios gyveimus, taip, jog esate geri ir  mylintys kitus ir  elgiatės su savo artimaisiais su
pagarba,  žinokite,  jog Dangaus Karalystė ne jūsų.  Aš niekuomet negalėsiu  priimti  jūsų į  Savo Karalystę
kuomet  jūs  iškvėpsite  savo  paskutinį  kvapą,  nepaisant  kaip  tai  sudaužys  Mano  širdį.  Jei  jūs  Manęs
nemaldausite priimti jus bei prieš tai kai jūs mirsite, Aš tuomet negalėsiu jums padėti, nes Aš negaliu įsikišti į
jūsų laisvąją valią. Betkuris, kuris jums sako jog ateizmas nieko nereiškia, yra melagis. Tiesa yra ta, jog tik tie,
kurie Mane priima ir kurie pripažįsta Dievą gali įžengti į Mano Karalystę. 

Tiek daug iš jūsų, kurie gyvena tokius painius gyvenimus ir tiki, jog viskas bus gerai turi dar daug ko
išmokti.  štai  kodėl  Mano Tėvas leidžia  įspėjimui įvykti,  nes be jo daugelis  sielų įkristų tiesiai į  Pragaro
liepsnas. 

Būkite dėkingi, jog Tiesa yra jums suteikiama, nes labai mažai iš Mano paskirtųjų tarnų pamokslauja apie
nuodėmingų gyvenimų, kuriuos jūs šiandien gyvenat pavojus bei baisias pasekmes, kurias jie sukels.

Jūsų pagoniškos praktikos nuves jus į Pragarą. Jūsų ateizmas atskirs jus nuo Manęs. Jus išgelbėti gali tik
gailėjimasis. Klausykitės ir priimkite Tiesą, nors jums ir atrodys ji nemaloni, ir jums bus suteikta Amžinojo
Gyvenimo Dovana - gyvenimo, kurio jūs šiuo momentu geidžiate, bet kuris niekad nebus jūsų jei jūs ir toliau
idealizuosite netikruosius dievus ir atstumsite Mane, Jėzų Kristų. Pasirinkimas yra jūsų. Niekas kitas negali
padaryti šio pasirinkimo nes Dievas jums suteikė laisvą valią pasirinkti tarp gėrio ir blogio, Jis niekuomet to



neatims iš jūsų netgi kuomet jūs pasirinksit neteisingą kelią.
Jūsų Jėzus  

Mano kelias yra labai paprastas. Jūs galite Mane sekti betkokiu būdu kokiu trokštate. Bet jūs
turite Mane garbinti Mano Krikščioniškose Bažnyčiose

2013 m, birželio 4 d., antradienis, 23: 30 val. 

Mano brangi mylima dukra, daugelis su užsidegimu kopia šiuo sunkiu Tiesos Keliu, taip kaip tai buvo
pakeliui į Kalvarijos Kalną.

Tai sudėtinga kelionė, kupina daugelio kliūčių. Daugeliui žmonių šis kopimas yra skausmingas, kadangi
daugel  bus suvokta,  taip pat  ir  faktas,  jog jūs būsite  niekinami dėl  to  jog sekate  Mane.  Kiti  bandys  jus
sustabdyti ir panaudos kiekvieną argumentą, jog  jus atitrauktų, kad jūs nueitute nuo Manęs. Kiti  šauks
siaubingus dalykus ir apkaltins jus, ne kaip Kristaus karius, bet kaip šėtono įrankius.

Tuomet,  tiems iš  jūsų kunigams ir  tarnams jūsų gretose,  bus įsakyta Mane palikti  šiame galutiniame
kopime į viršunę. šis kopimas simbolizuoja Kryžiaus Kelią. 

Visi,  kurie Mane seka,  jog padėtų Mano Mokymų Tiesai  ir  vėl  būti atrastai  šiandieniniame pasauly -
kuriame žmonės vaikšto su užrištom akim ir negali atskirti tarp fakto ir prasimanymo - kentės skirtingos
rūšies negailestingą elgesį. Jie, Mano mylimi sekėjai, bus kankinami kaltinimais, jog jie priklauso kultui. šiuo
konkrečiu įžeidimu teigiama, jog jie yra suklaidinti ir ne pilno proto. Jūs turite suvokti, jog tokios rūšies
kaltinimas yra sukurtas pasėti jūsų protuose abejones. 

Mano kelias yra labai paprastas. Jūs galite Mane sekti betkokiu būdu kokiu trokštate. Bet jūs turite Mane
garbinti Mano Krikščioniškose Bažnyčiose, visur, nes Aš neturiu kitų namų žemėje. Kultai naudoja kitus
namus už Mano Bažnyčių sienų. Kuomet jūsų bus prašoma palikti Mano Bažnyčią, tai nesiskirs nuo tų laikų
kuomet Mano apašatalai, Mano laiku žemėje, buvo prašomi padaryti tą patį.

Nepaisykite patyčių,  pajuokų ir  tų,  kurie naudoja Mano Mokymus ir  kurie tuomet juos iškreipia,  jog
galėtų paneigti Mano Pranešimus suteiktus jums šiandien.

Eikite išdidžiai ir žygiuokite pirmyn su pasitikėjimu, nes ši kova nugalės blogį ir apgaviko pasėtą melą,
kuris išlieja siaubingą tamsą virš nekaltų žmonių, kurie negali suprasti to kas vyksta. 

Tie, kurie supras jog neturi jėgų ar drąsos tęsti, prašau nebijokite, nes Aš suteiksiu jums ypatingų Malonių,
jei sakysite šią Dvasinės Kovos Maldą (108) Kopiant į Kalvarijos Kalną: 

Jėzau, padėk man atrasti drąsos, narsumo ir ryžto, atsistoti ir būti įskaičiuotam , jog aš galėčiau prisijungti
prie Tavo Likusiosios Armijos ir kopti į tą patį Kalvarijos Kalną, kurį Tau teko ištverti už Mano Nuodėmes. 

Suteik man jėgų nešti Tavo Kryžių ir Tavąją Naštą, jog aš galėčiau padėti Tau išgelbėti sielas. 
Išvaduok mane nuo mano silpnumo.
Išsklaidyk mano baimes.
Sutriuškink visas mano abejones.
Atverk mano akis Tiesai.
Padėk man, ir viesiems tiems, kurie atsako į Kvietimą nešti Tavo Kryžių, sekti paskui Tave su nuoširdžia ir

nuolankia širdim ir jog pagal mano pavyzdį kiti atrastų drąsos pasielgti taip pat. Amen. 
Jūsų mylimas Jėzus  

Likusieji iš Mano šventųjų Tarnų pasižadės būti ištikimais naujajai vienatinei pasaulinei
religijai



2013 m, birželio 5 d., trečiadienis, 17: 45 val. 

Mano brangi mylima dukra, pagaliau vis daugiau iš Mano šventųjų tarnų atsako į Mano Kvietimą, nors
tai ir jiems reikštų labai vienišą kelionę.

Jie  turi atsakomybę savo vyresniesiems,  kadangi Aš suteikiau Savo Bažnyčiai teisę ginti save tarp visų
Dievo vaikų. Jie, Mano šventieji tarnai, turi tvirtai laikytis visų nurodymų suteiktų jiems Mano Bažnyčios
iki tos dienos kuomet Mano Sakramentai bus pakeisti. Tuomet jų pareiga bus Man. 

Tiems iš Mano šventųjų tarnų, kurie netiki išpranašautomis pranašystėmis, apie tai, jog Mano Bažnyčia
žemėje  bus  sunaikinta  iš  vidaus  ,  jūs  turite  melstis,  jog  Aš  išlaikyčiau  jus  stiprius  ir  ištikimus  Mano
Mokymams, iki tol kol visame pasaulyje tamsos diena nesunaikins visą Mano Buvimą Mano šventuosiuose
Tabernakuliuose. Nes kuomet taip nutiks jūsų vienintelė pareiga bus Man, Jėzui Kristui.

Neleiskite savo širdim būti susirūpinusiom, nes kuomet jūs skelbiate tiktai Mano Mokymų Tiesą ir teikiate
Sakramentus tokiais būdais, kuriais buvote mokomi, tai bus jus išgelbėsianti Malonė. Jei ir kuomet jums bus
nurodyta atsisakyti Mano Bažnyčios žemėje Tiesos, štai tuomet jums reikės atsiskirti. 

ši  diena  dar  neatėjo,  bet  kuomet  jūsų  paprašys,  tie  esantys  aukščiausiuose  ranguose  atmesti  šventąją
Eucharistiją, jūs žinosite tuomet, jog jums buvo sutiekta Tiesa.

Kuomet jūs būsite prašomi priimti tam tikras doktrinas, prieš tos dienos atėjimą, kurios jūs žinosite savo
širdyse,  negalėtų niekad būti  toleruojamai Manęs,  jūs suvoksite  baisią  sunaikinimo tikrovę,  kurią  patiria
Bažnyčia. 

Tai  bus  tik  drąsieji  ir  narsieji  tarp  jūsų,  kurie  užstos  Tiesą,  kuomet  jie  bandys  priversti  jus  priimti
pagoniškus melus, kurie išliks Man ištikimi. Jūs tęsite teikdami Krikšto, šventosios Komunijo, Išpažinties,
Sutvirtinimo, Santuokos ir Paskutiniojo Patepimo Sakramentus. 

Likusieji iš Mano šventųjų Tarnų pasižadės būti ištikimais naujajai vienatinei pasaulinei religijai. Tuomet
jūs būsite padalinti i dvi dalis - tuos, kurie seka Tiesa ir tuos, kurie priims įstatymus, kurie prilygsta tik
vienam dakykui - nusilenkimui netikriesiems dievams ir nuodėmės pripažinimui.

Daugelis iš jūsų daugiau Manęs nebegarbins. Jei jūs neišliksite Man ištikimi ir maitinsite Mano kaimenę
melu, daugelis bus Man prarasti. Visgi, kuomet šios sielos suvoks, jog jos buvo apgautos, Aš parodysiu Didį
Gailestingumą. Tačiau jūs, kurie buvote apmokyti suprasti Mano Mokymus, Garbinti Mano šventąjį žodį ir
Teikti šventuosius Sakramentus, Mane išduosite. 

Jūsų Jėzus 

Melas labai dažnai ateina aprengtas gėrio rūbu
2013 m, birželio 6 d., ketvirtadienis, 16: 00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kaip Aš trokštu, jog meilės pasauly padaugėtų, nes tuomet žmogus ištiesų
mylėtų savo artimą, taip kaip Mano Tėvas įsakė ir nebūtų karų.

Karai  atsiranda  dėl  tikėjimo  stygiaus  Vienatiniu  Tikruoju  Dievu.  Juos  sukelia  baimė,  neapykanta  ir
išdidumas, visi jie yra įkurstomi šėtono galia. Kadangi vis daugiau žmonių nusigręžia nuo Dievo ir atstumia
poreikį paruošti savo sielas gyvenimui didingoj  amžinybėj,  jie padarys didelę  klaidą.  Kuomet jie negalės
matyti Tiesos, jie bus išanksto nuteikti tikėti melu. Melas labai dažnai ateina aprengtas kaip gėrio rūbu. Jis
užsimaskuoja patraukliais darbais, malonumais, ir kaip alternatyva tam kas yra natūralu.

Blogis  labai  retai  bus  matomas  esantis  tokiu,  nes  šėtonas  ne  taip  planuoja  žmonijos  apgaulę.  Jis,
nelabasis, kurio darbai yra matomi silpnųjų sielų žodžiuose, darbuose ir veiksmuose, yra atsargus niekuomet
savęs  neatsklesiti.  Jis,  per  vargšes sielas,  kurias  apsėda,  ateina per  aplinkui  kaip rūpestingas,  malonus ir
visuomet prisistato su patrauklia išore. Klastingas, jis įtrauks žmones padaryti blogus poelgius per pagundas



ir jis padarys tai išviliodamas jų pačias pažeidžiamiausias siplnybes. Nors jis paprastai sugundo per pojūčius,
jis taip pat apeliuos į tuos, kurie ieško Tiesos savo tikėjime. štai kada šėtonas įtrauks sielas į spąstus, kuomet
jie priims blogį tarsi esant gėriu.

Tik vėlesniam etape,  jie  pasijus nepatogiai  ir  neramiai,  pajusdami,  kad kažkas yra blogai.  Iki  to laiko
neapykanta ir panieka jų artimajam bus akivaizdžios jų sielose. Tuomet jie tikės, jog tie poelgiai, kurių jie
griebėsi Dievo Vardu, bet kurie įžeidžia Dievą, yra Vardan Dievo šlovės. 

Kuomet  karas  yra  sukuriamas  Dievo  Vardu,  paprastai  pasaulio  armijos  ne  Dievui  išreiškia  pagarbą.
Kuomet jie žudo tautas ir sako, jog jie pagerbia Dievą, jie nutolina save nuo Dievo ir yra žvėries pusej.

šiuo metu, žvėris planuoja žmonijos sunaikinimą dvejais būdais. Pirmuoju atveju, jis naikina gyvybę per
abortą, žmogžudystę ir karą. Antruoju atveju, jis puola Mano Bažnyčią žemėje, jog visos bažnyčios, kurios
garbina Mane, Jėzų Kristų ir Mano mylimą Tėvą, būtų sunaikintos. šiais būdais jis pavogs sielas ir užkirs
joms kelią sekant Tiesa ir nuo paveldėjimo Mano Kralystės. 

Jūsų Jėzus 

Aš sukursiu stebuklus visame pasauly, įrodyti skeptikams jog tai Aš, Jėzus Kristus, Kuris
atsiuntė Savo pranašę paruošti visus jus Mano Antrajam Atėjimui

2013 m, birželio 7 d., penktadienis, 11: 45 val.  

Mano brangi mylima dukra, visi tie, kurie žino Tiesą ir kurie pripažįsta pranašystes, esančias Mano Tėvo
Knygoj, turi pripažinti, jog Jis suteikė pasauliui didžią Malonę.

Dabar kadangi artėja Mano Antrasis Atėjimas, tie, kurie atpažįsta Mano Balsą ir kurie Manęs klauso, turi
pašvęsti  savo  laiką  užtikrindami,  jog  jie  platina  Mano  žodį  ir  meldžiasi  už  visų  savo  brolių  ir  seserų
išganymą. 

Mano mylimi apaštalai, Mano Malonės yra liejamos ant jūsų ir jūs turite išlikti pasitikintys savimi, kuomet
padedate kitiems paruošiant juos Mano Antrajam Atėjimui. Netgi kuomet jie šaukia nešvankybes ant jūsų,
jūs turite išlikti ramūs. ši Misija bus pagiežingiausia nuo Mano Nukryžiavimo, bet žinokite, jog tai Misija
kuri išgelbės milijardus sielų.

Dabar yra Mano laikas. Tai yra laikas paskirtas Man Mano mylimo Tėvo, kaip buvo sutarta. Tai yra laikas
Mano Viešpatavimui kuomet Naujasis Rojus ir Naujoji žemė susilies į viena. Taip kaip Mano Tėvo Valia yra
daroma Danguje, taigi taip pat Ji bus daroma ant žemės.  Visa taps viena. Neapykanta, kančia ir blogio
galia nustos egzistavę.  Kiekviena pastanga, kurią jūs dabar padarote savo sielų išganynui ir savo maldomis
kitų išgelbėjimui, bus viso to verta, nepaisant kaip sunku tai yra. Leiskite jiems ant jūsų riaumoti, jus plakti,
jus užgaulioti, vadinti jus melagiais ir elgtis su jumis žiauriai. Kuo daugiau jūs kentėsite, tuo daugiau atvesite
Man sielų.

Aš nukaliau šį kelią ir jis yra saugomas visų Dangaus angelų. Kiekviena piktoji dvasia sutrikdys, sukurs
kliūčių ir bandys jus sustabdyti einančius link Manęs, bet tai bus bergždžia. Jie negali Manęs sustabdyti jus
pasiekti ar pritraukti arčiau. Jūsų bus milijardai. Tie, kurie atsisakys pasiruošti dabar padarys tai su laiku. Jūs
neturite jiems leisti jūsų sulėtinti, nes laiko liko nedaug.

Kiekvienam iš jūsų Mano Likusiojoje Armijoje bus suteiktos ypatingos Malonės, o Aš sukursiu stebuklus
visame pasaulyje, įrodyti skeptikams jog tai Aš, Jėzus Kristus, Kuris atsiuntė Savo pranašę paruošti visus jus
Mano Antrajam Atėjimui.

Jūsų Jėzus 

Mano vaikų manija žemiškiesiems dalykams ir žavėjimasis asmenine gerove garbinimas



atskiria juos nuo Dievo
2013 m, birželio 8 d., šeštadienis, 23: 00 val.  

Mano brangi  mylima  dukra,  žmonijai  skęstant  vis  giliau  į  nuodėmę,  jie  ir  toliau  ieško  matearialinių
dalykų, kurie jie mano numalšins jų opų skausmą, jaučiamą jų viduje, kadangi niekas negali suteikti jiems
nusiraminimo kuomet jie yra taip toli nuo Manęs atsiskyrę. Nė vieną akimirką jie nepamąsto apie Mane, taip
užsiėmę jie yra siekimu žemiskųjų gėrybių - niekam vertų daiktų - kurie nieko neatneša, tik ilgėjimasi vis
daugau ir daugiau.

Taip  pat  yra  tokių,  kurių  meilė  žemiškosioms  vilionėms  padaro  juos  nepasotinamais.  Jie  siekia  vis
didesnio ir kaip jie tiki esant, vertingesnio turto. Pagaliau jie pasistato sau šventoves. štai tuomet jie puola į
neviltį, nes kuo daugiau turto ir prabangos jie įsigija, tuo daugiau sutrikę ir suglumę jie tampa. Jie praras
susidomėjimą kitais žmonėmis ir greitai jie taps izoliuotais, kadangi jie tampa įtraukti į voratinklį, susupti
piktosios dvasios, paspendusios jiems spąstus skirtus sunaikinti jų sieloms.

Mano vaikų manija žemiškiesiems dalykams ir žavėjimasis asmenine gerove atskiria juos nuo Dievo. Jūsų
pačių meilė turtui sunaikina jūsų meilę savo artimam. Jūs tapsite savanaudiški iki tokio lygio, jog jums
nerūpės kitų nesėkmės. štai kaip jūs nepaklūstate Dievo žodžiui. 

Jūs  turite  sustabdyti  jūsų  siekimą  turtų.  Tuomet  jūs  tapsite  tyrenės  širdies.  Tačiau  jei  leistute  šiai
klastingai nuodėmei užtemdyti jūsų protus, jūs niekuomet nebūsite tyros sielos, ir todėl būsit netinkami
ateiti  prieš  Mane.  Tie,  kurie  yra  vargšai,  turi  mažiau  pagundų atskiriančių  nuo Manęs.  Tie,  kurie  yra
turtingi yra vargšai tuo, kad jie turi dar daug ko išmokti prieš tai kai jie galės nusižeminti save Mano
Akyse. 

Kuomet jūs išmoksite, jog žmogui iškėlus žemiškuosius malonumus aukščiau Manęs, jis negalės paruošti
savo sielos, kad įžengtų į Mano Naująjį Rojų?

Jūsų Jėzus 

Kuomet Naujoji Jeruzalė nužengs ant pasaulio su trimitų garsais, šviesos pripildys padanges ir
visa tuomet nutils 

2013 m, birželio 9 d., sekmadienis, 23: 15 val.  

Mano mylima dukra, skausmas kurį tu fiziškai kenti šiuo metu yra  vardan sielų išgelbėjimo, kurios yra
atsiskyrę taip toli nuo Manęs, jog jei tu nepaaukotum jo Man kaip pasiaukojanti siela, jie būtų prarasti Man
amžinai.  Visada prisimink kaip labai Man skauda ir kaip dūžta Mano širdis, kuomet Aš prarandu nors
vieną sielą.

Mano meilė žmonijai nekinta, nes niekas negali niekad Manęs sustabdyti mylėti kiekvieną brangią sielą.
Aš myliu jas taip stipriai, jog Dovanas, kurias Aš tau suteikiau, Mano dukra, matyti visus Dievo vaikus, taip
kaip Jis juos mato, su širdies tyrumu, niekuomet nesibaigs. štai kodėl tu kenti taip labai, Mano mažyle. Tai ne
dėl  tų, kurių pyktis tave užgauna,  bet tai dėl tų sielų,  kurios yra siaubingoj tamsoj ir  kurių likimai tave
baugina, tu patiri šiuos naujus fizinius skausmus. 

Prašau suprask, jog kuomet tu tampi nekantri ir  liūdna, dėl šių skausmingų išbandymų, jog jie nieko
nereiškia palygninti su intensyvia kančia, kurią patiria tos sielos, kurios bus pasiglemžtos žvėries. Tai nieko
nereiškia palyginus su skausmu, kurį  turi  pakelti  sielos kenčiančios skaistykloj.  Kaip mažai  tau tai  reikš
kuomet tu pamatysi kaip Aš išplėšiu šias sielas, kurios priešingu atveju negalėtų išsigelbėti iš žvėries blogio
nagų.

Mano dukra,  nepaisant  koks  kankinantis  šis  skausmas yra,  tai  nebebus svarbu kuomet  Aš suvienysiu
Dievo vaikus, nusileidus Pačiam Nuostabiausiam Rojui tą Didžiąją Dieną. Kuomet Naujoji Jeruzalė nužengs
ant pasaulio su trimitų garsais,  šviesos pripildys padanges ir  visa tuomet nutils prieš pasigirstant angelų



balsams, kurių giesmės pasieks kiekvieną sielą prieš galutinę akimirką. Tai bus paskutinė valanda kuomet
Aš ateisiu Teisti gyvųjų ir mirusiųjų.   

Jūsų Jėzus 

Jūs neturite bijoti, nes tai ką Aš žadu yra jūsų ir tai yra jūsų Palikimas
2013 m, birželio 10 d., pirmadienis, 23: 00 val.  

Mano brangi mylima dukra, pasaulis turi sužinoti, jog Mano sigrįžimo Laikas jau arti. Mano Laikas jau
prasidėjo, Man kovojant atgręžti žmoniją į Save, prieš Mano Didžiąją Dieną. 

šiuo metu Aš parengiu visus jus, nors daugelis ir ignoruos Mane. Aš darau tai su meile, nes už kiekvieną iš
jūsų Aš atidaviau savo Kūną. Jūs pamatysite Mano įsikišimą, kuomet Aš atversiu žmonijos akis ir kuris bus
aiškiai matomas.

Kuomet  Mano  Misija  bus  priimta  įvyks  Stebuklai.  Mano  Buvimas  bus  jaučiamas  ir  Aš  Didžiojo
Gailestingumo Veiksmais padarysiu Save žinomą. šis Planas yra skirtas jus atvilioti atgal,  atgręžti tuos iš
jūsų, kurie daugiau netiki, jog Aš Egzistuoju į Mano Didingąjį Išganymą. 

Aš Esu Karalius, Kuris Viešpataus Naujajame Rojuje pažadėtame Man Mano Tėvo. Tiems, kurie Manęs
nežino, paklausykite Manęs dabar. Jūs esate Mano. Aš atnešu jums Gyvenimą, ne tokį kokį jūs žinote esant
žemėj, bet Amžinąjį Gyvenimą.

Jūs neturite bijoti, nes tai ką Aš žadu yra jūsų ir tai yra jūsų Palikimas.
ši Karalystė yra tai dėl ko jūs gimėte, jog Dievas, Mano mylimas Tėvas, galėtų perkurti pasaulį, kaip tai

buvo pradžioje. Jis yra Pradžia, nes Jis ją sukūrė. Jis yra Pabaiga, nes kuomet ateis Didžioji Diena nebeliks
daugiau kančios, nes Nauja Pradžia - Amžinasis Gyvenimas - bus pateiktas tiems, kurie priima Dievo Meilę.
Jūs turite daugiau pasitikėti, būti mažiau ciniški ir priimti Didžiąją Gyvenimo Dovaną, kuri gali ateiti tik tai
iš tobulo Dievo. 

Tik tai Dievas gali sukurti tokį stebuklą - Gyvybės Dovaną. 
Tik tai Dievas gali suteikti jums Amžinąjį Gyvenimą, kur mirtis bus nugalėta, o su ja ir visas blogis.
Jūs turite žvelgti į ateitį su lūkesčiu. Jūs turite bandyti klausytis šių Pranešimų, nes jie bus gelbėjimosi

virvė, kurios jums prireiks, nes dienos prieš aky taps tamsesnės. 
Aš  trokštu,  jog  nė  vienas  iš  jūsų  nejaustų  nerimo,  nebūtų  susirūpinęs  bei  liūdnas,  nes  atėjus  Mano

Didingajai Dienai, Aš nuvalysiu kiekvieną ašarą, skausmą, liūdesi ir kančią nuo jūsų ir išgryninsiu jus Savo
Didžios Didybės dėka.

Jūs pagaliau patirsite tikrąją amžinąją laimę. Viskas ką jūs kada beįsivaizdavot esant Dangiškąja būsena
bus jūsų. 

Jei jūs negalite Man atsakyti, todėl, kad nepasitikite, Aš jums padėsiu, jei jūs Mane pašauksite. Paprašykite
Manęs Pasitikėjimo Dovanos per šią Dvasinės Kovos Maldą.

Dvasinės Kovos Malda (109) Pasitikėjimo Dovanai gauti 
O mano brangiausias Jėzau, 
Padėk man Tavim pasitikėti.
Pasitikėti Tavo Pažadu ateit ir vėl.
Pripažinti Tavo Antrojo Atėjimo Tiesą.
Pasitikėti Dievo Tėvo Pažadu kuomet Jis pasakė, suteiksiąs Tau Tavo Karalystę.
Padėk man pasitikėti Tavo Mokymais, 
Tavo Planu išgelbėti pasaulį. 



Padėk man priimti, Tavo Dovanas su Dėkingumu.
Padėk man Tavimi pasitikėti, taip jog aš prarasčiau savo baimę ir kad leisčiau Tavo Meilei užplūsti mano

širdį ir sielą.
Amen. 
O, kaip Aš trokštu jus paguosti, sumažinti jūsų baimes, nerimą ir susirūpinimą. Kaip Aš trokštu padaryti

perėjimą kaip tik įmanoma mažiau skausmingą, jog jums nereikėtų kentėti nuo žvėries rankos, kurio darbai
bus atsiskleis per Dievo priešus.

Jei jūs visiškai pasitikit Manim ir atiduodat save Mano Gailestingumui, Aš iškilmingai pažadu, jog Mano
Gailestingumas  sutrumpins  laiką  kuomet,  dėl  nusidėjimo  tų,  kurie  nori  sukelti  jūsų  kankinimus,  kils
žmonijos kančia.

Aš pažadu, jog Mano įsikišimas, stebuklų metu, pažadins tuose, kuriems Jos labiausiai reikia - suvokimo
Tiesą. Kuomet Dievo Tiesa bus priimta tų, kurie ištikrųjų nesupranta Mano Pažado ateiti dar kartą, bet kurie
pripažįsta tai, savo širdyse, tuomet kančia bus sumažinta ir Aš parodysiu Pasigailėjimą milijardui sielų. 

Jūsų  pasitikėjimas  Manimi,  visdėl  to,  padės  jums  pamatyti  Tiesą.  Kuomet  jūs  pripažinsite  Tiesą,  jūs
priimsite Raktus į Mano Naująją Karalystę.

Jūsų Jėzus 

Niekada to nedarykite, nes tai yra viena iš nuodėmių, kuri dėl savo veidmainiškumo sukelia
Man didžiausią pasibjaurėjimą

2013 m, birželio 12 d., trečiadienis, 23: 50 val.

Mano brangi mylima dukra, Man bandant su Visa Mano Galia uždegti tikinčiųjų sielas, pirmiausia ir visų
svarbiausia, šiais Mano šventais Pranešimais pasauliui, Aš turiu perspėti ir vėl tuos, kurie kalba blogai apie
Mano šventąjį žodį. Kol Aš ieškau sielų abejingųjų savo tikėjime, kodėl tie iš jūsų, kurie išpažįsta kalbantys
Mano Vardu, paneigiate Tiesą, kuomet Ji yra teikiama jums iš Dievo Avinėlio per šiuos Pranešimus? 

Koks žmogus kalbėtų jums tokiu būdu, Mano šventuoju Vardu ir drįstų atsistoti prieš jus? Nė vienas. Tik
tai Dievo Galios dėka Mano žodis gali būti jums žinomas paprastos kalbos forma. 

žmogus ir toliau nusidės, padarydmas nuodėmes, kurios yra pasauly tokios pat visų jūsų arba kitokios,
kurios yra mirtinos prigimties. Jūs visi esate nusidėjėliai.

Mano Vardu nė vienas nusidėjėlis niekados negali pasmerkti kito, nebent tai būtų su Mano Igaliojimu,
Išpažinties veiksmo metu, kuris išlaisvina jus kurį laiką iš  nuodėmės.  Mano Vardu nė vienas nusidėjėlis
negali pasmerkti kito nusidėjėlio, nes jūs neturit teisės. Kuomet jūs pasmerkiate kitą nusidėjėlį, netgi jei jis
yra kaltas ir už patį rimčiausią poelgį prieš Dievą, jūs tapsite tokios pat juodos sielos kaip tas asmuo, kurį jūs
atvirai smerkiate Mano Vardu. 

Argi jūs nežinote kokį Skausmą ir Sielvartą Man sukeliate kuomet jūs skaudinate vienas kitą? Argi jūs visai
Manęs nesupratote? Argi jūs nesuvokėte kodėl Aš dėl jūsų miriau? Tie is jūsų, kurie vistiek dar nesupranta
Tiesos, jūs turite paklausyti dabar. Aš jūsų nesmerkiu už jūsų nuodėmes, nes Aš jus myliu ir Aš atleisiu jums
bet kokią nuodėmę, nepaisant kokia siaubinga ji bus. Bet kuomet jūs pareiškiate Mano Vardu esantys lygus
su Manim ir teisiate kitą nusidėjėlį naudodamiesi Mano Vardu, Aš taip pat jus pasmerksiu. 

Nė vienas iš jūsų, nepaisant kaip stipriai Aš jus myliu, negali teisti kito. Tik tai Man, Jėzui Kristui, buvo
suteikta ši Teisė iš Mano Tėvo Teisti žmoniją - niekam kitam. Jei jūs padarysit šią nuodėmę, jūs susidursit su
Mano Bausme. Niekada to nedarykite, nes tai yra viena iš nuodėmių, kuri dėl savo veidmainiškumo sukelia
Man didžiausią pasibjaurėjimą.

Laikas  kuomet  žmonija  išvys  Tiesą  jau  beveikčia.  Ne  daugelis,  įskaitant  tuos,  kurie  išpažįsta  savo



atsidavimą Man, atsakys į Mano Kvietimą, kol Mano Tėvas neišlies daugelio bausmių. Jūs esate toki akli
Amžinojo  Gyvenimo Tiesai,  esate  toki  neimlūs  girdėdami  Dievo žodį,  jog vienintelis  būdas  kuomet  jūs
paklausysit tai tuomet, kada jums bus sukeltos bausmės.

Kuomet jus užklups pirmoji iš daugelio, daugelis sakys, jog tai yra gamtos katastrofos, bet kuomet jos
pradės lietis ant jūsų taip staigiai, ir kuomet jūs neturėsite kur slėptis, tik tuomet jūs suvoksite, jog tai Dievo
Ranka, jus ištiko.

Mano Tėvas supurtys visą pasaulį. Tie iš jūsų, kurie abejoja, jog Jis Egzistuoja, supras, jog šie įvykiai negali
būti  priskirti  vien gamtai.  Tie iš  jūsų,  kurie tiki  Manim, bet  kurie išjuokia šiuos Dieviškus Pranešimus,
atsiims savo žodžius ir jūs norėsite nusipjauti sau liežuvius, nes greitai jūs suvoksite kaip jūsų žemi žodžiai
Mane įžeidė. Jūs ne tik keikiate Dievą, bet jūs taip pat užkertate kelią šiai Dieviškai Misijai gelbėti sielas. 

Už  kiekvieną  sielą,  kurią  jūs  Man  užginat,  jūs  kentesite  per  amžius.  Kuomet  jūs  priešinatės  Dievo
Akivaizdoj, jums nebus leidžiama taip elgtis. Prisiminkite, nepaisant kaip labai Aš jus myliu, Aš įsikišiu, jei
jūs bandysite pakenkti Dievo Darbui šios galutinės Misijos gelbstint žmoniją metu. 

Dabar yra laikas kuomet pasauliui buvo suteikta Tiesos Knyga.  Jei jūs Mane sekate, bet nepriimate
Manęs dabar, kuomet Aš jus kviečiu, nepergyvenkite, Aš jūsų Neteisiu. Bet jei jūs bandysite užkirtsi Man
kelią gelbstint Dievo vaikus, Aš jus parblokšiu. 

Jūsų Jėzus 
žmonijos Išgelbėtojas

Dievas nesitiki, jog jūs leisite savo laiką nepaisydami kasdieninių reikalų ar laiką praleidžiamą
su jūsų šeima ir draugais

2013 m, birželio 14 d., penktadienis, 23: 50 val.

Mano brangi mylima dukra, kuomet žmogus pradeda tikėti savo neįveikiamumu, jis yra prarastas. 
Tiek daug  žmonių, kurie nepriima gyvenimo žemėj kaip mažos dalies jų dvasinės kelionės link Mano

Karalystės, švaisto tiek daug brangaus laiko. Laikas, apie kurį Aš kalbu, yra duotas jums iš Dievo, kurio metu
jūs turit  gyventi  pagal  Jo  įsakymus,  jei  norite  pasiekti  Amžinąjį  Gyvenimą.  Jei  jūs nepripažįstate Dievo,
tuomet jūs atskiriate save nuo Jo toli. Kuomet jūs padarote tai, jūsų gyvenimas bus sutrumpintas, todėl vietoj
Amžinojo Gyvenimo Dovanos, jūsų gyvenimas pasibaigs kuomet jūs pabaigsite šį. Jūs turite nešvaistyti laiko
suteikto jums šiame gyvenime naudodami jį vaikantis nieko vertiems dalykams, kurie su laiku bus tik dulkės.

Dievas nesitiki, jog jūs leisite savo laiką nepaisydami kasdieninių reikalų ar laiką praleidžiamą su jūsų
šeima ir draugais. Jei jūs mėgaujatės gyvenimo vaisiais žemėje tai nereiškia, jog jūs negalite laikytis Viešpačio
kelio. Jūs galite.

Mano dukra, Aš trokštu atskleisti, jog Mano troškimai yra nesuprantami kaip žmonija turėtų sekti Mano
Mokymais. 

Juokas  yra  gėris.  Draugystė  yra svarbi.  Džiaugtis  gyvenimo pilnatve  yra malonu,  jei  Dievui  parodote
nuolankumą ir  garbinimą, o tuomet dėkojate Jam netgi  už mažiausius malonumus.  Betkokios Dovanos,
kurias jūs gaunate šiame gyvenime, vardan kitų gėrio, gali ateiti tik tai iš Dievo. Kaip jūs panaudosite šias
dovanas yra labai svarbu jūsų sielos išganymui, kuomet Dovanomis, suteiktomis iš Dievo, yra dalijamasi su
kitais. Kai kuriem yra suteikti dideli Gabumai, tačiau visos sielos gime apdovanotos. Jie yra skirti jums padėti
kitiems. Gimusieji su  gabumu verslui, turi pareigą užtikrinti, jog tai bus panaudota geriem tikslam, vardan
kitų labo. Kiti panaudos savo Dovanas rūpintis savo artimu ir įnešti džiaugsmo į kitų žmonių gyvenimus.
Pagaliau yra tos sielos kurios kenčia, ir tai darydamos įgis Didžiausią Dovaną - Amžinąjį Gyvenimą. 

Gyvybė yra suteikiama iš Dievo su priežastim. Tai suteikti Dievui šlovę ir paskatinti Jo vaikus susinienyti
su  Juo,  pagaliau,  kuomet  gyvenimas  pasikeis.  Dievo  vaikai  yra  ruošiami  šiam  pasikeitimui,  kuomet



pagaliau, didingasis Amžinasis Gyvenimas pažadėtas Adomui ir Ievai taps jų.
Labai svarbu vienas kitam bandyti ir parodyti kuo daugiau meilės ir užuojautos, taip kaip jūs tikėtutės

Mane pasielgiant su jumis, kuomet Aš ateisiu Teisti.  Kiekvieną dieną jūs turite savęs paklausti dėl kiekvieno
darbo kurį padarote, ar tai patiks Dievui? Ar aš darau pakankamai, jog sekčiau Dievo įsakymus? Ar aš laužau
Dievo įsakymus, o jei taip,  kokios bus pasekmės?

Nepaisykite kitų poreikių ir jūsų poreikiai bus nepaisomi. įskaudinkite sąmoningai betkurį Dievo vaiką  ir
jūs kentėsite. Nužudykite betkurį iš Dievo vaikų ir  jūs neturėsite gyvenimo. Nors gyvenimas žemėje gali
suteikti ir daug meilės, džiaugsmo, ir vilties yra pilnas išbandymų. Kiekvienas išbandymas turi būti patirtas ir
jūs turite priimti, jog tai yra Dievo plano dalis Jo vaikų apvalyme.

Kuomet jūs gyvenate savo gyvenimą be Dievo pripažinimo, jūs gyvenate gyvenimą įtinkantį jūsų pačių
norams. Kuomet jūs nenusibrėžiate sau ribų, pagal jau nustatytąsias Dievo, jūs prarasite savo kelią. Jei jūs
nuklydote taip toli, jog nebegalite rasti kelio atgal, tuomet jūs turite melsti Dievo Malonės jums padėti.

Kėkvienas  net  menkiausias  prašymas  išreikštas  Dievui,  jei  jis  yra  vardan  jūsų  sielos  gėrio  ir  vardan
poreikių tų kuriuos mylite, yra visada atsakomas.

Jūsų Jėzus 

Tai bus Romos Imperija kur didžioji bjaurastis prieš Mane sukils
2013 m, birželio 15 d., šeštadienis, 16: 48 val.

Mano brangi mylima dukra, taip kaip Ašėjau vienas ilgu ir skausmingu taku į Kalvarijos Kalno viršūnę,
taip ir Mano Likusioji Armija turės eiti.

Kuomet Aš kopiau į šį kankinantį kalną, Aš buvau apsuptas šimtais Romėnų karių, kurie užkirto kelią
esantiems pakeliui,  troškusiems suteikti  Man paguodos.  Nors nebuvo poreikio tokiam dideliam kareivių
skaičiui  saugojant  vos  vieną  žmogų,  jų  buvimas  buvo skirtas  pademonstruoti  daugel  dalykų.  Jie  norėjo
parodyti  Mano sekėjams ir  betkuriam, kuris bandys platini Mano Mokymų Tiesą,  kas buvo valdžioj.  šis
agresijos veiksmas buvo skirtas atbaidyti ir įbauginti tuos, kurie išdrys parodyti ištikimybę Man.

žydai Manęs išsižadėjo, o tuomet Mane išdavė. Romėnai Mane nukryžiavo, o juk būtent Romoj Mano
mylimam apaštalui Petrui buvo duoti nurodymai įkurti Mano Bažnyčią žemėje, nes Aš norėjau, jog Mano
Bažnyčia būtų įkurta tarp tų, kurie Mane nukankino.

Kadangi Mano Antrasis Atėjimas greitai įvyks ir kadangi Mano Galutinė Misija sugrįžti, jog suteikčiau
žmonijai galutinį išganymą, kurį Aš esu pažadėjęs, yra atskleista, istorija pasikartos. žydai vistiek Mane neigs,
iki tol kol neįvyks įspėjimas. Dievo priešai sukils visur prieš Mane. Tie, kurie Mane myli ir tie kurie sakosi
atstovaujantys Man, Mane išduos. 

Tai Romos Imperija kur didžioji bjaurastis prieš Mane sukils. Babilonas, Romos Imperijos namai ir vieta
kur randasi tautos, kurios apleido Dievą, teikdamos pirmenybę netikriem dievam, taps sostu iš kurio visi
melai bus išspjauti.

žvėris su dešimčia ragų yra Europa, o Romoje prieš Mane sukils armija. Jie bus atsakingi, visdėlto ir vėl, už
nukryžiavimą  įvyksiantį  prieš  Didžiąją  Dieną.  Jie  pristatys  galutinį  įžeidimą,  kuomet  jie  nukryžiuos  ir
sunaikins Mano Mistinį  Kūną žemėje.  Mano Kūnas yra Mano Bažnyčia.  Tie,  kurie atsiskiria nuo Mano
Kūno, rinkdamiesi sekti naująją doktriną, Mane išduos ir visgi jie turės įžūlumo atsistoti ir pasakyti, jog jie
ateina iš Manęs.

Ta  diena  kuomet  naujoji  Vienatinė  Pasaulio  religija  pasidarys  žinoma,  kuri  bus  paremta  skyriais
esančiais Katalikų Bažnyčios, kaip buvo išpranašauta, dangus užtems ir didis griaustinis į žemę nusileis. Bus
taip kaip tą sekundę, kuomet Aš įtraukiau Savo paskutinį kvapą ant Kryžiaus, kuomet Mano Tėvo pyktis
buvo išlietas ant Kalvarijos Kalno. Kuomet tai įvyks ir šis ženklas, jog Mano Vienintelė Tikroji Bažnyčia bus



atimta bei pakeista į klaidingą pagonišką bjaurastį, jūs turite žinoti štai ką.  štai kuomet visur išsilies bausmės
ant žmonijos. 

Kėkvienas ženklas bus suteiktas iš Dangaus įspėsiantis tuos, kurie yra netikrojo pranašo pusėj ir  šalininkai
greitai  pasirodysiančio antikristo, jog jų dienos yra suskaičiuotos. Jiems bus atskleista ką reiškia patirti Mano
Tėvo Pyktį. Daugel vyskupų ir kunigų tuo metu suvoks Tiesą ir kovos prieš blogį. Jie neapleis Manęs ir tęs
vesdami Mano Tikrąją Bažnyčią žemėje.  Gaila, daugelis  neturės drąsos taip pasielgti  ir  jie bus kaip avys
vedamos  pjauti,  bet  jie  bus  paguosti,  jog  žinotų,  kad  Aš  niekada  jų  neapleisiu.  Aš  atsiųsiu  jiems  daug
pagalbos, o Mano Likusioji  Armija sukils ir paskleis Evangeliją,  kuomet jie bus visi nustumti į  šoną.  Jie
skelbs  kiekvienam pasaulio  kampely  ir  jie  bus  bebaimiai.  Jų  meilė  Man įveiks  antikristo  darbus.  Jų
paklusnumas Man ir jų atsakas į Mano Dvasinės Kovos Maldas išgelbės milijardus sielų.

Ir tuomet Mano Planas bus atliktas.
Jūsų Jėzus 

Dievas Egzistuoja kekvienam asmeny gimusiam šiame pasauly, nepasiant jo tikėjimo ar jo
tėvų tikėjimo

2013 m, birželio 15 d., šeštadienis, 23: 44 val.

Aš Esu tavo mylimas Jėzus, Kuris veikia tavo sielą. Netgi kuomet tu Mane ignoruoji, Aš Esučia. Aš veikiu
per tavo sielą, nes tu Man ją atidavei, ir dėl to, tu visada kentėsi už Mane ir su Manim.

šiandien, Mano dukra, Aš kreipiauosi į visus tuos, kurie sakosi, jog netiki Dievu. Jei jūs netikite į Dievą,
Aš  turiu  dabar  paaiškinti  kaip  jūs  galite  sužinoti,  jog  Dievas  iš  tiesų  Egzistuoja.  Dievas  Egzistuoja
kekvienam asmeny gimusiam šiame pasauly, nepasiant jo tikėjimo ar jo tėvų tikėjimo.  Dievas atneša su
kiekviena gyvybės forma pagarbos ir nuostabos jausmus, kurie niekada nenustos kėlę intensyvios meilės
sieloje jausmo kitiems Dievo Kūriniams. 

Kėkvienas iš jūsų yra Dievo Kūrinys. Tai faktas. Kai kurie iš jūsų yra gimę labai gražūs. Kai kurie su
trūkumais. Kiti yra gimę su dideliais trūkumais. Visgi visi yra gimę, nes Dievas tai leidžia. 

Daugelis iš jūsų pateisintų Dievo vaikų gyvybės prevenciją, tiems, kurie yra netobuli. Kai kurie iš jūsų
nužudytų Dievo vaikus gimdoje ir tuomet pateisintute tai, daugeliu atvejų dėl savanaudiškų paskatų. Dėl to
jūs būsite pasmerkti,  nebent jūs paprašysite Manęs jums atleisti.  Jums bus atleista, bet tik tuomet jei jūs
ištiesų gailitės už tai ką padarėte pikžodžiaudami prieš Mano Tėvą. 

Kai kurie iš jūsų yra gimę su netobulumais, kurie sukelia jūsų gyvenimuose jums traumą. Nors ir atrodytų
tai sunku, jums yra suteikta ši kančia jog išgelbėtumėt kitus, kurie kitu atveju nustotų egzistavę. Matote, tos
sielos, kurios niekina Mano Tėvą ir kurios niekada nepaprašys atleidimo už savo nuodėmes atsidurs Pragaro
ugnyje per amžius. Jūsų kančia padės juos išgelbėti, nes jie negali išsigelbėti patys. Jūs pasirinkote  šią
kančią prieš tai kai gimėte. Jūs galite tai pripažinti dabar arba galbūt vėliau, bet esate saugūs nes Mano
Karalystėj  jūsų šlovė bus per amžius.

Jūsų Jėzus 

Aš Esu Meilė. Aš Esu Dievas. Tai yra vienas ir tas pats
2013 m, birželio 19 d., trečiadienis, 3: 00 val.

Mano brangi mylima dukra, šiuo metu yra įgyvendinamas Mano troškimas suformuoti Mano Armijos
šerdį žemėje. Nuo mažu gilių, jie bus išsibarstys ir užaugs ir išplis po visur. 

Mano dukra, įkūrimas yra labai svarbi dalis. Taip kaip kūdikiui, kuris yra suformuojamas gimdoje, reikia
laiko ir atsargaus dėmesio užtikrinant vaikelio gerovę, besimaitinančio per placentą. Jis augs pamažu, bet



tobulai, iki kol pagaliau jis bus pašalintas iš gimdos ir bus pasiruošęs gyventi gyvenimą paskirtą jam Mano
Tėvo.

Mano Likusiosios Armijos gimtis bus tokia pat. Prieš tai, kai ji bus pasiruošusi užimti savo vietą pasauly,
bus  labai  daug  ruošiamasi,  bet  jos  pamatas  yra  tvirtas,  o  sielos,  kurios  yra  statybinės  plytos,  susijungs
susivieniję kartu, pastatyti sunkiai įveikiamą Armiją. Tuomet ši Armija išplis ir išaugs visur, vienu metu, ir su
tokia galia, jog taps sunku jos nepaisyti.  Esantys Mano Likusiojoje Armijoje neturės egoizmo, iždidumo,
ar poreikio pasikliauti moksliniu Mano žodžių įvertinimu, kuris bus iš jų reikalijamas įrodyti Dievo
Tiesą. 

Mokslas yra Dievo Dovana, bet mokslas negali paašikinti Dievo slėpinio. Tad tie, kuriems reikia paguodos
loginiu paaiškinimu, kaip Aš bendrauju su Dievo vaikais žemėje, šiuo metu, nusivils. Nėra tokio atsakymo,
kuris jus tenkintų.

Viena didžiausių iš Dovanų suteiktų žmogui yra meilė. Meilė negali būti moksliškai paaiškinta ar įrodyta,
nes ji ateina iš Dievo Dvasios. Ji yra visuose iš jūsų. Jūs ją jaučiate. Tai yra ryšys, kuris laiko visą žmoniją
kartu, kurio blogio galia negali sugriauti.

Aš Esu Meilė. Aš Esu Dievas. Tai yra vienas ir tas pats. Be meilės, jūs negalėtute turėti gyvybės. Meilė jus
suvienys, palaikys jus stiprius, išlaikys jus kartu. Meilė padės jums atvesti Man sielas.

Jūsų Jėzus 

Tai yra didžiausias melas, jog šėtonas gali išpranašauti ateitį, bet to niekad negali būti
2013 m, birželio 21 d., penktadienis, 11: 50 val.

Mano brangi mylima dukra, pagonybei plintant pasauly tarsi virusui, žmogus pradeda save kelti į Dievus.
Daugelis sektų, kurios nepripažįsta Egzistencijos Vienatinio Tikrojo Dievo, savo šventyklose vietoj Jo
garbina žvėrį. šios vargšės sielos, kurių savimeilė, trykšta iš nuožmių ambicijų, įkūrė šventyklas, kurios
begėdiškai  garbina šėtoną.  Daugeliui  pasauliečių,  šios šventyklos  atrodo kaip bažnyčios,  kurios garbina
Dievą, bet neapsigaukite. Jų vienintelis tikslas yra garbinti žvėrį, kuris žada jiems amžinąjį gyvenimą. Jis žada
jiems,  jog  prisiekdami  ištikimybę  savęs  mylėjimui,  kuris  pakeičia  meilę  Dievui,  jie  pasieks  amžinąjį
malonumų kupinąjį  rojų. 

Pažadai suteikti jiems iš žvėrio, kuris su jais aiškiai bendrauja, yra sukurti juos apgauti įtikinant melu. Jog
jei jie pastatys prieš žvėrio altorių - netikrąjį dievą, į kurį jie tiki vietoj Mano mylimo Tėvo - jų prašymai
žemiškųjų malonumų ir pasitenkinimo bus atlyginti. Jie tiki, jog jei jie iškels savo poreikius aukščiau už kitų,
jiem bus suteikta galia dideliem turtams, valdžiai ir laisvei. 

šie  žmonės  yra  raginami  atsistoti  prieš  Dievą  ir  išreikalauti  tokių  galių,  jog  jie  būtų pajėgūs  nugalėti
Dieviškąją Dievo Karalystę. Gaila, jie padarys betką, jog pasiektų savo troškimus turtų ir valdymo kitų iš
gryno godumo. Jie sunaikins kitų gyvenimus. Jie nužudys, jog pasiektų savo tikslus bei kiekvieną dieną jie
pikžodžiauja prieš Dievą. 

Kuomet  jie  keikia  Dievą  jie  laiko  juodąsias  mišias,  daugelis  kurių  yra  laikomos  slaptai  ir  lankomos
galingų žmonių, įskaitant tuos, kurie sakosi tarnaujantys Dievui Jo Bažnyčiose. Jų šėtoniškos ceremonijos yra
įprastos ir jie didžiuojasi savo veiksmais. Jie išdidžiai vadina savo pastatus esant šventyklomis, nes jie neturi
jokios gėdos savo sielose. šios šventyklos yra įkurtos šėtonui pagarbinti, ne Dievui, visgi jie tiki priešingai. 

Aš juos nubausiu už jų nusikaltimus prieš žmoniją, bei už nešvankybes prieš Dievą, kuriomis jie nusikalto.
Daugelis iš jų pikžodžiauja prieš Mano Tėvą, naudodami terminus, kurie yra būdingi tik Jam. Mano
Tėvas pasakė:  “Aš Esu Praždia”.  “Aš Esu” yra  naudojama išreiškiant  jų meilę  sau ir  jie pamėgdžios
kiekvieną šventą veiksmą, darbą ir pakartos žodžius, kurie buvo suteikti pasauliui iš Mano Tėvo, jog Jį
paniekintų. 



Jų šventovės Didžiosios Bausmės metu bus suplėšytos Dievo į gabaliukus ir jie taps bevaisiais ir tuščiais be
jokios likusios galios Dievo vaikams. Visdėlto jiems bus suteikta proga kaip ir visiems Dievo vaikams atmesti
šėtoną prieš Didžiąją Dieną. Kai kurie priims Mano Gailestingumo Ranką, bet daugelis atsisakys Jos, nes jie
tikės velnišku melu, kuris yra įspaustas žvėries ant jų sielų.  

Jie  tiki,  jog jie  valdydami pasaulį,  plėtodami jų žinias apie visatą,  kontroliuodami gyvybę,  pratęsdami
žmogaus gyvenimą ir išvalydami pasaulinę populiaciją, kad jie taps panašūs į Dievą. 

šėtonas yra labai atsargus tame kaip jis paima į nelaisvę sielas. Jis parodo jiems didžias ateities vizijas,
kurios jis sako jiems, esą jų. Jis pasako apie didžius įvykius, kurie įvyks ateity, kurie jiems priklausys. Visa yra
melas. Niekas, iš to ką jis jiems sako, nėra tiesa. šėtonas turi daug galių, kurios buvo jam suteiktos iš Dievo,
kaip Liuciferiui, vienam iš galingiausių angelų Mano Tėvo angelų hierarchijoj. Jis parodo  savo sekėjams
gražius  didingos  ateities  vazdus,  kurie  jis  sako bus  jų,  jei  jie  atiduos  savo sielas  jam.  Jie  tiki  jo  ateities
pažadais.

Tai yra didžiausias melas, jog šėtonas gali išpranašauti ateitį, bet to niekad negali būti. Pranašystė gali
ateiti tik tai iš Dievo. Niekam nebuvo suteikta ši Dovana, kuri gali išsilieti tiktai iš Dievo Lūpų. šėtonas negali
išpranašauti ateities įvykių, kurio elementai gali būti suteikti tiktai Dievo pranašams. Jei jūs tikite į šėtono
pažadus, jūsų gyvenimas tampa melu ir Amžinasis Gyveimas negali būti jūsų, nebent jūs priimtute Tiesą.

Dievas pažadėjo jums Amžinąjį Gyvenimą. Mano Pažadas ateiti ir vėl ir pasiimti jus į Rojų yra Tiesa.
Neįžeiskite Dievo atmesdami Tiesą.

Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: Kuomet Mano Sūnus bus palaikaikytas nusidėjėliu, žinokite, jog tai dižiausias
Dievo paniekinimas, nes tai yra neįmanoma

2013 m, birželio 23 d., sekmadienis, 18: 18 val.

Mano  brangiausia  dukra,  kaip  tėvai  sureaguotų,  jei  jie  žinotų  jog  jų  vaikams  gresia  mirtis?  Argi  jie
nekovotų iki paskutinio, jog išgelbėtų juos nuo pavojaus? Būtent todėl Aš dabar įsikišiu pasauly, pavesdamas
Savo Sūnui pasakyti Tiesą, jog išgelbėčiau Savo vaikų gyvybes. 

Tai  mažos  smulkmenos  gyvenime,  turi  įtaką  globaliu  mąstu.  Pasikeitęs  bitės  elgesys  ir  neįvykęs
apdulkinimas turi tiesioginį poveikį gyvybei egzistuojančiai žemėje. Sielos gyvenimas gali būti palaikomas tik
per Mano Sūnaus Bažnyčią žemėje. Be Tiesos Mano Sūnaus Bažnyčia negali palaikyti gyvybės. Tad jei melas
prasiskverbs tarp Bažnyčios sienų, be Mano įsikišimo,  tai paveiktų sielos gyvybę.  

Gyvybė bus sunaikinta tuomet, kuomt Bažnyčia nusisuks nuo To Kuris ją sukūrė. šis pasikėsinimas turės
tiesioginį poveikį visam pasauliui, įskaitant tuos, kurie netiki gyvenimu po mirtes. Tai paveiks netgi esančius
kitos religijos, ateinančius ne iš Manęs. Kuomet Mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus, Misitinį Kūną  žemėje apniks
melais,  jie  sukels  ligą.  Liga  jei  nestabdoma  veda  į  mirtį.  Todėl,  kaip  visos  Kūrinijos  Dievas  Tėvas,  Aš
neatsitrauksiu ir neleisiu Savo priešams sunaikinti Mano vaikų sielų. 

Kuomet jūs susidursit su melais, jie ateis krisdami painių paistalų kratiniu iš apgavikų burnų. Melai, kurie
jau prasidėjo, yra dėstomi kuklia kalba, bet slepia melus prieš Tikrąją Bažnyčios doktriną. Supraskite kas tai
iš tiesų - jie pasiųsti jus įtikinti padaryti nuodėmę. Kuomet Mano Sūnus bus laikomas nusidėjėliu, žinokite,
jog tai dižiausias Dievo paniekinimas, nes tai yra neįmanoma.

Aš atsiunčiau Savo Sūnų, kaip žmogų su kūnu ir  tokį kaip jūs visi,  tik su viena išimtimi. Jis gimė be
nuodėmės,  todėl,  negalėjo jos padaryti.  Betkuris,  kuris  naudoja Tiesą ir  tuomet pakeičia  Ją,  jog pateiktų
Mano mylimo Sūnaus Nukryžiavime naują prasmę, yra melagis. Jis ateina ne iš Manęs ir yra Mano Sūnaus
priešas.

Stebėkite dabar, Mano mažieji vaikai, kaip žvėris ir jo demonai, kuriuos jis pasiuntė iš Manęs atimti jus,



klaidžioja tarp jūsų. Jūs privalote būti stiprūs. Jūs turite visada žinoti, jog Mano Sūnus suteikė jums Tiesą,
kuomet Jis vaikščiojo ant žemės ir kuomet Jis mirė už jūsų nuodėmes. Jis paaukojo Savo Kūną jus išpirkti,
bet Jis niekada netapo nusidėjėliu, nes Jis nėra vienas iš jūsų. 

Jūs turite išlikti ištikimi Mano žodžiui ir Mokymams Mano Sūnaus. Jei jūs neišliksite, tuomet jūs būsite
sugundyti priimti melus, kurie jums neatneš nieko kito kaip tik amžinąją kančią. 

Jūsų mylimas Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas. 

Tiesa jus išlaisvins. Melas jus sunaikins
2013 m, birželio 23 d., sekmadienis, 18: 37 val.

Mano brangi mylima dukra,  o kaip Mano  širdis dūžta matydama Mano vargšų mylimų tarnų kančias,
kurie dabar pradeda matyti sąmyšį, kuris yra pateikiamas Mano Bažnyčioj. Jums Aš sakau štai ką. Pasilikite
ir darykite ką turite daryti, jog tarnautute Man, po Mano Bažnyčios stogu. Išlikite tvirti Mano Mokymuose.
Nepriimkite naujo taip vadinamo teologinio paaiškinimo to kas Aš Esu; ką Aš padariau dėl žmonijos ar kaip
Aš  sugrįšiu  pareikalauti  visų  Dievo  vaikų,  kurie  priima  Mano Gailestingumą.  Pasitikėkite  tik  tai  Mano
švenčiausiuoju žodžiu, suteiktu jums iš Mano apaštalų ir esančio švenčiausioj Biblijoj. Betką besiskiriantį
nuo šventųjų Sakramentų ar to kas jums buvo pasakyta apie išganymo poreikį - nepriimkite. 

Aš Esu Tiesa. Jums buvo suteikta Tiesa. Tiktai Tiesa gali išgelbėti jūsų sielas nuo pasmerkimo. Tiesa jus
išlaisvins. Melas jus sunaikins. Aš iškilmingai pažadu kiekvienam iš jūsų, Savo brangiausiems šventiesiems
tarnams, ypatingas Malones, išlikti susidūrus su persekiojimasi, kadangi jūsų tikėjimas bus išmėgintas be
ribų, jei jūs melsitės šią maldą. 

Dvasinės Kovos Malda (110) Išlikti ištikimiems Kunigams švenčiausiajam Dievo  žodžiui
O mano brangiausias Jėzau, Aš maldauju Tavęs išlaikyti mane tvirtą ir drąsų, jog aš galėčiau apginti Tiesą

Tavo švenčiausiuoju Vardu.
Suteik man Malnių, kurių man reikia - aš meldžiu - paliūdyti Tavo švenčiausiąjį žodį visais laikais. 
Padaryk taip, jog aš atlaikyčiau spaudimą išaukštinti netiesoms, kuomet savo širdy žinau, jog jos Tave

žeidžia.
Padėk man išlikti ištikimam Tavo švenčiausiajam žodžiui, iki mano mirties dienos. Amen. 
Savo švenčiausiems tanams Aš neturiu daugiau žodžių reikalingų jus perspėti. 
Jūs turite ginti Išpažinties Dovaną ir pripažinti, jog tik tie, kurie ieško atgailos už savo nuodėmes ir kurie

priima Mane, Jėzų Kristų, kaip jų išganymo raktą, prisijungs prie Manęs Rojuj.
Jūsų Jėzus 

Dievo Motina: Jūs turite išlikti ištikimi tam ko mano Sūnus jus išmokino. Jis buvo toks kaip jūs
visame kame išskyrus nuodėmę 

2013 m, birželio 24 d., pirmadienis, 14: 18 val.

Aš esu jūsų mylima Motina, visų angelų Karalienė, Dievo Motina. Aš esu Nekaltas Prasidėjimas.
Mano vaikai, nejaugi jūs nežinote, jog mano Sūnus šiuo metu, veda visus jus, ateinančius su atvira širdim

pas Jį? 
Siekdami paliūdyti Viešpačiui Dievui, per Jo vienatinį Sūnų, jūs privalote išlikti ištikimi Jo Mokymams. Jie

yra įrašyti akmenyje ir dėl to, niekad negali pasikeisti.  Tiesa niekada negali pasikeisti. Tiesa buvo suteikta
visiems Dievo vaikams, bet ne visi priėmė Kas Jis buvo arba iš kur Jis atėjo. Tie, kurie priima Tiesą suteiktą



žmonijai mano mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus Nukryžiavimu, turi niekada nepamiršti ką Jis jums pasakė. 
Jis viską jums paaiškino.  Niekas nepasikeitė. Jūs turite išlikti budrūs visais laikais, nes jau dabar jūs

esate klaidinami, o greitai daugelis iš jūsų išklys iš kelio. 
Nuodėmė  yra  nuodėmė.  Ji  yra  atstumianti  Dievui,  bet  ji  yra  atleidžiama,  kuomet  yra  parodomas

gailėjimasis  prašant  Išpirkimo.  Amžinjo Gyvenimo Malonės yra skirtos visiems Dievo vaikams, kurie jų
prašo.  Kiekvienam  Dievo  vaikui,  per  mano  Sūnaus  Gailestingumą,  bus  duota  laiko,  o  tuomet  Didi
Dovana priminti jiems Tiesą. Tokiu būdu didelė dalis pasaulio populiacijos gali ir bus išgelbėta, o tuomet
jiems bus suteikta Gyvenimo Dovana Naujajame Rojuje.

Kaip nusidėjėliai, jūs turite ir toliau prašyti atleidimo per mano Sūnų, jog išliktute Malonės Būsenoj. Jums
negali būti atleistos jūsų nuodėmės, iki kol jūs nepaprašysit mano Sūnaus Išpažinties Dovanos. 

Jūs turite išlikti ištikimi tam ko mano Sūnus jus išmokino. Jis buvo toks kaip jūs visame kame išskyrus
nuodėmę. Dievas yra Visagalis. Dievas yra Meilė. Dievas yra Tobulas. Dievas, per Jo Sūnų, niekada negalėtų
būti sugundytas padaryti nuodėmę.

Eikite ramybėj, brangūs vaikeliai, ir kuomet jūs išliksite tvirti ir ištikimi Tiesai, kuri gali ateiti tik tai iš
Dievo, jūs gyvensite pilną ir didingą gyvenimą kūne ir sieloj bei tobuloj harmonijoj su mano Sūnum. 

Jūsų Motina
Išganymo Motina 

Tik keletas randa ramybę Many. Aš kantriai laukiu ir vistiek jie neateina pas Mane 
2013 m, birželio 25 d., antradienis, 18: 45 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  šiandien  Man  liejasi  Ašaros,  kadangi  niekingas  nuodėmingumas,
pasireiškiantis žmonių širdyse, išaugo.  Jie tapo toki užkietėję, jog jų akmeninės širdys nepalieka vietos
Man, Jėzui Kristui, atrasti paguodos jų viduje.

Mano širdis  dabar  daužosi  iš  liūdesio,  dėl  Krikščionių,  kurie  nuklydo  nuo Tiesos  ir  visa  ko  Aš  juos
mokinau. Tik keletas randa ramybę Many. Aš kantriai laukiu ir vistiek jie neateina pas Mane. Jie sukūrė
sieną, skiriančią juos nuo Manęs ir  tik dedasi tikintys Mano Pažadu sugrįžti ir vėl. Jie visiškai pamiršo ką Aš
sakiau, ką Aš padariau, jog juos išgelbėčiau ir ką Aš jiems pasakiau per Mano Tėvo Knygą, jog lauktų laiko,
kuomet jis priartės.

Mano vargšai, vargšai vaikai. Pirmiausiai, Aš turiu prabudinti jų širdyse meilę Man, jei jie gautų paguodos
ir jų kančių palengvėjimą dėl  jų skausmingų  ir  sunkių išbandymų šiame gyvenime. šiuo metu,  jie turi
ištiesti savo rankas ir pašaukti Mane, kad Aš padaryčiau jų perėjimą neskausmingą. 

Aš netrokštu sukelti kančias Dievo vaikams. Bet atmesdami Mano mokymų Tiesą ir įstatymus  nustatytus
Mano Tėvo,  jie  bus įtraukti  į  siaubingą kovą su piktąja  dvasia, prieš  tai  kai Mano Gailestingumas galės
pritraukti juos į Mano Rankas, kuomet Aš juos išgelbėsiu.

Kaip mažai pasitikėjimo jie turi savo širdyse, Vienatiniam Tikrajam Dievui. Koki jie yra lengvabūdžiai ir
kaip greitai jie priima melagystes, jog patenkintų savo aistrą nuodėmei. Koki lengvatikiai jie yra priimdami
melus, kurie atitinka jų gyvenimo būdą, jog pateisintų nuodėmę. 

Betkuris mokantis įtikinti, kuris žmogišku intelektu pateisina nuodėmę, tampa jų vieninteliu keliu, kurį jie
pasirenka, kad jie galėtų gyventi savo gyvenimus taip kaip jie nori.  Tiesą yra nelengva praryti ir ją sunku
suvirškinti, todėl, kad kūniškos aukos turi būti padarytos, jog Ji būtų priimta. Tiesai, jei ir kuomet ji yra
priimama, reikia daug drąsos ir tik tie, kurie turi Nuolankumo Dovaną gali ištiesų lengvai ją priimti. 

Tie, kurie iš tiesų ieško Dievo Tiesos, yra dažnai suklaidinami tų, kurie sakosi skelbiantys Dievo žodį.
Vienintelė vieta kur jūs rasite Tiesą yra švenčiausioj Biblijoj ir Mano švenčiausiame žodyje, suteiktame jums



per šiuos Pranešimus. Mano Pranešimai palaiko šventąjį Dievo žodį, tokį koks jis yra išdėstytas Mano Tėvo
Knygoj.

Mane mylėti  nelengva,  nes  jūs  galite  ateiti  pas  Mane tik  tai  kaip  kuklūs  vaikas.  Jūsų puikavimasis  ir
malonės, kurias jūs rodote pasauliui savo kasdieniniame gyvenime, turi būti nustumpti į šoną. Jūs galite
ateiti tik tai pas Mane kaip kuklūs, pasitikintys vaikas. Jūs turite prie Manęs klūpoti ir paprašyti jus paimti,
formuoti jus, padėti jums eiti teisingu keliu į šventumą, o tuomet visiškai Manimi pasitikėti. 

Kuomet jūs atsiduodate visiškai Man, Aš jus pakylėsiu, panaikinsiu jūsų baimę ir nešiu jus link Mano
Karalystės. Netgi tuomet, savo sieloj Mylėdami Dievą, jums atrodys šis kelias sunkus. Bet jums atrodys tarsi
voratinkliai būtų nuvalyti, nes kuomet Tiesa jums taps aiški nebebus kito kelio, kuriuo jūs norėtute eiti. Nes
tai yra vienintelis kelias, kuris nuves jus į Rojų ir tai yra kelias, kurį jūs turite priimti ateidami pas Mane, Jėzų
Kristų. Nes Aš Esu Kelias.

Jūsų Jėzus 

Dievo Motina: atveskite man savo vaikus, jog kaip tikra visų Dievo vaikų motina, aš galėčiau
pašvęsti juos savo Sūnui, Jėzui Kristui 
2013 m, birželio 26 d., trečiadienis, 16: 50 val.

Mano brangūs vaikeliai, kaip jūsų Motina aš jus kviečiu atveskite man savo vaikus, jog kaip tikra visų
Dievo vaikų motina, aš galėčiau pašvęsti juos savo Sūnui, Jėzui Kristui.

Kuomet jūs pašvęsite savo vaikus mano Sūnui, per mane, Išganymo Motiną, aš pristatysiu juos prieš savo
Sūnų, jog Jis galėtų apdovanoti jų sielas didžiom Malonėm.

Jūs turite niekuomet nepamiršti kokią Meilę turi mano Sūnus Dievo vaikams. Nesvarbu kokio amžiaus
jie yra, kuomet jūs pasiūlot juos mano Sūnui, jų sielų pašventimui, per mane, Jo Palaimintąją Motiną,
jūsų maldos  bus  atsakytos.  štai  Dvasinės  Kovos  Malda  už jūsų vaikus.  Kuomet  meldžiamasi  kiekvieną
dieną, ji atves jūsų vaikus prie Gailestingos Jėzaus širdies.

Dvasinės Kovos Malda (111) Pašvęsti savo vaikus Jėzui Kristui
O brangi Išganymo Motina, 
Aš pašvenčiu savo vaikus (vaiko/vaikų vardaičia) prieš tavo Sūnų. Jog Jis galėtų suteikti jiems dvasinę

ramybę ir meilę širdy.
Prašau melsk, jog mano vaikai būtų priimti į Gailestingasias tavo Sūnaus Rankas ir apsaugoti nuo pavojų.
Padėk jiems išlikti ištikimiems šventajam Dievo žodžiui, ypatingai šiais laikais, kuomet jie bus gundomi

nusigręžti nuo Jo. Amen. 
Mano prašymas, jūsų vardu, už jūsų mylimus vaikus, bus priimtas mano Sūnaus, kaip ypatinga Dovana

man, Jo Motinai, man pakilus įvykdyti pažadą savo Sūnui, kadangi mano Misija padėti išgelbėti prarastųjų
Dievo vaikų sielas šiuo metu prasideda. Mano vaidmuo kaip Išganymo Motinos uoliai prasidėjo ir ypatingos
Dovanos, per mano tarpininkavimą suteikti Dievo Gailestigumą nusidėjėliams, bus suteiktos gausiai visiems
tiems, kurie manęs šauksis.

Eikite ramybėj vaikeliai. Aš jūsų  mylima Išganymo Motina, Visada atsiliepsiu į jūsų šaukimą, kuomet jūs
prašysite savo sielų išganymo.

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina 

Mano Teisingumas ištiks visus tuos, kurie užkerta kelią šventajam Dievo žodžiui būti žinomam
pasauly 



2013 m, birželio 27 d., ketvirtadienis, 23: 20 val

Mano brangi mylima dukra, neleisk, jog Mano Apsireiškimai sukeltų tau sielvartą ar baimę. Tu esi vedama
ir netgi kuomet kančia tampa nepakeliama, prašau prisimink Mano žodžius.

Mano  Tėvas  pažadėjo,  per  senų  laikų  pranašus,  jog  Jis  atsiųs  paskutinį  pranašą,  galutinį  pasiuntinį.
Nepaisant kaip baisu tai gali būti ar kaip bauginančiai tai verčia tave jaustis, žinok, jog tai tik dėl šio
veiksmo Galutinė Dievo Sandora gali būti įgyvendinta.

Aš  sakau  jums  dabar,  bijokite  tie  iš  jūsų,  kurie  įžeidžia  Dievo  žodį.  Nuleiskite  savo  akis  žemyn  ir
užsidenkite  jas  rankomis,  ypatingai  tie  iš  jūsų,  kurie  šiuo  metu  spjauna  į  Mano  Veidą,  dėl  šių  Mano
Susitaikymo Pranešimų. Jūs esate neverti  stovėti Mano Akivaizdoj.  Jūs, kurie iš Manęs tyčiojatės dabar
graušitės ir tęsite graužtis iki Didžiosios Dienos, nes dėl jūsų bus prarastos sielos, kurių Aš taip trokštu. 

Savo šventiesiems tarnams, kurie šaiposi iš Mano įsikišimo, per šiuos Pranešimus, ateis jūsų diena kuomet
Aš jūsų paklausiu. Kol jūs praleidžiate tiek daug laiko neigdami Mano Tikrąjį Balsą, kiek sielų jūs atsiuntėte
Man? O kiek iš jų jūs nugrežėte nuo Mano Balso tais poelgiais, pagal kuriuos Aš jus Teisiu?

Tie iš  jūsų,  kurie šaukia pikžodžiaudami šventajai  Dvasiai,  žinokite,  jog prieš Didžiąją  Dieną,  ir  kaip
ženklą visiems, jūs būsite nutrenkti. Nė vianas žodis neišsprūs iš jūsų lūpų ir pagal šį veiksmą jūs būsite
atpažint tarp jūsų kaimenės - tos pačios kaimenės, kuriai sakėte nepaisyti šių Pranešimų, nes jie ateina ne iš
Dievo. Tą dieną, jūsų pasekėjai sužinos Tiesą ir jūs parkrisite prieš Mane. Aš neatsiprašysiu už šį perspėjimą.
Jei jūs išniekinsite šventosios Dvasios žodį, Aš išpjausiu jus iš Savęs, o ten bus jūsų visų ir tų, kuriuos jūs
atsivesite į plynę siaubingas verksmas. 

Mano Teisingumas ištiks visus tuos, kurie užkerta kelią šventajam Dievo žodžiui būti žinomam pasauly.
Jų bus baisiausia bausmė, nes skausmas, kurį jie jaus bus baisesnis nei esančių žemiausiam Skaistyklos lygy.
Jūsų nuodėmingumas šokiruoja daugelį gerų nekaltų sielų, kurie yra ištikimi Mano Bažnyčiai žemėje. Jūsų
žiaurumas, kuris su laiku bus atskleistas, bus daugelio matomas, o tuomet jūsų tikrasis atsidavimas Dievo
žodžiui  bus  pagaliau  išmėgintas.  Tuomet  jūs  stovėsite  prieš  Mane  Didžiąją  Dieną  kuomet  Aš  ateisiu
pareikalauti visų Dievo vaikų - kuomet Aš ateisiu išlaisvinti juos iš tremties ir pasiimti juos į jų galutinius
Meilės ir Ramybės namus, į Naująją Erą Mano Naujojo Rojaus. Tai bus tuomet kuomet Rojus ir žemė taps
viena. 

Jūsų Išgelbėtojas
Jėzus Kristus 

Greitai Mano Bažnyčioje bus pristatytas pasikeitimas Mišių formate 
2013 m, birželio 29 d., šeštadienis, 21: 13 val.

Mano brangi mylima dukra, tu turi nepaisyti neapykantos, kuri liejasi iš tų burnų, besiskelbiančių šventais
žmonėmis  ir  ištikimais  Mano  brangios  mylimos  Motinos  pasekėjais.  žinok,  jog  neapykanta,  kuri  bus
parodyta tau,  bus baisesnė nei  bet  kurio kito pranašo,  kuris buvo prieš tave.  Aš sakau tau visa,  tave ne
išgąsdinti, bet tik dėl to, jog tu priimtum šį faktą, o tuomet ignoruotum šį blogį.  Kai tik Dievo Buvimas
pasklinda tarp žmonių, jis visuomet pagimdo pagiežingą žvėries reakciją, kuris veiks per kitus, jog paneigtų
Dievo žodį. 

Mano dukra, greitai Mano Bažnyčioje bus pristatytas pasikeitimas Mišių formate. Jis bus labai neaiškus ir
daugelis,  nepastebės  melų,  kurie  bus  pristatomi  naujose  maldose.  Mano Buvimas  bus  paneigtas  pačiais
subtiliausiais būdais,  bet  tie kurie seks naujuoju formatu, kuriuo Mano Tikrasis  Buvimas bus paneigtas,
negalės atlikti Dievo Aukos tuo būdu, kuriuo tai turi būti padaryta. Mano dukra, šio Apreiškimo pasekmė
bus  panieka  tau,  bet  tu  turi  žinoti,  jog  tai  buvo  išpranašauta.  Mano  pasekėjams  bus  pasakyta,  jog
šventoji Komunija yra skirta visiems žmonėms - visur - susivienijant vienybėj, parodant vienas kitam



meilę.  Pamažu,  bet  užtikrintai,  šventosios  Mišios  nebebus skirtos  Mano šventajai  Aukai.  Vietoj  to,  bus
sukurta ceremonija pagerbianti žmogų, o jūs būsite suklaidinti patvirtinti akistatoj prieš Mano šventuosius
Altorius ir visus pasaulio Tabernakulius.

Ta diena kuomet kasdieniniai aukojimai pasibaigs jau netoli.  žinokite, jog Aš atėjau jus įspėti apie tai
dabar, jog jūs nealktute. Kuomet iš jūsų bus atimta Mano Akivaizda, jūs tapsite tušti be Mano Dvasios ir jūs
suprasite kaip sunku jums išlikti arti Manęs. 

žodžiai,  kurie bus panaudoti jus apgauti turės išsireiškimą “visų gėrio labui - vardan visų Dievo vaikų
suvienijimo”. Mišios turės naują reikšmę. Mano Mirtis ant Kryžiaus bus pamiršta ir visos priežastys dėl jos
bus išnaujo nusakytos.  Prisiminkite tą  dieną,  Mano žodžius  jums.  Priimkite pakaitalą  ir  Mano Buvimas
išnyks. Aš būsiu su jumis, bet tai nebebus Mano Kūnas kurį jūs valgysite. 

Tie kurie netiki šiuo blogio planu, kuris jau buvo sukurtas, jog nušluotų visus įrodymus apie Mane, Aš
dabar štai ką sakau. Kuomet Manęs nebebus, ar jūs Manęs ieškosite? Kuomet Mano šventoji Eucharistija bus
išniekinta,  ar  jūs ginsite  tuos,  kurie bus už tai  atsakingi?  Arba ar jūs seksite  Mane ir  klausysitės  Tiesos
kuomet jūs esate apsupti melo.

Pasirinkimas bus jūsų.
Jūsų Jėzus 

Jūs būsite apkaltinti sąmokslaujantys prieš Mano Paties Bažnyčią, visdėlto jūsų vienintelis
nusikaltimas bus laikymasis Tiesos 

2013 m, birželio 30 d., sekmadienis, 23: 10 val

Mano brangi mylima dukra, nelabasis nesustos nė vienai sekundei, jog nustotų persekiodamas tuos, kurie
Mane myli. Kuomet sielos yra artimos Man ir kuomet auga jų meilė Man, jis visada bus ten bandydamas
nuvilioti juos tolyn nuo Manęs.

Kuomet  jūs  gelbėjate  sielas  per  savo  maldas,  nelabasis  išlies  visą  savo  įtūžį  prieš  jus  ir  jūs  jausitės
įskaudinti, nes jūs tapsite kritikos taikiniu, ypatingai iš tų, kuriuos jūs mylite. Jūs turite priprasti prie šio
skausmo ir liūdesio kuomet jūs sekate Manim ir kuomet jūs priimate Mano įsikišimą, per šiuos Pranešimus.
Jie sukels jums siaubingas kančias, nes šie Pranešimai bus atsakingi už išganymą daugiau nei 7 milijardų
žmonių. 

Kuomet velnias žino, jog jis praranda sielas prieš Mane, jis  panaudos betkokias priemones reikalingas
sukelti abejones mintyse tų, kurie yra ištikimi Man ir tuomet jis sukurs siaubingą nesutarimą tarp Mano
pasekėjų. Jūs turite atpažinti velnio darbus, nes tai jie ir yra, ir žinoti, jog kuo daugiau esate persekiojami, už
priimtą Mano Gailestingumo Ranką, jog tai reiškia, jog jūs sekate Tiesa. Tik tai Dievo žodis, kuomet esa Savo
pačiais Galingiausiais būdais - kuomet šventoji Dvasia tampa akivaizdi grupelėse Dievo vaikų - nelabasis
kausis nuožmiausiai. Jis šėtonas, yra įsiutęs dėl šios Misijos. O tiems iš jūsų, kurie abejoja Mano žodžiu,
suteikiamu jums šiuo metu, supraskite tai. 

Tik tai Mano žodis gali išprovokuoti tokią panieką, netgi tarp tų, kurie tiki Manim ir kurie seka Mano
Mokymais. Nė vienas iš jūsų nėra atsparus išpuoliams. Jūs Mano brangus pasekėjai, suprasite esantysčaižomi
nuodėmingų liežuvių,  plakančių Mane.  į  jus spjaudys,  iš  jūsų juoksis  bei  pajuoks.  Jūs būsite  apkaltinti
sąmokslaujantys  prieš  Mano  Paties  Bažnyčią,  visdėlto  jūsų  vienintelis  nusikaltimas  bus  laikymasis
Tiesos. Tie, kurie palaiko Dievo žodį ir kurie atsisakė nukrypti nuo Tiesos visada kentėjo nuo tų rankų, kurie
laikė save išrinktaisiais Dievo atstovais, prieš tas vargšes sielas, kurios iš tiesų Mane mylėjo.

Tarp  tų,  kurie  sakosi  esantys  kompetetingesni  ir  todėl  vertesni  teisti  kitus  Mano  Vardu  ir  tų,  kurie
paprasčiausiai Mane myli, yra skirtumas. Jūs galite tik tuomet teisintis ir paskelbti savo meilę Man jeigu, jūs
sekate Mano Pavyzdžiu. Aš niekuomet nepasakyčiau, jog vienas žmogus yra geresnis už kitą - nes jūs visi



esate nusidėjėliai. Visgi Aš niekad nepripažinčiau tų, kurie viską žino ką tik galima žinoti apie Mane ir kurie
skelbia savo pranašumą prieš kitus. Tie, kurie sakosi išmanantys apie Mane ir įžeidžia kitą Mano Vardu iš
tiesų nieko apie Mane nenusimano.

Velnias  pripildo  sielas  savanaudiškumu,  išdidumu  bei  pykčiu.  Tai  yra  trys  bruožai  pagal  kuriuos  jūs
atpažinsite, jog jis yra sieloj, kuomet jis bando nutildyti kitas sielas, skelbiančias Dievo Tiesą. O kaip šios
sielos kenčia, ypatingai dabar, kuomet ši, ilgai laukta Misija yra įgyvendinama tarp jūsų. Kiekvienas iš jūsų,
kuris atsiliepia į Mano Kvietimą patirs užgauliojimus bei viešą pajuoką, kurie užgniauš jums kvapą - toki
pagiežingi šie neapykantosčaižymai bus. Aš noriu, jog jūs suprastute tai ne jums skirta ši neapykanta, bet
Man. šėtonas trokšta nutildyti Mano Balsą, jam pasiekus jus, kad išgelbėtų nuo jo nuodėmingo plano, kuris
buvo atsargiai sudiriguotas ir kuris buvo taip ilgai planuojamas. žvėris negali pasiekti pergalės, bet jis žino
kaip Aš kenčiu kuomet jis pačiumpa iš Manęs sielas. Neleiskite šiems trukdžiams jus apakinti prieš Tiesą.

Tiesa išgelbės jūsų sielą ir kuomet jūs paskleisite Tiesą, tai atves Man daugiau sielų. šiomis priemonėmis
Aš nugalėsiu žvėrį. Jūs būsite apsaugoti nuo viso pavojaus, bet jūs kentėsite pažeminimą būdami priskiriami
kvailiams. Ir tik todėl, jog jūs Mane mylite.  

Jūsų Jėzus  

----- 2013.07 -----

Išgelbėjimo Motina: O kaip Jis kentėjo, niekas niekad nesužinos, nes tai ką aš pamačiau
niekada negalėtų būti išreikšta ant popieriaus, toki siaubingi buvo žiaurumai sukelti Jo

Dieviškajam Kūnui 
2013 m., liepos 1., pirmadienis, 16:43 val. 

Mano vaikeli, kuomet tu kenti vardan Mano Sūnaus, nieko tokio verkti iš skausmo, nes tu esi tik žmogus.
Kuomet aš stebėjau savo Sūnaus nuplakimą, o tuomet Jo siaubingą nukryžiavimą, aš pati buvau šalia
raudodama. Ir kuomet aš stebėjau Jo pasigailėjimo vertą Kūną patiriant tai ko nė vienas žvėris nebūtų
ištvėręs skerdykloj, aš alpau tiek daug kartų nuo sukrėtimo, jog vos galėjau pastovėti. 

O kaip Jis kentėjo, niekas niekad nesužinos, nes tai ką aš pamačiau niekada negalėtų būti išreikšta ant
popieriaus, toki siaubingi buvo žiaurumai sukelti Jo Dieviškajam Kūnui. štai kodėl taip mažai aprašoma apie
žeminančius įžeidimus,  kuriuos jie Jam sukėlė,  nes tai  buvo taip sukrečiančiai,  jog jei  būtų užrašyta,  tai
suterštų Jo šventąjį Vardą. 

Tu mano dukra, kenti tik tokią mažą dalelytę Jo kančios. Tu turi žinoti, tau fiziškai kenčiant, jog mano
Sūnus  leidžia  tiktai  patirti  Jo  kančią  tiems,  kuriuos  Jis  išsirenka.  Kuomet  jis  tai  daro,  tai  padeda  Jam
pasipriešinti,  nugalėti  ir  sunaikinti  blogio  galią,  per  tavo  laisvosios  valios  dovaną  mano brangiausiajam
Sūnui. Taip elgdamasi, tu paaukoji savo sielą kaip ir kūną, o tai yra labai ypatinga dovana Jam - dovana, kuri
leidžia Jam išgelbėti kitus. 

Tad prašau suprask, jog kuomet mano Sūnus padidina tavo kančią ir kuomet Jis ištiesų kenčia su tavim,
jog tai yra Malonė,  kurios tu neturėtum atstumti.  Priimk ją.  Tu greitai suprasi  kaip tai veiksminga yra.
Kuomet  mano  Sūnus  apreiškia  Savo  žaizdas  išrinktosios  sielos  kūne,  tai  pritraukia  kartu  siaubingą
persekiojimą. Taip įvyksta kuomet nelabasis užpuola su didžiuliu ir įnirtingu įtūžiu. Išpradžių tu išsigąsi, bet



dabar kadangi tu supranti, tu tai priimsi ir paprasčiausiai apsisaugosi save Kalbėdama šventąjį Rožančių bent
tris kartus per dieną. 

Mano vaikeli,  prašau  užtikrink,  jog  tu  neleisi  baimei  tave  nuo šio  darbo nugrežti,  nes  tai  yra  tai  ko
nelabasis ir siekia. Tu turi išsitiesti, iškęsti bei išlikti tyli, kuomet neapykanta didėja prieš tave.

šių išbandymų turi tikėtis tokio dydžio Misijoj kaip ši. Būk Ramybėj ir žinok, jog visi angelai ir šventieji
yra su tavimi ir tave lydi.

Tavo mylima Dievo Motina
Išgelbėjimo Motina

Išgelbėjimo Motina: nė vienos durys nebuvo atvertos, jog leistų Mano Sūnui oriai ateiti į šį
pasaulį 

2013 m., liepos 3 d., trečiadienis, 12:57 val. 

Mano brangus vaikeli, kuomet tu esi dėl šios Misijos ištremta į dykumą ir izoliuota, labai svarbu suprasti
priežastį kodėl taip yra. Todėl, kad kuomet tu suprasi, tau bus lengviau priimti toki žiaurų elgesį.

Kuomet Aš turėjau gimdyti, nė vienos durys nebuvo atvertos, jog leistų Mano Sūnui oriai ateiti į šį pasaulį.
Kiekvienos durys buvo užtrenktos prieš Dievo Veidą, Kuris pasiuntė Savo vienintelį Sūnų, jog išpirktų
žmoniją iš nuodėmės, lygiai taip pat bus ir dabar Dievui parengiant kelią Jo Sūnaus Antrajam Atėjimui. 

Dievui rengiant pasaulį šiai Didžiajai dienai, ir vėl bus užvertos durys nepaklūstant Dievo žodžiui. Tu kaip
pranešėja, ir toliau patirsi nuožmią opoziciją. Daugelis ne tik laikys savo duris užvertas - tai bus tik vienas iš
įžeidimų - jie šauks siaubingas nešvankybes bei skaudins tave, mano vaikeli, todėl,  kad jie nenori girdėti
Dievo žodžio. 

Nelaboji dvasia šiuo kritiniu žmonijos istorijos metu dominuoja ir sugniuždys netgi švenčiausius iš Dievo
vaikų. Tik patys drąsiausi atsilaikys prieš piktąją dvasią, kuri apniks milijonus, tad jie atstums mano Sūnaus
Gailestingumą.

Tai nekenčiami ne tik Pranešimai, bet tai yra baimė, jog per mano Sūnaus Gailestingumą, daug daugiau
sielų bus išgelbėtos iš nelabojo gniaužtų. Nelabasis veikia ir audžia savo kelią į daugelio sielų širdis, o ypač tų,
kurios yra artimos Mano Sūnui. Tai atsidavę sekėjai mano Sūnaus Bažnyčioj, kurie yra nelabojo pirmasis
taikinys, kuris šiuo metu atgreš beveik visus iš jų prieš Jo žodį.

Tikrasis mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus, žodis per amžius buvo silpninamas ir šventosios Biblijos turinys
dabar yra daugelio neigiamas, kurie sakosi žinantys apie mano Sūnų. Nepamiršk mūšyje už sielas kaunasi
angelai ir šventieji mano Tėvo Karalystėj, prieš gundytoją. Tu mano vaikeli, atsidūrei viduryje jo, ir todėl esi
lengvas taikinys. 

Tai dėl šios Misijos didingumo ir todėl, kad tu esi pranašė - o ne regėtoja - tu dirbsi vienumoj ir būsi
nekenčiama tarp žmonių.  Neleisk šiam kankinimui tavęs nuliūdinti ar manyti,  jog tu būsi nepakankami
stipri, nes tai neįmanoma. Tu buvai pasiųsta ir tu esi apsaugota, bei tu stosi ir toliau skelbsi Dievo žodį, iki
paskutinės  dienos.  Tai  buvo  špranašauta,  o  kuomet  sielos  pasaulyje  bus  išgelbėtos  ir  kuomet  Naujoji
Karalystė - Naujasis Rojus - įvyks, niekas šioje kančioje nebeturės jokios reikšmės.

Džiūgauk ir nebijok. Aš tavo mylima Motina, lydėsiu ir saugosiu tave, netgi tavo tamsiausią valandą, jog
Dievo šviesa pripildytų tavo protą, kūną ir sielą kiekvieną dieną. 

Aš myliu tave, mano vaikeli, ir tu turi žinoti, jog tu buvai  palaiminta su Ištvermingumo Dovana. Viskas
dabar yra Dievo Rankose. Tu turi Juo visą laiką pasitikėti.

Tavo  mylima Motina
Dievo Motina



Išgelbėjimo Motina

Greitai Rusijoje ir Kinijoje bus galingi žemės drebėjimai ir jie kils vienas po kito 
2013 m., liepos 3 d., trečiadienis, 13:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, o kaip Aš pasiilgau tavo skiriamo laiko ir kaip Aš džiaugiuosi, jog dvasinė
tamsa,  kuri  tave  gaubė  dienų  dienas  dabar  išnyko.  Tu  turi  ir  toliau  melstis  švenčiausiąjį  Rožinį,  jog
apsaugotum save ir viskas bus gerai.

žemė drebės, kaip buvo išpranašauta, ir trečdalis jos bus išdeginta, kaip tiesioginė pasekmė dėl žmonijos
nuodėmės.  Malda  gali  žymiai  sumažinti  šias  liepsnas,  kurios  bus  išlietos  tose  pasaulio  dalyse,  kuriose
nuodėmingi įstatymai siutina Mano Tėvą. 

Nuodėmė prieš Dievo įstatymus bus pakenčiama tol,  kol tie,  kurie žino Tiesą ir  priima Dievo žodį, Jį
garbina. Bet dabar, tuos, kuriuos jūs iškėlėte į valdžią atsuko Dievui savo nugaras. Už tai, jie bus nubausti per
ekologinius neramumus. Apvalymas yra vienintelis būdas pažadinti žmoniją, jog jie ieškotų pasigailėjimo
savo sieloms. Kitų priemonių, nors ir sukėlusių atsivertimą, nepakako. žmonija kentės ilgą bausmių virtinę,
jiems ir toliau priimant pagonybę ir žmogžudystę.  

Dievo įsikišimas yra būtinas. Be jo jūs būtute apleisti.
Greitai Rusijoje ir Kinijoje bus galingi žemės drebėjimai ir jie kils vienas po kito.
Išvysite orų kraštutinumus ir staigias temperatūros permainas: iš šalto į labai karštą. Nebeišvysite tokių

sezonų koki jie buvo praeityje.  
Kai kuriose pasaulio dalyse kils potvyniai ir jūros audros kokios dar niekad nebuvo patirtos iki dabar.

šalyse, kurios patvirtins nuodėmingus įstatymus prieš Dievą, žemės drebėjimai kratys jų žemes ir tie kurie
Mane žino, supras kodėl tai vyksta. 

Kuomet prasidės bausmės ateis antra siaubinga bausmė, kuri bus išlieta ant netikrųjų bažnyčių, kurios
tyčia užkerta kelią Tiesai. Nes jos kentės labiausiai, dėl sielų, kurias iš Manęs pavogė.

Man atskleidžiant daugiau apie pranašystes, kurios esa Užantspauduotos, ilaginiui žmonija atpažins Tiesą.
Ir nors Dievas yra Meilė ir nors Jis yra Teisingas, Jo bausmės liesis ant žmonijos išvaduoti ją nuo tuštybės,
egoizmo  bei  savimeilės,  jog  žmogus  galėtų  tapti  vertu  įžengti  į  Jo  Naująjį  Rojų.  Tik  esantiems  tyros  ir
nuolankios širdies bus suteikta ši Dovana. 

Jūsų Jėzus 

Pykčiui padalijant tautas, nepasitikėjimas bei baimė ir toliau kels pilietinius neramumus 
2013 m., liepos 3 d., trečiadienis, 23:15 val. 

Mano brangi mylima dukra, karai ir neramumai, kaip išpranašauta, plinta visame pasaulyje lyg miškų
gaisrai. Tik nedaugelis pasaulio dalių bus nepaveiktos karų ir gandų apie nesantaiką.

Pykčiui  padalijant  tautas,  nepasitikėjimas  bei  baimė  ir  toliau  kels  pilietinius  neramumus,  anti-
krikščioniški įstatymai ir toliau plis, taip kad žmogžudystė ir abortai, taip pat ir veiksmai prieš švenčiauosius
Sakramentus, bus įteisinti jūsų šalyse. Dėl šių įstatymų daugelis nuklys į nuodėmę, ir labai greitai atsiras
sielose tamsos skausmas ir tik keli galės to nepaisyti. 

Kodėl, jie klaus, yra ši keista aplinka, kurioje išnyko pasitikėjimas vienas kitam? Kodėl taip sunku elgtis
savo gyvenimuose kaip diktuoja Kristus, iš baimės būti priskirtu kvailiui? Atsakymas glūdi tikrovėj, jog jūsų
šalys viena paskui kitą ne tik Mane pasmerkė, ir vėl, bet ir paskelbė nuodėmę esant teisėta. Kuomet taip
nutiks, šėtonas ir jo armija įsiutę atbėgs.



Jie tapo labai galingi,  o dėl visų liberalių įstatymų, kurie toleruoja nuodėmę, jie bus visiškai priimti ir
tuomet nebebus ramybės žmonijos širdyse, kaip to pasekmė. Tai bus tarsi vaikams, pavogtiems iš savo tėvų ir
paimtiems į nelaisvę, kuomet jie yra maitinami smulkmenomis, jog tikrovė būtų užgožta, kad jie ištiesų yra
nelaisvėj. Nors jiems bus pasiūlyti visi šie malonumai, jie neatneš jiems paguodos. Vietoj to, šie vaikai jausis
neramūs, tušti ir ilgėsis pajusti tikrą meilę, kuri gali būti juntama tiktai jų tėvams esant šalia.

Dievo  Buvimas  visadar  yra  jūsų  tautose,  bet  kuomet  Aš,  žmogaus  Sūnus,  Būsiu  greitai  atmestas,  dėl
atsiradusių  nedorų  įstatymų jūsų  šalyse  ir  greitai  per  jūsų  bažnyčias,  jūs  būsite  lyg  benamiai  našlaičiai
neturintys kur prisiglausti.

Be Dievo,  nėra  ramybės.  Be  Manęs,  Jėzaus  Kristaus,  Esančio Mano Mokymuose,  jūs  būsite  palengva
marinami badu. Nelesikite tokiems įstatymams sustabdyti jūsų  atsidavimo Man, nes šiuo metu labiau nei
bet kuriuo kitu metu, Aš ateisiu pas jus ir suteiksiu jums paguodos, kurios jūs trokštate. 

Aš jus myliu. Aš verkiu dėl jūsų apleidimo ir Aš pažadu, jog šis nukankinimas truks neilgai.
Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: Aš žinau, jog abortų planas visame pasauly yra valdomas vienos grupės tarp
jūsų 

2013 m., liepos 4 d., ketvirtadienis, 18:40 val. 

Mano  brangiausia  dukra,  atėjo  laikas  Man  priverstinai  įsikišti  pasauly  didžių  nuodėmių  prieš  Mane
laikais. 

Mano Kantrybė yra bandoma, o Mano Pyktis buvo įkurstytas, kuomet Aš pamačiau didžiausius įžeidimus,
kurie yra ruošiami prieš Mane.

Kaip viso kas gyva Sutvėrėjas, Aš Esu gyvybės Autorius. Aš Kuriu ją kaip Aš noriu ir Aš ją užbaigiu pagal
Savo  švenčiausiąją  Valią.  Tai  kuomet  žmonija  bando  įsiterpti  į  Mano  Valią,  Aš  smogsiu  atgal,  nes  Aš
nepakęsiu tokio blogio.  

Tie, kurie nužudo betkurį iš Mano vaikų,  - jūsų gyvenimas pasibaigs. Aš atimsiu jūsų gyvybę ne tik kūno
bet ir sielos. Jums negali būti, bei nebus, suteiktas joks amžinasis gyvenimas. Gyvybės atėmimas bus jūsų
nupolis. Jūsų bausmė bus akis už akį.

Klausykitės, tie iš jūsų, kurie ir toliau naikina visų formų gyvybę. Aš žinau ką jūs darote. Aš žinau, jog
abortų planas visame pasauly yra valdomas vienos grupės tarp jūsų. Aš žinau, jog tos šalys, kurios skuba
priimti  begėdiškus įstatymus,  pateisinančius abortus,  yra paprasčiausios marionetės.  Jos  yra laikomos už
virvelių,  joms  šokant  pagal  Vienos  Pasaulinės  Grupės  ritmą,  kuri  paklūsta  tik  vienam  šeimininkui.  Jie
atsidavę tik tai žvėriui, kurio didysis planas sunaikinti šimtus milijonų gyvybių buvo sėkmingas per aborto
nuodėmę. Jų akimis negimusieji yra lengvas taikinys. Jie naudoja abortus, jog įsiterptų į Mano įstatymus ir į
Didžiąją Dovaną, kurią palikau žmonijai - Gyvybės Dovaną.

žmonių,  prisijungusiųjų prie  žvėries klubo arogancija  bei  tų iš  jūsų,  kuriuos jis apkvailina,  Man kelia
pasibjaurėjimą. Mano Meilė yra Galinga, bet jūsų nuodėmingi ketinimai sunaikinti tai kas Mano, jus prives
prie  tokios  netikėtos  stotelės,  jog  jūs  rėksite  dėl  savo  gyvybių.  Jei  jūs  Manęs  dabar  nesišauksitės  per
Išpažninties Dovaną, jums bus parodyta mažai pasigailėjimo. Nes kėkvienas iš jūsų, kuris toleruoja, skatina
ar prisideda bet kokiu būdu, jog atimų negimusiojo gyvybę, kentės tokią pačią bausmę. Sunaikinkite tas
nekaltas  gyvybes  ir  jūsų  pačių  gyvybės  bus  atimtos.  Aš  stebėjau  siaubingai  kentėdamas  kaip  jūs  Mane
įžeidinėjote taip ilgai. Jūsų laikas pasibaigė, nes jūs būsite griežtai dabar nubausti, už šį sunkų veiksmą prieš
Mano Dieviškumą.

Prisiminkite, liko nedaug laiko jums atsisakyti jūsų palankumo abortams. Mano Pyktis greitai išsilies ant
keturių žemės kampų. Tai dėl abortų nuodėmės,  žmonija kentės baisiausią bausmę.  Nebus nė vienos



šalies atleistos nuo šių bausmių. Pasigailėti bus tik tie, kurie draudžia abortus, nuo siaubingo skausmo, kurį
sukelsiu pasauliui. 

Nė vienas žmogus neturi teisės eiti prieš Mane, Kaip Gyvybės Autorių. Nė vienas. Tas, kuris išdrįs Mane
paniekinti, imituodamas Mane atimdamas gyvybę, neteks visų gyvybių. 

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas
  

Jis panaudos Dievo Tiesą, jog pasislėptų iki tinkamo momento 
2013 m., liepos 7 d., sekmadienis, 18:40 val. 

Mano brangi mylima nuotaka, argi tai svarbu, jog jie šaukia ant tavęs ar keikia tave Mano Vardu? Argi tai
svarbu,  jog  visi  tie,  kurie  skelbia  Mano  švenčiausiąjį  žodį  ir  kurie  išlieka  ištikimi  sąjungoj  su  Manim,
supančiojami ir sumušami? Argi nežinai, jog Mano Galia yra Visagalė ir kad Aš negaliu būti palaužtas,
netgi jei jie sulaužytų Mano Kaulus. 

Kuomet  daktaras  kovoja,  jog  išgelbėtų betkokia  kaina  žmogaus  gyvybę,  jis  padarys  viską  ką  gali,  jog
pavyktų.  Kuomet jis yra sutrukdomas kitų, kurie bando jį  sustabdyti - jei  jis  yra atsidavęs daktaras - jis
nepaisys visų protestų ir bandymų įsikišti į jo metodus, jei jis žino savo širdį, jog jis gali ir išgelbės tą gyvybę.
Ir todėl jis tęsia iki kol visi gali matyti jojo darbo vaisius. Jis ištveria iki kol ta gyvybė yra išgelbėjama ir
tuomet, kuomet viskas būna padaryta, jis bus sutiktas su meile tų pačių žmonių, kurie kad ir kokios buvo jų
priežastys bandė įsikišti į jo pastangas išsaugojant gyvybę. Taigi visas nesutarimas bus pamirštamas.

Tas  pats  tinka  ir  šiai  šventajai  Misijai,  pažadėtai  Mano  Tėvo,  jog  išgelbėtų  Jo  vaikų  gyvybes,  šiais
paskutiniais laikais, prieš Mano Antrąjį Atėjimą. Tikėkitės įsikišimo į šią Misiją, nes jei ji nepritrauktų tokio
priešiškumo  tuomet  jūs  ištiesų  žinotute,  jog  Mano  dabartiniai  Pranešimai  jums,  negalėtų  ateiti  iš  jūsų
mylimo Jėzaus. 

Kuomet Tiesa yra paskelbiama, ji nėra lengvai priimama, nors tai ir Dievo žodis. Visgi, kuomet melas yra
pristatomas,  aprengtas  Tiesa,  jis  yra  daug greičiau priimamas,  ir  daugeliu  atveju,  sutiktas  su  šiltomis  ir
laukiančiomis rankomis. Esate įspėti dėl melo, kuris bus pateiktas iš Mano priešų, kurie skelbiasi esantys
Mano atstovais. Jie suklaidins jus daugeliu dalyku, iš baimės, jog jūs atskleisite jų klastą. Jie praleis savo laiką
siedami save su pasauly žinomais gerais ir šventais, tyrais tarnais - daugelis, kurie iš jų yra jau Rojuje su
Manim. Dėl šios draugijos jie bus manomi esantys šių šventųjų ištikimi mokiniai. Tuomet jie pakartos
Mano Mokymų Tiesą ir tai jus suglumins. Jūs sakysit: “Bet kaip gi tai gali būti? šis žmongus kalba tiesą.”

žvėrio klastingumas yra jums sunkiai suvokiamas, Mano mylimi sekėjai. Jis yra atsargus niekuomet savęs
neatsklesiti ir tad jis slepiasi už Tiesos. Kuomet jis yra vargšėse, suklaidintose sielose, jis panaudos Dievo
Tiesą, jog pasislėptų, iki tinkamo momento.  Pažvelkite į žodžius, kurie bus atsargiai sukurti ir jūs atrasite
melus. štai su kokia jėga, Dievo vaikai turėtų kovoti. 

Piktoji dvasia yra kaip tamsus debesis ir kuomet jis visiškai nusileis ant žmonijos, bus sunku atskirti gėrį
nuo blogio. Bet Aš pažadu jums, jog šis debesis pakils ir kuomet Dievo šviesa pro jį nušvis, jūs pamatysit
blogį visame jo šlykštume kaip jis yra matomas Dievo Akimis. 

Kova tęsis tarp žmonių, atsidavusiųjų Vienatiniam Tikrajam Dievui, nelabajam pilant sumaišti tarp jų.
Kadangi ši grupė pasidalija į dvi dalis, yra kiti už kuriuos jūs turite melstis. Jie yra tos sielos, kurios yra tokios
tolimos nuo Dievo, jog jos nepripažįsta Jo nė vienam etape. Jie yra Mano prarastosios sielos, kuriems Aš
skiriu šią šventąją Misiją. Kuomet Aš išgelbėju tuos, kurie yra visiškai prarasti,  Mano įsikišimas taip pat
išgelbės kitus, kurie yra paprasčiausiai sutrikę. 

Ateikite, susiburkite visi, prieš Mane, nes Mano Laikas jau labai arti. Neleiskite nė vienam iš jūsų uždelsti



meldžiantis už sielas tų, kuriems labiausiai reikia jūsų pagalbos.
Jūsų Jėzus 

Dešimt Dievo įsakymų pasauliui suteiktų iš Mano Tėvo per pranašą Mozę, yra žmonių iš naujo
perrašomi 

2013 m., liepos 8 d., pirmadienis, 17:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kai tik tai tu jauti, jog nusidėjėliai turi mažai vilties, prašau prisimink, jog
Mano Didis Gailestingumas yra neišsenkantis. Nėra tokios sielos pasauly, kurios Aš netrokščiau apglėbti ir
suteikti jai Išganymo Dovanos. Aš myliu visus jus. Aš atleidžiu visiems, kurie Manęs meldžia, Atpirkimo
Dovanos, bet tai nereiškia, jog Aš nenubausiu tų, kurie padaro sunkias nuodėmės.

Dešimt Dievo įsakymų pasauliui suteiktų iš Mano Tėvo per pranašą Mozę, yra žmonių iš naujo perrašomi.
Jie buvo sudraskyti, pakeisti bei jiems buvo suteikta nauja reikšmė, jog žmonės galėtų daryti nuodėmes.

Jūs  garbinate  netikrus  dievus  ir  tai  pateisinate.  Jūs  gyvenate  siaubingu  melu,  kuomet  jūs  tokiu  būdu
įžeidžiate  Mano Tėvą  ir  visgi  kuomet pagonims bus atskleista  Tiesa,  jie  atgailaus,  o Aš jų lauksiu,  juos
apkabinti. 

Jūs žudote vienas kitą ir sakote, jog jūs paprasčiausiai rodote gailestingumą, kuomet jūs tai darote. Jūs
įteisinate žmogžudystę, egzekuciją ir abortus ir sakote, jog tai yra geri dalykai.  Tai yra blogis pačiame jo
blogume, kuomet jūs metate iššūkį gyvybės Kūrėjui - Dangaus ir žemės Sukūrėjui - kišdami pirštus prie
Dieviškųjų Dievo įstatymų. Visgi, kuomet jūs parodote nuoširdų apgailestavimą, Aš taip pat jūsų lauksiu, jog
apkabinčiau jus Savo Rankomis. 

Jūs plėšiate tai kas jums nepriklauso ir jūs vogiate iš vargšų, jog patenkintute savo gobšumą vis daugiau.
Jūs padarote siaubingas kūno nuodėmes, kurios yra žemesnės už bet kokį žmogišką orumą ir jūs elgiatės kaip
paleisti į duobę laukiniai žvėrys. Jūsų nuodėmingumas yra nepakenčiamas Dievo Akyse, ir visgi jei jūs Manęs
šauksitės  ir  maldausite  Gailestingumo,  Aš būsiu  šalia  kantriai  laukdmas.  Kuomet  jūs  paniekinate  Dievą
atsisakydami pripažinti Jo Egzistavimą, o tuomet bandote pasiimti Jo vaikus su savimi į bedugnę kartu su
žvėrim, Aš vistiek jūsų lauksiu kuomet jūs atsigręšit ir paprašysit Manęs jums pasirodyti. 

Tie  iš  jūsų,  kurie  priima  Tiesą,  daugiau  nebeskiria  laiko  Sekmadieniais,  Mano pagarbinimui,  nes  jūs
iškeliate savo reikmes aukščiau už Mane. Jūs žeidžiate Mane taip stipriai, nes jūs jau žinote, jog esate Dievo
vaikai. Jūs palikote savo Tėvo Namus ir jūs sugrįšite tik tuomet kuomet neturėsite stogo virš galvos. O Aš
jūsų lauksiu, jog priimčiau jus atgal.

Jūsų meilė Dievui sumenko, kaip ir jūsų meilė bei pagarba jūsų tėvams. Jūsų širdys taip suakmenėjo, jog
neparodote jiems meilės rūpesčio tokiu būdu, kokiu jūs turėtute parodyti. 

Jūs pikžodžiaujate Dievui ir keikiate, naudodami Mano Vardą pačiu nepagarbiausiu būdu kasdien, bet jūs
nekalbat su Manim tokiu būdu kokiu Aš trokštu, jog kalbėtumėt. Kuomet jūs šmeižiate kitus, jūs šmeižiate
Mane. Kuomet jūs sugadinate kito žmogaus reputaciją, jūs sunaikinate Mano Meilę. Ir visgi Aš jums atleisiu
kuomet jūs parodysit apgailestavimą. 

Jūs rodote nepagarbą santuokos įstaigai ir negalvojate darkantys šį švenčiausiąjį Sakramentą. Jūs ir toliau
įžeidžiate  Dievą kuomet jūs ir  toliau ieškot  Jo Palaiminimo santuokai,  kuomet Jis  nepripažįsta  ir  negali
pripažinti jų. Visgi jūs ir toliau Jį įžeidinėjate.

Koki apsėsti  jūs esate žemiškųjų gėrybių siekimu ir toki įnikę jūs esate į  nesveikus troškimus,  jog jūs
sunaikinsit tuos žmones, kurie pasipainios jūsų kely. Nepaisant to, Aš parodysiu jums Gailestingumą, jei jūs
pas Mane sugrįšite.  

Jokia nuodėmė, išskyrus pikžodžiavimą prieš šventąją Dvasią, nėra tokia baisi, jog ji negalėtų būti atleista.
Aš jūsų visų maldauju ištirti savo sąžinę ir susitaikyti su Manim, dar kartą.



Aš Esu Kantrus. Aš Esu Meilė.  Aš Esu jūsų Išganymas. Aš jūsų laukiu. Prašau ateikite pas Mane kuo
greičiau, nes Aš jus myliu beribe karšta Meile. Aš nenusiraminsiu iki kol Aš neišgelbėsiu visų jūsų. 

Jūsų Jėzus 

Taip lengvai žmonės priima naujus įstatymus, kurie tvirtinami esantys gerais  
2013 m., liepos 10 d., trečiadienis, 15:26 val. 

Mano vaikeli, tavo maldos yra atsakomos, o mano Sūnus įsikiš dėl tavo ypatingosios intencijos.  Tu turi
melstis už visus tuos pasauly, kurie yra suklaidinami tikėti, jog blogis yra gėris. šis apgaulės voratinklis
apgaubė žmoniją tokiu mąstu, jog daugelis nebegali daugiau atskirti tarp Dievo įstatymų ir nelabojo
nuodėmingumo kuomet jis pasireiškia tarp jūsų.  

Taip lengvai žmonės priima naujus įstatymus, kurie tvirtinami esantys gerais - vardan visų labo - kuomet,
ištiesų, jie slepia mirtiną Dievo akimis nuodėmę. 

Kova siautėja tarp tų, kurie laikosi Dievo įstatymų ir tų, kurie juos niekina. Tie, kurie viešai palaiko Dievo
įstatymus  yra  smerkiami  ir  skelbiami  esantys  žiaurūs  bei  blogi.  Apgaulė  ir  melas,  kuris  užlieja  tuos,
sakančius,  jog myli  žmoniją,  yra  viešai  stebimi,  kuomet  jie  viešai  pateisina  mirtiną  nuodėmę.  Koks
gudrus yra nelabasis. Tik nedaugelis supranta jo itaką jų gyvenime ar kaip jis pakeičia jų samprotavimą.

Nusiraminkite, brangūs vaikeliai žinodami,  jog Aš Išgelbėjimo Motina, galiu nuglėti nelabąjį tarp jūsų
gretų. Jūs turite manęs šauktis kiekvieną kartą, kuomet jūs jaučiatės įveikti galios, kurią jis panaudoja jūsų
šalyse. Aš sunaikiniu jo įtaką kuomet jūs paprašysite to Manęs.

Prašau melskitės šią Dvasinės Kovos Maldą (113) Nugalėti blogiui jūsų šalyse
O Išgelbėjimo Motina, ateik tarp mūsų gretų ir apgaubk mūsų šalį savo apsauga.
Sutraiškyk galvą žvėries ir pažabok jo blogio įtaką tarp mūsų.
Padėk savo vargšams pasimetusiems vaikams atsistoti ir pasakyti Tiesą, kuomet mes esame apsupti melo.
Prašau, O Dievo Motina, apsaugok mūsų šalį ir išlaikyk mus stiprius, jog mes galėtume išlikti ištikimi tavo

Sūnui mūsų persekiojimo laikais. Amen.
Jūs turite niekuomet nepriimti argumentų, kurie leidžia nuodėmingiems įstatymams būti įgyvendintiems,

kurie  diktuoja  kaip  jums gyventi  jūsų gyvenimus,  kurie  yra  ne  pagal  Dievo  žodį.  Kuomet  šie  įstatymai
prasiskverbs į jūsų šalis jie sunaikins sielas.

Pasitikėkite manimi, Išgelbėjimo Motina, padedant išgelbėti sielas tų, kuriuos jūs mylite, kurie darbuojasi
su jumis. Pašaukite mane ir Aš pažadu, jog Aš apgaubsiu jūsų šalį Savo švenčiausiuoju Apsiaustu.

Jūsų mylima Motina 
Išgelbėjimo Motina

Dievas Tėvas: Melas, kuriuo jus maitina apie jūsų ekonomiką yra sukurtas jus apkvailinti ir
atimti iš jūsų tai ką jūs turite 

2013 m., liepos 10 d., trečiadienis, 15:41 val. 

Mano brangiausia dukra, visuose Vidurio Rytuose pratruks karai ir greitai Mano mylimas Izraelis kentės
siaubingą žiaurumą. šioje pasaulio dalyje gyvybės bus prarastos labai dideliu mąstu,  kangi piktoji  dvasia
pasiglemžia gyvybes ir daugeliu atveju sielas Mano vaikų. 

Mano vaikų neapykanta vienas kitam išsilies į kitas šalis, intensyvėjant ir augant Armagedono mūšiui, iki
kol jis  neapims viso pasaulio.  Sukilusi  Neapykanta, išplaukusi  iš šėtono ir  jo demonų, taps ženklu tokiu
pastebimu, jog tik keletas sielų nepaisant ar jie tiki į Mane, viso kas yra Sutvėrėją, nepajus piktosios dvasios,



kuri plinta kaip mirtinas virusas.
Karai, daug jų, įskaitant kovas visų šalių vyriausybėse, įsiplieks visi vienu metu. Kangi Mano Rankos jau

užliejo švelniomis bausmėmis, žinokite, jog Aš sutriuškinsiu tuos, kurie skaudina Mano vaikus. štai kuomet
išaugs kova už sielas ir ji išplis daugeliu būdu. 

Melas, kuriuo jus maitina apie jūsų ekonomiką yra sukurtas jus apkvailinti ir atimti iš jūsų tai ką jūs turite.
Melskitės, melskitės, melskitės, jog Aš sustabdyčiau tuos, kurie valdo jūsų pinigus atimant iš jūsų viską ką jūs
turite. žinokite, jog kol Mano Dešnioji Ranka lieja bausmes prieš nedorumą, Mano Kairioji Ranka pakylės
jus ir pasiims jus po Mano Apauga ir Aš jus aprūpinsiu.

Pasikeitimai  išpranašauti  Mano  šventojoje  Knygoje  yra  dabar  pateikiami  pasauliui.  Kovos  siautės,
gyvybės  bus  prarastos,  šalys  kentės  ekonominius  neramumus,  derlius  žlugs,  o  daugelis  iš  jūsų  būsite
prispausti  savo  vyriausybių.  Nuožmiausia  kova  bus  dvasinė,  kadangi  kiekviena  pastanga  bus  padaryta
nugręžti jus prieš Mane.

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas 

Tai bus tik per jūsų Dvasinės Kovos Maldas, jog Aš galėsiu juos išgelbėti  
2013 m., liepos 11 d., ketvirtadienis, 13:57 val. 

Mano brangi mylima dukra, leisk Man Tave pritraukti arčiau prie Savo švenčiausios širdies, nes kuome tu
leisi Man tai padaryti, Aš pripildysiu tavo sielą ypatingomis Malonėmis. Tuomet, Mano darbas duos daugiau
vaisių, kurie prinoks ir ištrykš gausybėmis visoje žemėje. 

Vaisiai ateinantys iš Manęs, sukelia atsivertimus ir suminkština širdis netgi didžiausių bejausmių, kuomet
jie juos paragauja. Kuomet jie juos valgo, tai juos suvienys su Manimi, tokiu būdu, kuris atneš jiems didžią
ramybę. Ramybė, kurią Aš visiems žadu, jums, kurie klausosi Manęs dabar, Man su jumis kalbant, tai bus
jūsų šarvai prieš neapykantą.

Tie iš jūsų, taip pat ir tos sielos, kurios niekad negirdėjo apie šiuos Pranešimus ir kurie ištiesų Mane myli,
bus pripildyti ramybės ir jūs tapsite dėlto atsparūs balsams tų, kurie šaukia ant jūsų, nes jūs esate iš Manęs. 

Kuomet jūs esate viena su Manim, Aš pažadu, jog už kiekvieną įžeidimą ir nuoskaudą, kurią jums teks
pakęsti todėl, kad jūs skelbiate Mano šventąjį žodį, Aš jus pakylėsiu, saugosiu jus ir apginsiu. Jūs mėgausitės
nuostabiu gyvenimu Mano Naujajame Rojuje, kur visi dainuos vienybėje, Dievo Meilei ir didybei.

Jūs neturite nieko bojoti iš Manęs, bet Aš prašau, jog jūs praleistute laiką melsdamiesi už sielas tų, kurie
yra pasimetę ir kai kuriais atvejais prarasti. Tie, kurie yra nuo Manęs atskirti turi sugrįšti pas Mane ir tai bus
tik per jūsų Dvasinės Kovos Maldas, jog Aš galėsiu juos išgelbėti. 

Eikite Mano mylimi sekėjai, ir žinokite, jog jūs esate Mano širdy, o Aš Esu jūsų.
Jūsų Jėzus 

Aš kankinuosi dėl jų. Be jų Aš negaliu jaustis pilnas 
2013 m., liepos 14 d., sekmadienis, 23:50 val

Mano brangi mylima dukra, kuomet Aš tau suteikiu Dovaną matyti Dievo vaikus kur tik tu beeitum Dievo
Akimis, tai ne šiaip sau. 

Kiekvieną kartą kuomet tu matai jauną vaikelį ir jauti Mano Meilę srūvančią tavo venomis, tai yra Mano
Meilė jiems. Kuomet tu matai paauglį einantį ir  besijuokiantį su savo draugais ir  jauti jiems motiniškos
meilės  atplūdį,  tuomet žinok, jog tai yra Dievo Meilė,  kurią tu jauti.  Kuomet tu matai  senus žmones ir



viestiek jauti šią meilę, tai ir vėl yra Mano Meilė, kurią tu jauti. 
Kuomet tu žvelgi į tuos, kurie sukelia siaubingą sielvartą kitiems, dėl savo žiaurumo, ir tau jų gaila, žinok,

taip pat, jog tai Mano Meilė, kuri teka tavyje. žinok, jog tie, kurie Mane paniekina visokiais būdais, vistiek
pripildo Mane Meile jiems. Aš dėl jų taip pergyvenu. O kokį siaubingą skausmą jie Man sukelia, bet Aš
kovosiu su nelabuoju, iki pat paskutinio kvapo, kurį jie iškvėps šioje žemėje, dėl šių nelaimingų sielų.

Kokia tik gyvybė beyra suteikta iš Mano Tėvo, ji priklauso Jam.  Kas Jo, tas yra Mano. Aš miriau dėl jų,
nors jie ir Mane keikė. Jie visdar keikia. Aš kankinuosi dėl jų. Be jų Aš negaliu jaustis pilnas. štai kodėl Aš su
džiaugsmu iškentėčiau Nukryžiavimą vėl ir vėl, jei tik Aš galėčiau pritraukti juos į Savo Rankas. 

Kaipgi Aš galiu ilsėtis Mano dukra, be jų atsivertimo saldybės? Bet jie pas Mane turi ateiti laisva valia. Aš
galiu apgaubti juos su Savo Meile ir Malonėmis. Aš galiu užtvindyti jų sielas visomis Malonėmis, bet jog jie
galėtų priimti šias Dovanas, jie turi paklūsti Mano šventajai Valiai ir atsiduoti Man. Aš negaliu panaudoti
Savo Dieviškumo, jog primesčiau jiems Savo Valią, bet ką Aš galiu padaryti, per Savo Tėvo Dosnumą, tai
paimti Savo išrinktąsias sielas ir paprašyti jų prisiimti Mano skaumą, mainas už šias sielas. šis stebuklingas
įsikišimas bus viena iš priemonių, kurios būdu Aš galėsiu išgelbėti didžiausią dalį žmonijos.

Melskis Mano mylima dukra, Man, tavo Jėzui, stiprybės suteikti Man daugiau kančios. Jei tu priimsi šį
ypatingą prašymą, Aš iškilmingai pažadu, jog Aš išgelbėsiu dešimtis milijonų sielų daugiau. Nebijok. Tu būsi
stipri ir šį kartą tu padarysi tai su džiaugsmu savo širdy.

Eik, Mano dukra, priimk Mano Prašymą. Nebijok jo, nes tu atneši Man didžiausią džiaugsmą, jei tu įteiksi
Man šiuos naujus išbandymus. Tai būsiu Aš, Kuris kentės skausmą, ne tu. Tavo skausmas bus trumpas, bet
dėl to, kad tu jį priimsi, Aš galėsiu įgyvendinti Savo troškimą, išganyti Savo vargšus vaikus, kurie yra nuo
Manęs atskirti. 

Ačiū  už  tai,  kad  atsiliepei  į  Mano  Kvietimą.  Atverk  savo  širdį  Mano  prašymui  ir  Aš  padėsiu  tau
kiekvienam žingsny. Tau tai bus paprasčiausiai dar vienas išbandymas ir greitai lengvai pamirštamas. Man
tai reiškia sielos, kurios būtų nuėję į Pragarą, bus Mano Mano Karalystėj.

Jūsų Jėzus 

Kunigams: diena kuomet jūsų paprašys paneigti Mano Dieviškumą yra nebetoli 
2013 m., liepos 15 d., pirmadienis, 17:52 val

Mano brangi mylima dukra, Aš turiu pasiekti Savo kunigus, kurie dabar pradeda suvokti jog Aš kalbu
pasauliui šiuo metu per šiuos Pranešimus. 

Jūs turite būti atsargus. Jūs turite tvirtai laikytis Mano Bažnyčios taisyklių, kol jie išlieka toki koki buvo ir
yra  nepakeisti.  Nepraraskite  drąsos,  nes  jūs  buvote  apdovanoti  šventosios  Dvasios  Dovana.  Kuomet  jūs
būsite prašomi Mane paneigti, tai bus padaryta subtiliu, bet negailestingu būdu. Jūs būsite paprašyti priimti
doktriną visų religijų už Krikščionybės ribų. Jums bus pasakyta, jog tai dėl visų labo ir jog šis naujas, visa
apimantis požiūris, reiškia pabaigą - kuomet žmonija pagliau gali būti suvienyta, vardan taikos  tikslų. 

Visos kitos religijos, požiūriai, tikėjimai ir doktrinos, kurios garbina Mano Tėvą, bet kurios nepripažįsta
Manęs, Jėzaus Kristaus, bus paimtos po antipopiežiaus sparnu. Jūs per žvėries galią - nes tai toks jo būdas yra
- būsite įtikinėjami priimti  jūsų bendrus brolius ir  seseris.  Visi  tikėjimai, kurie garbina Dievą, jums bus
pasakyta, yra suvienijami į vieną Dievo Akyse. Kuomet jūs prieštarausite, jūs būsite koneveikiami. Kuomet
jūs paaiškinsit, jog vienintelis kelias pas Dievą, Mano mylimą Tėvą yra per Jėzų Kristų, štai ką jums pasakys:

“Jūs  nesuprantat,  jog  Dievas  myli  visus  Savo  vaikus,  todėl,  nerodydami  meilės  ir  gailestingumo  Jo
Bažnyčiai nepriimdami visų - taip pat ir jų tikėjimų - jūs esate hipokratai.”

Dabar žinokite tai. Kuomet jūs priimsite, jog visos religijos turi būti priimtos kaip viena - jog jūs turite
pasitraukti į vieną pusę, jog parodytumėt pagarbą tiems tikėjimams, kurie nepripažįsta žmogaus Sūnaus



- tuomet jūs būsite kalti dėl siaubingos nuodėmės. Tuomet jūs Mane paneigsite. 
Tie, kurie gali būti įtraukti į šią klastą, žinokite kiti ženklai pasirodys, kurie pabrėž vieną dalyką - Mano

Dieviškumas daugiau nebebus išpažįstamas.
Jūsų  bažnyčios  išvys  atsirandant  naujus  kryžius  kur  žvėries  galva  bus  įmontuota  juose;  jūsų  altoriai

pasikeis  ir  iš  Manęs  tyčiosis.  Kiekvieną  kartą  kuomet  jūs  matysit  naujus  ir  neįprastus  simbolius  Mano
Bažnyčioje,  stebėkite  atsargiai   nes  žvėris  yra  arogantiškas  ir  jis  puikuojasi  savo žiaurumu,  rodydams jį
garbinančius ženklus. 

Tie tarp jūsų, kurie nėra budrūs šiai klastai, pasijusite įtraukti į praktikas, kurios negarbina Manęs. Jie
slėps tikrąjį ketinimą, kuris bus atiduoti ištikimybę šėtonui ir jo blogosioms dvasioms. 

ženklai prasidėjo. Veiksmai, apie kuriuos Aš kalbu, dar turi ateiti, bet diena kuomet jūsų paprašys paneigti
Mano Dieviškumą yra nebetoli. Jūs turite laikyti savo akis atmerktas dėl tų, kurie sako, jog ateina Mano
vardu, betkurie vietoj to garbina žvėrį, nes jie jau ištiesė savo sparnus. Jie valdo tarp jūsų gretų, bet dar taip
mažai iš jūsų gali pamatyti šią bjaurastį. Bet jai jūs Mane mylite, Aš suteiksiu jums Malonių pamatyti Tiesą,
nes Aš niekada jūsų neapleisiu. Laikas arti ir jūs turite pasiruošti, nes tamsa greitai nusileis. Tie iš jūsų, kurie
yra palaiminti Dievo šviesa kentės nuo Mano priešų rankų.

Prisiminkite šiuos žodžius, melskitės juos ir Aš atskleisiu jums Tiesą, per šventosios Dvasios Doavaną. 
Dvasinės Kovos Malda (114) Kunigams, jog gautų Tiesos Dovaną
Mano Viešpatie, atverk man akis. 
Leisk man pamatyti priešą ir užverk mano širdį klastai.
Aš atsiduodu visas Tau, brangus Jėzau.
Aš pasitikiu Tavo Gailestingumu. Amen.
Jūsų Jėzus 

Jūs negalite Manęs ištiesų sekti, jei neprisiimsite Kryžiaus kančios 
2013 m., liepos 17 d., trečiadienis, 11:40 val.

Mano brangi mylima dukra, o kaip šiuo metu Mane pakylėja maldos Visų Mano mylimų sekėjų. Aš Esu jų
širdyse ir sielose ir jų sielos yra ypatingai mylimos. Aš turiu jų paprašyti kentėti pajuoką, kurią jie patirs dėl
to, kad seka Mano Keliu ir dėl Mano Kryžiaus, kurį jie turės kentėti, nes su laiku jie supras kodėl taip turi
būti. 

Jūs negalite Manęs ištiesų sekti, jei neprisiimsite Kryžiaus kančios. Kuomet jūs mylite Mane, jūsų sielose
esa šviesa. ši tyra šviesa yra kaip magnetas, kuris pritraukia blogiausia kas yra kituose žmonėse. Geranores
sielas dažnai užsipuola piktoji dvasia, jog sukeltų skausmą betkuriam, kuris seka Mano Mokymų Tiesą.  

Kuomet jūs pareiškiate Dievo Tiesą, jūs būsite nekenčiami tų, kurie nemyli  Dievo. Kuomet jūs sekate
Mane, netgi tyloj,  jūs kenčiate tokį pat skausmą. šis skausmas yra sukeliamas tų - paprastai,  kuriuos jūs
mėgstate ir gerbiate - kurie jus puola, todėl, kad jūs Mane mylite ir esate ištikimi Mano Mokymams. 

Atėjo laikas jums eiti ir kalbėti apie Mano Pranešimus. Visdėlto kunigams bus sunku, nes jie turi išlikti
paklusnūs savo vyresniesiems. Dauguma Mano Bažnyčioj bijos kentėti liudijimą apie Mano Pranešimus, bet
tai nereiškia, jog jie negali  ginti Mano šventojo žodžio Tiesos. žodis suteiktas Mano apaštalams ir toliau
gyvuoja, nors ir daugelis bando jį sunaikini.  Jūs pastebėsite kaip mažai Aš Esu viešai gerbiamas - beveik
niekada. 

Mano Mokymai jūsų visuomenėje daugiau nebeturi svarbaus vaidmens. Jūs turite reikalauti, kad ir kokiai
Krikščioniškai Bažnyčiai jūs bepriklausytute, jog Mano tarnai nepamirštų paminėti Mano Vardo, kuomet
remiamasi gėriu, nes gėris negali ateiti iš akmens. Gėris gali ateiti tik tai iš Dievo. 



Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: Išgelbėjimo Medalikėlis suteikia Atsivertimo Doavaną, bei Išgelbėjimą 
2013 m., liepos 18 d., ketvirtadienis, 19:14 val.

Mano vaikeli, Aš noriu paskelbti, kad nuo šiol, į Mane reikia kreiptis mano paskutiniuoju titulu, suteiktu
man iš Mano Sūnaus žemėje. šioje galutinėje Misijoje, į Mane visais laikais reikia kreiptis kaip į Išgelbėjimo
Motiną.

Mano  Atvaizdas  turi  būti  sukurtas  ir  Medalikėlis  išlietas,  kuriame  vienoje  pusėje,  Aš  turiu  būti
pavaizduota su saule už mano galvos ir dvylika žvaigždžių įpintų į erškėčių vainiką gulintį ant mano galvos.
Ant priešingos Medalikėlio pusės, aš trokštu, jog būtų atvaizduota šventoji mano Sūnaus širdis su dvejais
Išganymo Kalavijais, kurie turėtų būti susikryžiavę iš abiejų pusių.

Išgelbėjimo Kalavijai turės dvilypę prasmę. Pirmasis Kalavijas - persmeigs žvėrį ir man buvo suteikta teisė
tai padaryti Paskutiniąją Dieną. Kitas Kalaviijas - pervers širdis didžiausių nusidėjėlių ir tai bus Kalavijas su
kuriuo jų sielos bus išgelbėtos.

šis Medalikelis turi būti pasiekiamas dideliais kiekiais, o tuomet, kuomet jo ieškojusieji jį gaus, turi būti
palaimintas kunigo, bei suteiktas nemokamai kitiems. Išgelbėjimo Medalikėlis suteikia Atsivertimo Dovaną,
bei Išgelbėjimą.

Visi tie, kurie gaus Išgelbėjimo Medalikėlį, turi melstis Dvasinės Kovos Maldą (115) Gauti Atsivertimo
Dovanai:

O Išgelbėjimo Motina, apgaubk mano sielą su savo Išgelbėjimo Ašaromis. 
Panaikink mano abejones.
Pakylėk mano širdį, jog aš pajusčiau Tavo Sūnaus Buvimą.
Atnešk man ramybę bei paguodą.
Melskis, jog aš ištiesų atsiversčiau.
Padėk man priimti Tiesą ir atverk mano širdį, jog gaučiau tavo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, Gailestingumą.
Amen.
Mano vaikeli, prašau pasirūpink šio Medalikėlio sukūrimu ir pagaminimu. Aš lydėsiu tave kiekvienam

žingsny, o tuomet tu turi užtikrinti, jog jis yra pasiekiamas visame pasauly.
Eik ramybėj tarnauti mano Sūnui.
Tavo Motina
Išgelbėjimo Motina 

Paskutinė pranašė dabar jau buvo pasiųsta, tad prašau neatstumkite šios Dovanos 
2013 m., liepos 19 d., penktadienis, 15:00 val.

Mano brangi mylima dukra, kuomet tu pergyveni ir jautiesi nemylima, dėl šios Misijos, tu turi žinoti, jog
šventoji Dvasia visuomet tave palaikys. Tu niekada negalėsi paskelbti klaidingai, nes tai yra uždrausta Mano
mylimo Tėvo. Tu esi Paskutiniųjų Laikų pranašė ir nors Aš žinau, jog tai tave gąsdina, žinok tai.

Aš  dėl  Mano  Tėvo  Meilės,  suteikiu  pasauliui  didį  Gailestingumą.  Paskutinė  pranašė  dabar  jau  buvo
pasiųsta, tad prašau neatstumkite šios Dovanos, nes tai yra Mano Tėvo troškimas apčiuopti visus Savo vaikus
bei apsaugoti juos nuo blogio pasaulyje. Tai yra Doavana atnešanti jums galutinį Išgelbėjimą nuo siaubingos
bausmės.



Netmaskite šios pranašysčių Dovanos, galutinio Dangiškojo įsikišimo, išgelbėti jus nuo pavojaus.  
Tie, kurie Mano Tėvo negarbina ir kurie garbina pagoniškus dievus, jūsų šalys bus nušluotos nuo žemės

paviršiaus, jei jūs neatsigręšite į Vienatinį Tikrąjį Dievą. Jūs, kurie garbinate netikruosius dievus, kurie žada
jums  žvilgančias  ateitis  ir  kurie  įtinka  jūsų  tuštybei,  būsite  nuo  Manęs  išvaryti  ir  jūs  paskęsite
nesibaigiančiame vakume - bedugnėj, iš kurios jūs niekados nesugrįšit.

Klausykitės dabar, visi jūs. Aš šaukiu žmonijai iš Rojaus. Mano pranašė paprasčiausiai darys tai ką Aš jai
pasakysiu. Ji paklūsta Man, Dievo Sūnui, žmogaus Sūnui, kaip buvo išpranašauta. Ji neturi balso. Jos žodžiai
yra  Mano žodžiai.  Jos  paklusnumas yra  kritiškas  pagal  Dievo įsakymą.  Jos  paklusnumas reiškia,  jog  jai
nebuvo suteikta teisė atverti burną apginant Dievo žodį. 

Visi išpranašauti įvykiai, greitai įvyks. Nepaisykite šio Dangiškojo perspėjimo ir jūs kentėsite daugiau nei
jums priklauso. Apšmeižkite šiuos Dangiškuosiu Pranešimus ir jums bus parodyta visa jūsų gėda prieš visą
pasaulį už Mano nukankinimą. 

Mano žodis yra Tiesa. Mano žodis yra materialus. Mano žodis yra duodamas jus apsaugoti ir išgelbėti jus
nuo žvėries, kuris sunaikina jūsų gyvybes savo užgrobimu. Prašau būkite stiprūs ir nueikite nuo klastingo
melo, kurį jis sako. Jei jūsų širdis yra apsunkusi, prašau ateikite pas Mane ir Aš padarysiu ją lengvą. Jei jūsų
širdis  yra  liūdna  Aš  apkabinsiu  jus  ir  atnešiu  jums  ramybę  taip,  jog  mirtis  daugiau  niekuomet  jūsų
nebegąsdins. 

Jei  jūs esate prisipildę  pykčio,  kuris pavirsta neapykanta šiems Pranešimams, žinokite tuomet,  jog jūs
buvote  užpulti  Melo Karaliaus.  Jūs žinosite  savo širdyje,  jog jei  šie  Pranešimai  sukelia  jums skausmą ir
kančią, jog jie ateina iš Manęs. 

Jūsų Jėzus 

Jos planas yra įvylioti sielas į apgaulės voratinklį patraukiant jų širdis 
2013 m., liepos 19 d., penktadienis, 20:45 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš noriu papasakoti apie Likusiąją Armiją. Likusioji Armija šiuo metu auga
visame pasaulyje. Daugelis, kurie nežino apie šiuos Pranešimus, jau renkasi, nes Mano Bažnyčios žemėje
šerdis yra pavojuje būti suryta.

Daugelis žino Tiesą ir gali matyti pastangas, kurios yra dedamos susilpninti Mano švenčiausiąjį žodį. Visi
tie  šventosios  Dvasios  šviesos  apdovanotieji  atpažins  piktąją  dvasią  jai  apėmus  Mano  Bažnyčią.  Jos
planas yra įvylioti sielas į apgaulės voratinklį patraukiant jų širdis. 

Nepamirškite,  šėtono planas yra  pavogti  sielas.  Tuomet,  žinokite,  kurias  sielas  pirmiausiai  jis  ruošiasi
įvylioti į pinkles. Jis visuomet bandys sunaikinti tuos, kurie Mane myli. Jis nepaisys tų, kuriuos jis jau yra
apsėdęs, nes jis juos jau sunaikino. 

Niekada netikėkite, jog blogis atsiskleidžia pačiu akivaizdžiausiu būdu. ši piktoji dvasia įvilios sielas į
pinkles prisistatydama nuolankia, švelnia ir rūpestinga išore, nes kaip kitaip galėtų gerosios sielos įtikėti
melu.

Aš Esu žmonijos Išgelbėtojas ir dabar Aš įsikišu, jog atneščiau jums Tiesą. Niekas Manęs nesustabdys,
tačiau šią Misiją išgelbėti pasaulį nuo nuniokojimo, sutiks kiekvienas piktas veiksmas. 

Taip kaip jūs, Mano mylimi sekėjai,  einate pirmyn, jūs būsite tempiami atgal tų, kurie manys, jog jūs
pikžodžiaujate Dievo žodžiui. Tuomet, kuomet jūs pasitrauksite tyloje ir jūs nepapulsit į demonų spąstus,
kurį jie parengs padrąsinti jus ginti Mano žodį, jie jus išjuoks.

Malonės suteiktos Mano Likusiajai Armijai bus subtilios, bet galingos ir su Išgelbėjimo Motinos pagalba,
jos nudurs žvėrį bei jo šalininkus.



Kova už sielas nebus maloni, nesuklyskite, dėl to koki tikrieji Dievo priešai yra, kurie sakosi atėję jo vardu,
su laiku jie atsiskleis kas esantys.  Gaila, daugelis bus akli Tiesai ir iki to laiko dalyvaus satanistiniuose
ritualuose, kurių jie nepaisys, taip apdairiai jie bus užmaskuoti.

Mano  Balsas  skambės  ir  skambės  tarp  jūsų,  nes  Aš  niekuomet  nesustosiu  Savo  Plane  atnešti  jums
Amžinąjį  Gyvenimą.  Joki  žmogaus  samprotavimai,  kurie  pasibaigia  Mano  šventojo  žodžio  šiuose
Pranešimuose pasmerkimu, negali susilpninti Dievo Galios.

Jūsų neapykanta Man padidės, o pyktis kuris užliejęs jūsų sielas ateina iš šėtono, bet jūs manysite, jog tai
ateina iš Dievo. Kaipgi jūs galite būti toki akli? Koks puvinys jus užpuolė, kuris verčia jus bandyti kenkti
kitiems? Melskitės, jog jūs nenuteiktute savo artimo prieš Mane. Melskitės, jog jūs atrastute Tiesą, prieš tai,
kol velnias neužvaldė jūsų sielų. Jis yra labai galingas ir tie, kurių sielos susilpnėjo dėl išdidumo nuodėmės
taps savanoriais indais, kuriuose šėtonas ir jo puolę angelai apsistos. 

Prabuskite, jūs visi. Atėjo laikas atverti Tiesos Knygą. Jūs ne tik turite atverti puslapius, jūs turite atverti
savo širdis. 

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: Nuopolis Romoj reikš, jog daugelis bus išvesti iš kelio ir nesąmoningai
nugręžti nuo mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus 

2013 m., liepos 20 d., šeštadienis, 12:45 val.

Mano vaikeli, didėjant sąmyšiui Krikščionių tikėjime, vistiek atsiras ištikimų mano Sūnui, kurie dėl savo
tvirto tikėjimo, saugos ir gins šventąjį Dievo žodį.

Nuopolis Romoj reikš, jog daugelis bus išvesti iš kelio ir nesąmoningai nugręžti nuo mano Sūnaus, Jėzaus
Kristaus. Jie padarys klaidą, nes jie priims naujas doktrinas, kurios ateina ne iš  Dievo.  Melskis,  melskis,
melskis už esančiuosius Krikščioniškose bažnyčiose, kurie papuls į spąstus priimdami melą, duotą jiems su
apgaulinga išore iš tų, kurie sakosi esantys išrinkti mano Sūnaus skelbti Jo žodį.

Visi šie įvykiai buvo išpranašauti regėtojams per amžius, bet visgi daugelis iš jūsų atsisako priimti šias
pranašystes. Aš įspėjau žmoniją apie tamsias dienas priešaky todėl, kad mano Sūnus trokšta, jog jūs būtute
budrūs prieš puolusius angelus, kurie apsės Jo Bažnyčią žemėje. Mano ašaros krenta dideliu srautu, kadangi
daugelis  šventųjų tarnų Bažnyčioje neigia  mano apsireiškimus.  Dievas pritarė šiems apsireiškimams,  jog
žmonija sužinotų apie sieloms gresiantį pavojų, nebent jiems būtų išanksto suteikta Tiesa. 

Pranašystės suteiktos jums La Salette ir Fatimoj yra labai svarbios. Kodėl tiek daug žmonių, kurie sakosi
mane  mylintys,  savo  Motiną,  nepaiso  to  ką  Aš  pasakiau  pasauliui.  Jūs  nesiklausėte  ir  leidotes  būti
suviliojami.

Atėjo laikas prisiminti, jog tamsa, kuri apgaubia mano Sūnaus Bažnyčia žemėje, yra sukelta nelabojo, kuris
daugelį suklaidino. ši tamsa negali ateiti iš mano Sūnaus dėlto Jo Mistinis Kūnas - Jo Bažnyčia - išlieka
nepaliestas.  Tie,  kurie  išlieka ištikimi Jo Mistiniam Kūnui nenukryps nuo Tiesos.  Tie,  kurie išduoda
mano Sūnaus Bažnyčią ir  atmeta Jo Mokymus priimdami naujas praktikas, kurios yra įžeidžiančios Jėzų
Kristų, atskiria save nuo Jo Gailestingumo.

Jūs turite žinoti, jog kuomet mano Sūnaus Kryžius bus pakeistas, jog atrodytų kitaip ir kuomet Mišių
Auka bus pritaikyta modernumo labui, tuomet jūs pamatysit nepagarbą mano Sūnui, tame kokiu būdu šie
dalykai bus pristatomi. 

Jūs turite  niekuomet neišduoti mano Sūnaus.  Jis  kentėjo tiek daug ir  vistiek,  kai kurie iš  tų Jo Paties
Bažnyčioje apsiriks ir nukryžiuos Jį ir vėl. Kuomet jūs išvysit šiuos įvykius, jūs žinosite, jog laikai keičiasi ir
jog galutinė kova tarp Dievo ir žvėries jau vyksta.

Jūsų mylima Motina



Išgelbėjimo Motina 

Jie jau rengia antikristą dabar, jo didžiajam pasirodymui 
2013 m., liepos 21 d., sekmadienis, 18:05 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš turiu svarbų Pranešima pasauliui, ir tiems, kurie Manim tiki, tiems kurie
netiki, tiems, kurie galbūt netiki į Mano Tėvą, taip pat kaip ir tiems, kurie nepriima, jog visi dalykai ateina iš
Manęs. 

Kuomet žvėris prieš Mane rengė sąmokslą, jis sukūrė velnišką planą laikų pabaigai, kuris yra sukurtas
apgauti pasaulį didžiausiu melu, jog jis galėtų pasiimti juos į Pragaro ugnį.

žinokite, jog Aš jau pasauliui atskleidžiau šį planą, bet yra viena paslaptis, kuri turi būti atskleista, jog jūs
suvoktute  Tiesą.  Kaip ir  betkurioje kovoje,  priešas  užima poziciją,  kuri  paprastai  būna suplanuota labai
atsargiai, jog ji galėtų būti įvykydytas slapta, kitaip taikinys žinos kur stovi jo priešai. 

šioje  galutinėje  kovoje  už  sielas,  šėtonas  ir  jo  bendrai  užėmė poziciją  prieš  Dievo  du  liūdytojus.  Tai
surežisuoti užtruko daugl metų, bet Dievo vaikai turi pirmiausiai žinoti kas tie du liūdytojai yra, prieš tai
kaip suvoks kaip buvo sugalvotas planas.

Priešas jau užėmė poziciją Mano Bažnyčioj. Jis daro tai kaip priešas pasislėpęs Trojos arkly. Priešas - ir
nepamirškit jų yra daug bei jie visi yra ištikimi žvėriui - taip pat įleido šaknis Vidurio Rytuose. Tikrasis
taikinys yra Izraelis, antrojo liūdytojo namai.

Du liudytojai yra Krikščionys ir Izraelio Namai. Krikščionybė yra pirmasis taikinys, nes Ji atėjo iš Manęs.
Izraelis yra antrasis taikinys, nes Aš gimiau žydu ir tai yra išrinktųjų Dievo žmonių šalis - Jeruzalės namai. 

Tai neatsitiktinumas, jog šėtonas nori sunaikinti šiuos du, nes jis nekenčia jų ir nušluodamas betkokius jų
pėdsakus, jis daro didžiausią pareiškimą - jog Jis yra aukščiau Dievo. O kaip šie du liūdytojai kentės Dievo
Vardu. Jie nemirs, bet atrodys praradę visiškai gyvybę.

Sakramentai bus sunaikinti pirmieji , tuomet Mišios, tuomet Biblija ir visi pėdsakai apie Dievo žodį. šiais
laikais,  daugelis  kovos skelbdami Dievo žodį.  Tai  bus šiais  laikais,  jog mano Malonės bus išlietos visur,
šventosios Dvasios Galia, jog Dievas niekuomet nebūtų užmirstas.

Antikristas
Greitai prisistatys antikristas kaip taikos žmogus, kuris sukurs patį ambicingiausią taikos planą Vidurio

Rytuose. 
Jie jau rengia antikristą dabar, jo didžiajam pasirodymui. Kolkas, velniškas planas suklaidinti nekaltuosius,

mokinant juos melo Mano vardu, tęsiasi. Tiems iš jūsų, kurie nepriims Tiesos, žinokite, jog šie laikai jaučia.
Jei jūs negalite priimti Tiesos, jei jūs tikrai Mane mylite, tuomet Aš suteiksiu jums Malonių atskirti. 

Tokia dauguma negali matyti  šio klastingo plano, taip atsargiai užslėpto, bet kuris atsiveria prieš jūsų
akis, kaip buvo išpranašauta. šventasis Raštas niekuomet nemeluoja. Mano žodis yra Tiesa. Tiesa yra jūsų
gelbėjimosi virvė į išganymą. Jei jūs priimsite melą, duotą jums Mano Bažnyčioj, iš tų, kurie ateina ne Mano
Vardu,  tuomet  jūs  įkrisite  į  didelę  tamsą  ir  būsite  įtraukti  tokios  klastos,  jog  jei  jūs  dalyvausite  tokio
okultizmo praktikavime - pristatyto jums Mano Vardu - jūs būsite Man prarasti.

Labai  greitai,  kuomet  bus  sukurta  netikroji  taika,  prasidės  planai  sunaikinti  žydus.  Kol  žvėris
negailestingai užpuls Izraelį, netikrasis pranašas atmes Mano Buvimą ir suklaidins ne tik Katalikus, bet visus
krikščionis, visas religijas, jog garbintų žvėrį po išore Vienatinės Pasaulio Religijos. 

Jei  šis  Pranešimas  iššaukia  baimę jūsų  sielose,  tuomet  žinokite,  jog  Mano tikslas  yra  nieko nuo jūsų
neslėpti, kas galėtų jus sunaikinti. Visų svarbiausia, tai, jog jūs išliktute ištikimi Mano Mokymams ir melstute
Mano Apsaugos. Kuomet jūs atsiduosite Man, jūsų Jėzui ir paprašysite Manęs jus vesti, viskas bus gerai.



Aš saugosiu jus - visus jus, kurie nenukryps nuo Tiesos.
Jūsų Jėzui 

Pasitikėkikte Manim ir Aš atversiu jūsų akis Tiesai apie jūsų didingąją ateitį 
2013 m., liepos 22 d., pirmadienis, 19:09 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš kviečiu visus, esančius pasaulyje jaunus žmones, visų požiūrių ir tikėjimų. 
Aš  Esu  Jėzus  Kristus,  pasaulio  Išgelbėtojas  ir  Aš jums pasirodysiu,  greitai.  Kuomet  tai  nutiks,  per

antgamtinį įvykį, kuris bus jaučiams visame pasaulyje tuo pačiu metu, jūs žinosite Tiesą. 
Galbūt jūs nepriimsite Mano kvietimo dabar. Jūs galite Manęs nepakviesti į savo kasdieninius gyvenimus,

bet kuomet jūs pajusite Mano Meilę, niekas kitas daugiau jums neberūpės. Antrojo Atėjimo laikas jau arti.
šis įvykis, kuomet Aš ateisiu atnešti Ramybę, Man paskelbus Naujajajame Rojuje, jus užlies džiaugsmu,
kurio  jūs  anksčiau  niekada  neesate  patyrę.  Aš  atnešiu  jums gyvenimą,  kurio  jūs  niekad  net  svajoti
nesvajojot - gyvenimą į kurį, jei žvilgtelėtute, tai būtų viskas ko jūs betrokštute. 

Antrasis Atėjimas neturi būti bijomas, nes tai bus pats galingiausias, džiaugsmingiausias įvykis. Tai Mano
Pažadas. Jūs turite niekuomet nesijaudinti ar nesijausti,  jog gyvenimas baigiasi - jog jums bus nesuteikta
laiko jūsų taip vertinamam pasaulyje - nes gyvenimas dar tik prasidės. šį kartą nebebus kančios, skaudinimo,
pykčio ar nesutarimų. Klestės tik tai meilė ir su ja didingas gyvenimas, kur jūs gyvensite didžioj vienybėj,
meilėje ir ramybėj su savo mylimaisiais.

Aš  ruošiu  pasaulį  šiam  Didžiam  įvykiui,  kuris  buvo  išpranašautas.  Jog  pasiruoštute  akimirksniui
įvyksiančiui pasaulio pasikeitimui, vardan gėrio - jūs turite ateiti pas Mane. Jog jums suteiktų šį gyvenimą
Naujajame Rojuje kur jūs turėsite tobulą kūną ir sielą, jūs turite Manęs paprašyti apvalyti jūsų sielas. Jog Aš
tai galėčiau padaryti, jūs turite paprašyti Manęs atleisti jums nuodėmes. Tai yra taip paprasta. Aš žinau, kad
jūs esate nusidėjėliai. Jūs žinote, jog esate nusidėjėliai, bet tai niekuomet neturėtų jūsų atskirti nuo Manęs. 

Jei jūs esate sunerimę ar išsigandę, tuomet išsakykite Man savo rūpesčius ir Aš numalšinsiu jūsų skausmą.
Pasitikėkite Manim ir Aš atversiu jūsų akis Tiesai apie jūsų didingą ateitį. Kuomet žemė bus atnaujinta ir
paskelbtas Antrasis  Atėjimas,  Aš pasitiksiu jus laukdamas.  Aš visuomet jus mylėsiu,  nes tai  dėl  jūsų Aš
atidaviau Savo Kūną, kuomet Aš leidau jiems Mane nukryžiuoti. Jei Aš myliu jus taip stipriai, tuomet niekas
neturėtų užkirtsi jums kelio pakviesti Mane šiandien.

Aš laukiu jūsų kvietimo.
Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: Paskutioji Fatimos paslaptis visdar išlieka nežinoma Dievo vaikams 
2013 m., liepos 22 d., pirmadienis, 20:17 val.

Mano vaikeli, klastą, kurią patirs pasaulis, bus taip sunku išskirti, jog tik tie, kurie atsiduoda Dievui ir
atiduoda visą savo pasitikėjimą mano Sūnui, galės ištverti išmėginimus, kurie plyti priešaky. 

Aš suteikiau pasauliui pranašystes 1917 - siais, bet paskutinioji Fatimos paslaptis nebuvo
atskleista, tokia siaubinga ji buvo esantiesiems Katalikų Bažnyčioj. 

Paskutioji Fatimos paslaptis visdar išlieka nežinoma Dievo vaikams, nors ir dalis jos buvo atskleista Sausio 26
diena, 2012 - aisiais. Tik nedaugelis Katalikų Bažnyčioj yra susipažinę su ja. Dabar kita dalis paskutiniosios

Fatimos paslapties turi būti atskleista, jog Aš galėčiau įspėti žmoniją apie pasekmes mano įsikišimo
nepaisymo, jog padėčiau išgelbėti sielas. 



Bažnyčia buvo užtvindyta Dievo priešais, iš vidaus. Jie - ir jų yra dvidešimt, kurie kontroliuoja iš vidaus
- sukūrė didžiausią klastą. Jie išrinko žmogų, ne iš Dievo, tuo tarpu šventasis Tėvas, turėjęs Petro Karūną,
buvo atsargiai pašalintas. 

Smulkmenos,  kurias  Aš  atskleidžiau,  buvo tokios,  jog laikų pabaigoje  bus du vyrai  nešiojantys Petro
Karūną. Vienas kentės dėl melo, kuris buvo sukurtas, jog sukompromituotų jį ir kuris padarys jį faktiškai
tikru kaliniu. Kitas išrinktasis atneš sunaikinimą, netik Katalikų Bažnyčiai, bet visoms bažnyčioms kurios
garbina mano Tėvą ir kurios priima mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus, pasaulio Išgelbėtojo Mokymus.

Bažnyčios žemėje vadovas gali būti tik vienas, įgaliotas mano Sūnaus, kuris turi išlikti popiežium iki jo
mirties. Betkuris, kuris tvirtina sėdintis Petro Kėdėje yra apsišaukėlis. ši klasta turi tik vieną tiklsą, nugręžti
sielas į Liuciferį ir tokiom sielom liko mažai laiko, kurios nebus išmintingesnės, jog būtų išgelbėtos. 

Vaikeliai,  dabar  jūs  turite  paisyti  vienintelį  įspėjimą.  Nenukrypkite  nuo  mano  Sūnaus  Mokymų.
Apsvarstykite kiekvieną naują doktiną, kuri gali būti pristatyta jums ir kuri skelbiasi atėjusi iš mano Sūnaus
Bažnyčios  žemėje.  Tiesa  yra  paprasta.  Ji  niekados  nekinta.  Mano  Sūnaus  palikimas  yra  labai  aiškus.
Neleiskite niekam sudrumsti jūsų teismo. 

Greitai Fatimos pranašystė įgaus prasmę. Visa dabar vyksta prieš netikintį pasaulį, bet gaila, labai mažai tai
suvoks kol nebus pervėlu. Melskitės, melskitės, melskitės Mano švenčiausiąjį Rožinį kuo dažniau kaip tik
galite, keikvieną mielą dieną, jog susilpnintute blogio poveikį, kuris jus supa. 

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina 

Aš atskleidžiu paslaptis esančias Apreiškimo Knygoj, o jos nebus malonios 
2013 m., liepos 23 d., antradienis, 15:30 val.

Mano brangi mylima dukra, išbandymai, kuriuos tu patirsi bus dėl to, jog Aš atskleidžiu paslaptis esančias
Apreiškimo Knygoj, o jos nebus malonios. Daugeliui Tiesa gali būti labai slegianti ir išmušti iš vėžių. Tiesa
sukels baimės ašaras, liūdesio ašaras ir didelį sielvartą.  

Melas,  kita vertus,  gali  užliūliuoti jus netikro saugumo jausmu. Netgi  kuomet melas, jums pristatytas,
ateina aprengtas meilia kalba ir kilniu poelgiu, nors jūsų širdy jaučiamas netikrumas, jis vistiek gali  būti
priimamas daug lengviau žmogaus nei Tiesa.

Kuomet kamnors pasakoma, jog jis buvo užkrėstas mirtina liga, jis turi dvi išeitis. Jis gali priimti Tiesą,
parengti savo sielą, praleisti laiką glaudžioj artumoj su savo šeima, ieškoti Mano Atleidimo, o tuomet laukti
tos dienos. Kuomet jis taip pasielgs nors tai ir atrodys bauginančiai, dėl to, kad jis priėmė Tiesą, ras tikrą
ramybę  savo  sieloje.  ši  siela  neturės  ko  bijoti  iš  Manęs.  Kita  vertus,  jei  jis  atstumtų  Tiesą,  ir  tikėtų
stebuklingais gėrimais ir netikrais dievais, kurie jam atrodo, kad jį stebuklingai išgydys, jis labai nusivils.
Tokios sielos, yra aklos pritaikydamos taip vadinamą pozityvų mastymą, tikėdamos, jog jei jie bus geresni
sau ir jiems patiems bus geriau. Ko jie nesuvokia tai, jog jie turi šauktis Manęs, Jėzaus, jei jie trokšta būti
išgydyti. Aš atsakysiu į jų maldas, bet tik tuomet jei prašymas yra vardan jų sielų labo. šios sielos, kurios
atsisako priimti Tiesą apie savo ligą ir kurios neatsigręžia į Mane, bus prarastos. Jie iššvaistys savo laiką,
skirtą jiems žemėje, jog užtikrintų, kad jų siela pasiruošusi. 

Ta pati tiesa tinka ir Mano žodžiui, suteiktam jums dabar. Aš suteikiau pasauliui Tiesą, Savo laiku žemėje
ir Aš buvau atstumtas. Daugelis Mane sekė, bet Tiesa suteikta jiems tuo metu, dabar bus išbandyta Dievo
priešų ir jie taps klastos aukomis. Greitai jie išsižadės Tiesos ir nebegalės priimti Mano įspėjimo, suteikiamo
pasauliui šiuo metu.

Aš šaukiuosi jūsų dabar, ne atskleisti jums naujų Mokymų, nes tai nėra būtina. Jums buvo suteikta Tiesa,
bet dabar Aš įsikišu, jog priminčiau jums apie Tiesą. Aš taip pat ateinu jus įspėti apie blogio žiaurumus, kurie



bus jums sukelti už jūsų meilę Man.
Neatsukite Man, Jėzui  Kristui,  nugaros,  Man su jumis šiuo metu susisiekiant tik tai jus apsaugoti.  Aš

nenoriu jūsų nutolinti, bet Aš ir toliau tęsiu primindamas jums apie Tiesą,  vėl ir vėl. Kuomet jūs pajusite,
jog jūsų sielos sunerimusios, dėl naujų pristatytų taisyklių iš tų, kurie sakosi esantys iš Manęs, tuomet
jūs turite Mane pašaukti šia Dvasinės Kovos Malda. 

Dvasinės Kovos Malda (116) Išgelbėk mane nuo blogio ateinančio iš melo:
Brangus Jėzau, padėk man.
Aš skęstu liūdesio ašarose. 
Mano širdis yra sutrikusi.
Aš nežinau kuo galiu bepasitikėti.
Prašau pripildyk mane su savo šventąja Dvasia, jog aš galėčiau pasirinkti teisingą kelią į Tavo Karalystę.
Padėk  man  brangus  Jėzau,  visada  išlikti  ištikimam  Tavo  žodžiui,  suteiktam  pasauliui  per  Petrą  ir

niekuomet nenukrypti nuo to, ko Tu mus mokinai ar paneigti Tavo mirtį ant Kryžiaus.
Jėzau Tu esi Kelias
Parodyk man Kelią. 
Laikyk mane ir nešk mane Tavo Didžiojo Gailestingumo Kelionėje. Amen.
Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: tarsi stebuklas būtų įvykęs, netikrasis pranašas atrodys prisikėlęs iš
numirusiųjų 

2013 m., liepos 25 d., ketvirtadienis, 18:52 val.

Mano vaikeli,  labai svarbu mano vaikeliai, jog neprarastute drąsos kuomet patirsite įžeidimus, kuriuos
turėsite patirti, kuomet mano Sūnaus Bažnyčia bus ištremta į dykumos plynę.

Aš esu Moteris iš Apreiškimo Knygos, aprengta saule, kuri pagimdė Vaikelį.  Vaikelis yra Jėzus. Mano
Sūnaus, Jėzaus, Mistinis Kūnas yra Jo Bažnyčia žemėje. Mano Sūnaus Bažnyčia yra užgrobiama ir greitai Jo
Kūnas nebebus Joje. ši bjaurastis sudraskys širdis tų, kurie seka mano Sūnaus Mokymu, į dvi dalis. Tie, kurie
neturės kur eiti, bus ištremti iš pastatų, kurie iki dabar buvo šventosios Eucharistijos namais. Bet kuomet jie
bus  išmesti  lauk  be  menkiausio  gailesčio,  jie  bus  pripildyti  švetąja  Dvasia.  Tai  reiškia,  jog  jiems  bus
vadovaujama ir jie be baimės ves Likusiąją Armiją, kuri bus sudaryta iš tų, kurie yra ištikimi Dievui. 

Kiti  akli  Tiesai,  seks  netikruoju  pranašu  į  sąmyšį.  Jų  širdys  bus  suklaidinotos,  ir  greitai,  kuomet
netikrasis pranašas bus arti mirties, jie raudos. Bet tuomet, tarsi stebuklas būtų įvykęs, netikrasis pranašas
atrodys prisikėlęs iš numirusiųjų. Jie sakys, jog jis yra plaimintas didžiom antgamtiškom galiom iš Dangaus
ir jie nukris stačiai veidais žemyn garbindami priešais jį.  Jis bus mylimas tų, kurie negali matyti.

Greitai pasirodys antikristas ir jo šlovės iškilimas prasidės Jeruzalėj. Kuomet jis viešai pasirodys, greitai,
viskas mano Sūnaus Bažnyčioje pasikeis.  Bus pristatytos naujos taisyklės. Bus primetami nauji simboliai,
pasikeitusi apranga dėvima kunigų ir daug naujų nuostatų. Iš pradžių, žmonės sakys, jog visi šie pasikeitimai
kyla  iš  poreikio  būti  kukliems.  Ir  kuomet  šios  bjaurastys  įžengs  į  Krikščioniškąsias  bažnyčias,  prasidės
nukankinimas.  Išdrįskite  paprieštarauti  šiems  Satanistiniams  ritualams  ir  jūs  būsite  išvadinti  eretiku  -
ramybės drumstėju.

Daug  kardinolų,  vyskupų,  kunigų,  vienuolių  ir  paprastų  žmonių  bus  ekskomunikuoti,  jei  jie  neseks
naujomis nuostatomis ar negarbins netikrojo pranašo. šiuo tarpsniu jūs turit ieškoti prieglobsčio, kuris bus
sukurtas, jog jūs galėtute garbinti mano Sūnų, Jėzų Kristų, ramybėje. Kunigai privalo tęsti teikti Sakramentus
bei teikti mano vaikams švenčiausiąją Eucharistiją.



Jūs niekuomet neturite pasiduoti klastai, kurioje būsite prašomi dalyvauti. Tie, kurie tai padarys praras
savo sielas nelabajam.

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina  

Nors jos sukels baimę, tai niekis palyginti su Didžiąja Bausme esančia priešaky 
2013 m., liepos 25 d., ketvirtadienis, 20:40 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano Tėvo Ranka dabar įsikišo į pasaulį, bausdma už žmonių nuodėmes.
Nuodėmės išplito pasaulyje todėl,  kad žmogus nebeatskiria blogio nuo gėrio.  Jūs negalite išvengti Mano
Tėvo Pykčio Rūstybės, kuomet jūsų šalys pritaria bjaurioms nuodėmėms, savo įstatymuose. 

šios bausmės greitai bus pastebimos visame pasulyje. Nors jos sukels baimę, tai niekis palyginti su Didžiąja
Bausme esančia priešaky. žmogus yra užsispyręs. Jis atsisako pagalbos kuomet ji siūloma iš Dievo. žmonija
pasirinko Dievo atstumimą ir kievienas iš jūsų nukentėjo dėl stabmeldžių esančių tarp jūsų.

Mano Dangiškasis Kvietimas yra skirtas išgelbėti sieloms akimirksniu, bet jis yra taip pat, tam, jog Aš
galėčiau padėti sumažinti bausmes, kurios ištiks žmoniją. Koks didis Mano Gailestingumas. Koks didis yra
Mano Kantrumas, bet tie, kurie atsisako Mano Mokymų ir kurie užsisklendžia nuo Mano Tėvo, jų Sutvėrėjo,
greitai pažins pasekmes.

Aš kviečiu visas religijas ir maldauju jūsų melsti pasigailėjimo, nepaisant ar jūs priimate šiuos Pranešimus
ar ne. Maldos yra reikalingos sumažinti katastrofoms, kurios jau prasidėjo. Melskitės, melskitės, melskitės
už savo gyvybes ir už jūsų sielų išganymą.

Jūsų Jėzus 

Pažvelk po humanizmo kauke ir tu nerasi Dievo pėdsakų, taip pat kaip ir tu neišgirsi paminint
Jo Vardo 

2013 m., liepos 27 d., šeštadienis, 19:22 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš Trokštu, jog visi Mano mylimi sekėjai stipriai melstųsi atremti padarytą
žalą sieloms, dėl augančio ateizmo. Ateizmas nevisada pasirešikia. Labai dažnai, žmonės, kurie nusprendė,
dėl kažkokių priežasčių, daugiau nebetikėti Dievu, sukuria pakaitalą. 

žmogaus  prigimties  dėka,  jis  turi  ieškoti  priežasties,  jog  paaiškitų  savo  egzistenciją.  Humanizmo
prakeiksmas, yra jog jis iškelia žmogų akyse kito žmogaus. Visa ką reikia padaryti pagal humanizmą, tai
užtikrinti, jog žmogaus poreikiai yra svarbiau visko. Daugelis žmonių painioja humaizmą su Krikščionybe.
Kuomet  kažkas  skelbia  žemiškųjų  dalykų  svarbą  žmogaus  gyvenime,  betkokia  kaina,  jog  išvengtų
kančios ar skurdo, lengva pamanyti, jog tai yra tam tikra meilės forma jo artimui.

Jei tu sakai, jog nori padaryti galą skurdui, nedarbingumui ir kitiems vargams, daugelis manys, jog tu kalbi
Dievo Vardu.  Pažvelk po humanizmo kauke ir  tu nerasi  Dievo pėdsakų, taip pat kaip ir  tu neišgirsi
paminint Jo Vardo. Tie, kurie gyvena savo gyvenime kaip humanistai nemyli Dievo. Jie myli tik tai save. Jie
taip pat tiki, jog visa kas svarbu yra tai gerovė - paprastai žmonijos žemiškųjų dalykų forma - kaip būdas
tikslui pasiekti.

Nors tai  gali  ir  atrodyti  dosnu,  būti  matomam kaip besirūpinančiu žmonių poreikiais,  jūs niekuomet
negalite pakeisti Dievo, iškeldami žmonių poreikius pirma. Kuomet jūs tai padarote, jūs įžeidžiate Dievą.
Humanizmas, nors turintis visus išoriškus Dievo meilės požymius, nėra tai kas atrodo. Po meilės kauke
slypi meilė sau. žmogus mirs, jo kūnas pavirs dulkėm, jo siela ir toliau gyvens, humanizmas įtikinės jus, jog
žmogus yra nemirtingas. 



Būkite atsargūs kuomet jūs įsitraukiate į humanizmą, nes kuomet jūs tai padarote, jūs atskiriate save nuo
Manęs.

Jūsų Jėzus 

Kiti nekaltieji, kurie aklai seka žvėrį ir netikrąjį pranašą, bus surakinti žiaurių įsipareigojimų, iš
kurių jie bus bejėgiai ištrūkti 

2013 m., liepos 28 d., pirmadienis, 21:40 val.

Mano brangi mylima dukra, tu niekada neturėtum abejoti Mano žodžiu. Tu turi, jei tu ištiesų Manim
pasitiki, daryti tai ko Aš iš tavęs trokštu, jog Aš galėčiau nušviesti pasaulį, šiuo metu, ir paruošti jį Naujai
Pradžiai. 

Daugel dalykų, kurie vyksta Mano Bažnyčioj buvo išpranašauti, bet jūs turite priimti tai, jog Mano Tėvas
leidžia šioms bjaurastims įvykti ne be priežasties.  Tai yra šėtono valdymo pabaiga. Jis iškėlė žvėrį  savo
vardu ir  šis  antikristas  yra  paties  šėtono dvasia.  Jis  ir  jo  sekėjai  turi  labai  mažai  likusio  laiko šioje
didžioje kovoje už sielas.

šėtono kerštas yra pavogti kuo daugiau sielų kaip tik galima prieš tai kai jis bus surakintas ir įmestas į
prarają. Jo bendrininkai garbinantys šėtoną, klausosi jo nurodymų tik dėl galios, kurią jis žada būsiant jų, jei
jie padės jam įvykdyti jo velnišką planą. O kaip šios vargšės sielos kentės per amžius ir kaip jie šauksis Mano
Gailestingumo kuomet jie aiškiai suvoks savo siaubingą lemtį.  

Kiti nekaltieji, kurie aklai seka žvėrį ir netikrąjį pranašą, bus surakinti žiaurių įsipareigojimų, iš kurių jie
bus  bejėgiai  ištrūkti.  Jiems  beviltiškai  reikia  jūsų pagalbos.  Jūs  turite  melstis  sipriai  už  jų  sielas,  jog jos
išlaisvintos sugrįžtų atgal pas Mane. Pašalinis pasaulis išpradžių nepastebės to, kas sukeltų jiems nerimą.
Karai Vidurio Rytuose ir taika po to bus sutikta plojimais.

Taikos  žmogus  gaus  daugel  apdovanojimų pripažįstant  jo  humnitarinius  darbus.  Netikrasis  pranašas
atrodys vienijantis pasaulio bažnyčias ir demonstruojantis kiekviena proga visas tas savybes, kurias jūs siejate
su šventaisiais.

Viskas bus gerai, iki kol šie du nepersimainys ir su kerštingumu smogs visiems tiems, kurie priešinasi jų
planui kontroliuoti pasaulį. Jie supins žvėriui lizdą iš Mano Bažnyčios žemėje, iki kol tamsa neapims žemės. 

Visi pajus nerimą. Visi jūs pajusite blogį, kadangi šėtonas per antikristą, valdys visus. Bet tuomet kaip tik
tai  visa  atrodys  beviltiška  Aš  nužengsiu,  dėl  Mano  Didžiojo  Gailestingumo,  jog  visus  apgaubčiau,
įrodydamas pasauliui Tiesą.

Toks Didis yra Mano Gailestingumas, jog Aš nušviesiu net juodžiausias sielas ir jie ateis pas Mane su
palengvejimu savo sielose. Tuo momentu, visos jų abejonės bus išsklaidytos iš jų sielų, šventosios Dvasio
Galia. Greitai poto kuomet Dievo vaikai žinos Tiesą, Paskutinis Trimitas suskambės ir žemė bus atnaujinta.
Visas blogis išnyks. Visus jus pripildys saulė nuostabia šviesa ir Naujas Rojus bus įteiktas su didžia meile kaip
didžiausia Dovana, kurią begalėjote įsivaizduoti visiems ir kiekvienam iš jūsų.

Visa ką jūs turite daryti tai pasitikėti Tiesa, kurią Aš atskleidžiu, jog jūs galėtute išvengti spąstų, kurie bus
paspęsti,  jūsų sieloms pavogti. Tie iš jūsų, kurie gali  matyti,  kurie pasitiki Manim, kurie Manęs šaukiasi,
padės Man išgelbėti sielas tų, kurie mato, bet kurie atsisako pamatyti Tiesą.

Jūsų Jėzus 

žvėrio ženklas atneš mirtį - sielos mirtį ir mirtį nuo siaubingos ligos 
2013 m., liepos 29 d., pimadienis, 11:23 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  Mano  Vardas  retai  minimas  su  tokiu  pačiu  įkvėpimu,  kokiu  tie,  kurie



skelbiasi atstovaujantys Mane, šaukia niekindami Dievą.  Mano mirtis ant Kryžiaus bus netik atmesta ir
apie ją nebus kalbama, bet demonų atvaizdai bus naudojami kaip pakaitalas Mano Kūnui ant Kryžiaus.
Jei  tai  ne Aš,  kurį jie nužudė ant Kryžiaus  tai  kas gi  Jis?  Kas tie,  kurie sakosi skelbiantys Mano žodį
pasauliui, bet kurie ištaria nešvakybes, kurios liejasi iš jų burnų? 

Būkite budrūs dėl stebuklų, kuriuos padarys žmogus su balta mantija, tarsi tai būtų padaryta iš Mano
Kūno  ir  palaiminti  šventosios  Dvasios. Kuomet  jūs  pamatysit  įvyksiantį  keliantį  nuostabą  ir  regis
stebuklingą įvykį, žinokite, jog tai nėra nieko panašaus.

Jums  bus  pasakyta,  jog  netikrojo  pranašo  rankos  sukūrė  stebuklus.  Tuomet  iš  jūsų  bus  tikimasi,  jog
parodytumėt didžią pagarbą ir jums pasakys išpradžių, jog jis tikras šventasis. Jis bus garbinamas, mylimas ir
juo  bus  žavimasi  bei  visi  sakys,  jog  jis  yra  mylimas  Dievo.  Jie  tikės,  su  laiku,  jog  šie  stebuklai  vyksta
pranašaudami Mano Antrąjį Atėjimą.

O tuomet,  pasirodys  žvėris.  Ir  jis  pagerbs pirmąjį.  Ir  pasaulį  užklups siaubinga sumaištis.  Jie  pateks į
spąstus. Viena vertus  netikrasis pranašas valdys visas religijas esančias pasaulyje  ir melsis už meilę tų,
kurie  žino  Tiesą.  Tie,  kurie  nežino  Tiesos,  Manęs  neišsižadės,  nes  jų  yra  Dievo  Kralaystė.  Antikristas
parodys didžią pagarbą netikrajam pranašui. Bet kadangi jo vaidmuo bus politinis, jų sąjungą suvienys
daugelį žmonių, kurie pritars šiai sąjungai. 

Greitai šie įvykiai įgaus prasmę. Tie, kurie bandys jus nusivesti su jais į netikrą religiją, busiančią ne iš
Dievo, bus labai įtikinatys. Jie niekuomet neatskleis jų tikrųjų ketinimų, iki kol jie netikės, jog jie laimi šią
kovą. Bet tuomet, daugelį jie sunaikins, kurie atsisakys priimti žvėries ženklą.  Jie sakys, jog tai būsiantis
tikros pasaulio taikos ženklas ,  meilės  ir vienybės,  bet jo šlykštus pagrindas slėps skaičių 666, žvėrio
ženklą.

Taip kaip šventieji medalikėliai siūlo Dangiškąją apsaugą Dievo Galios dėka, žvėrio ženklas atneš mirtį -
sielos mirtį ir mirtį nuo siaubingos ligos. Tie, kurie jo atsisakys, turės slėptis ir pasiruošti. Aš žinau, jog tai
baugina, bet tai yra tiesa. Aš įsikišiu su jūsų maldų pagalba, jog padaryčiau galą persekiojimui.

Jūs mano mylimi sekėjai, kurie žinote Tiesą, esate ruošiami, jog padėtute tiems, kuriem bus sunku su šiuo
pažinimu.  Iki  kol  tai  nutiks  Mano Likusioji  Armija bus jėga,  kurios  bus  paisoma.  Jų  stiprybė glūdės  jų
galimybėj išgelbėti tuos, kurie kentės nuo šio velniško kerštingo poelgio Dievo vaikams.

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: Jūs privalote laikytis tradicinių Kryžių, nes grietai jie išnyks 
2013 m., liepos 29 d., pirmadienis, 19:05 val.

Mano vaikeliai, visuomet prisiminkite, jog Dievo galios dėka ir su mano Sūnaus Malone aš sutriuškinsiu
žvėrį ir kuomet visa atrodys beviltiška, velnio valdymui ateis staigi pabaiga.

Mano  Apsaugos  Apsiaustas  dengia  visus  tuos,  kurie  šaukiasi  mano  pagalbos,  šiais  sunkiais  laikais.
Nepamirškite, jog taip kaip aš pamečiau savo Sūnų, kuomet jam buvo dylika metų, aš Jį atradau šventykloj.
Melskitės mano vaikeliai, ir eikite dabar į savo bažnyčias pasiūlyti aukų reiklaingų ištverti šiuo siaubingu
dvasinių kovų už sielas metu.

Mano Sūnus taip kentėjo dėl Savo Mirties ant Kryžiaus, bet tai buvo tik viena našta. Didžiausią kančią Jis
patiria šiandien už tuos, kuriuos Jis jau prarado. O dabar kuomet piktoji dvasia siekia iš Jo atimti visus tuos,
kurie Jį myli, Jo Skausmas degina Jį kaip kalavijas, dalindamas Jį į dvi dalis. 

Sielos  Aukos dabar patirs  didžiausią  sakusmą,  šiuo metu didėjant  Dievo vaikų kankinimui.  Su mano
Sūnaus  Kryžium  jūs  buvote  išgelbėti.  Su  Jo  Kryžium  jūs  kovosite  su  blogiu,  o  Jo  Kryžius,  kuomet
palaimintas, jus apsaugos. Bet jei šis Kryžius pasikeičia ar atrodo kitaip, tai yra tyčiojimasis iš mano
Sūnaus mirties gelbstint nusidėjėlius. Jūs privalote laikytis tradicinių Kryžių, nes grietai jie išnyks. 



Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina  

Niekuomet nepriimkite kryžiaus, kuris neprimena kryžiaus ant kurio Aš buvau nukryžiuotas 
2013 m., liepos 30 d., antradienis, 20:06 val.

Mano brangi mylima dukra,  o koki mieli  yra balsai  tų,  kurie Mane myli  ir  kurie Mane guodžia šiuo
didžiojo sielvarto metu. Jūs mano mylimi sekėjai,  kurie niekuomet Manęs nepaliksite,  esate kaip medus,
saldus Mano Burnai, raminantis Mano Kūną ir pakylėjantis Mano Sielą. 

Daugelis seka netiesomis,  nes jie bijo sukilti  ir  aiškiai ginti Dievo žodį.  Išpradžių jie bus sutrikę,  dėl
naujų praktikų, naujų simbolių, naujų apdarų, naujų altorių formatų ir naujų kryžių. Paskui jie priims
šiuos naujus dalykus, kaip laikų ženklus. šis naujas, modernus, taip vadinamas vienijantis būdas garbinti
Dievą,  tuomet bus entuziastingai  naudojamas tų vargšių sielų.  Bet tie,  kurie yra Mano, išliks ištikimi
Mano žodžiui, visais laikais. Jie esa Mano Bažnyčios žemėje stuburas ir jie niekuomet nepalūš. 

Aš  trokštu  jog  jūs,  Mano  ištikimieji  Krikščionys  -  visų  išpažinimų  -  susiburtute  drauge  kovoti  su
demonais, kurie buvo išlaisvinti iš Pragaro ir kurie siaučia tarp jūsų. Niekuomet neatsiprašinėkite už tai kad
Mane mylite. Niekuomet nepriimkite kryžiaus, kuris neprimena kryžiaus ant kurio Aš buvau nukryžiuotas.
Kuomet Manęs truks, ar Aš esu neminimas, tuomet jūs žinosite, jog invazija plinta šiomis Bažyčiomis, kuri
buvo  suplanuota  Mano  suregzta.  Jei  jūs  priimsite  jų  satanistinius  ritualus  ir  simbolius,  jūs  tapsite
pažeidžiami blogiui. 

Išlikite Man ištikimi. Melskitės paparastai savo kasdieninėse maldose. Laikykite šventąjį Vandenį ir Mano
Kryžių savo namuose.  Saugokite vienas kitą.  Išlikite paklusnūs tiems,  Mano šventiesiems tarnams, kurie
išliks  įnirtingai  ištikimi  Man  ir  kurie  atsisakys  Mane  išduoti.  Tuomet  praleiskite  likusįjį  savo  laiką
melsdamiesi už sielas ateistų, tų kurie tiki pagoniškais dievais ir tuos, kurie aklai seks į dykvietę paskui Mano
Bažnyčios priešus.

Išlikite glaudžioj vienybėj su Manim ir prašykite Manęs kievieną dieną stiprybės. Aš būsiu šalia jūsų šių
sunkių išbandymų metu ir Aš niekuomet nepaliksiu tų, kurie Manęs ieškos.

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: taip kaip šventasis Dievo žodis gali suvienyti sielas, taip pat Jis gali sukelti
didžiulį pasidalijimą 

2013 m., liepos 31 d., trečiadienis, 18:31 val.

Mano vaikeliai,  kada jūs mylite mano Sūnų, Jėzų Kristų, tai suvienys visus tuos, kurie ištiesų Jį,  myli
draugėn.  Kuomet tiems,  kurie myli  mano Sūnų sunku mylėti  kitus,  jie  turi  pakviesti  Mane,  Išgelbėjimo
Motiną, jog atverčiau jų širdis. 

Mano Sūnaus Meilė yra tokia galinga, jog su šventosios Dvasios Galia, Ji gali išplisti taip greitai iš vienos
pasaulio dalies į visas kitas. Kuomet mano Sūnaus šventasis žodis bus suteiktas visiems Dievo vaikams, šios
Misijos dėka, jis perplėš širdis nuolankių sielų, kurios atpažįsta Išgelbėtoją Jam kalbant.  Meilė, sklindanti iš
Jo žodžių suteiktų jums šiuo istoriniu žmonijos metu, momentaliai suvienys milijonus sielų tarsi jūs
būtute pažinoję vienas kitą visą savo gyvenimą. Jisai yra toks galingas, jog Jis gali greitai kalbų galios
dėka plisti iš tautos į tautą, visomis kalbomis. štai kaip jūs žinosite, jog šie žodžiai šiuose Pranešimuose
ateina iš mano Sūnaus.

Taip  kaip  šventasis  Dievo  žodis  gali  suvienyti  sielas,  taip  pat  Jis  gali  sukelti  didžiulį  pasidalijimą.
Neapykanta,  kuri  plina  Dievo  žodžiui  pritraukiant  sielas,  šiuo  metu  yra  pati  baisiausia.  Kuomet  šie



Pranešimai pritraukia tokią neapykantą ir baisius poelgius iš tų, kurie vadina save tikraisiais mano Sūnaus
mokiniais, žinokite, jog tai nelabasis juos sukelia. Mano vargšės sielos, mano vargšai sutrikę vaikai, jūs turite
niekad neatsukti nugaros kuomet esate neužtikrinti mano Sūnaus žodžiais.  Jūs turite būti atviri  ir  išlikti
ištikimi tam, ko Jis jus mokė. Neteiskite niekieno Jo Vardu. Mylėkite vienas kitą. Jei jūs netikite, jog Dievas
atsiuntė savo paskutiniąją pranašę, tuomet tai nesvarbu. Prašau nepamirškite savo įsipareigojimų alikti savo
pareigas mano Sūnui, tvirtai laikydamiesi Jo Mokymų.  

Jūs  turite  niekuomet  nepriimti,  jog  Jis  palaimintų  betkokią  kitą  naują  doktriną,  kurios  Jis  nesuteikė
pasauliui, kuomet Jis vaikščiojo žemėj. Jis niekuomet netoleruotų, to kas keistų Jo mirtį ant Kryžiaus ant
pasaulio altorių.

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina  

Tie, kurie jus suklaidins Mano Vardu, įtikins Mano sekėjus pritaikyti Mano Bažnyčios įstatymus
laikydami referendumą 

2013 m., liepos 31 d., trečiadienis, 18:56 val.

Mano brangi  mylima  dukra,  visuomet  prisimink  kaip  veikia  velnias.  Jis  yra  labai  atsargus,  jog  savęs
neišsiduotų. Tad jis, sumaišo tiesą ir melą kartu, jog supainiotų. Tai jo mėgstamiausias būdas suklaidinti
sielas.  Jis niekuomet nepasakys tiesos, leisdamas kitiems pamatyti koks jis ištiesų yra, bet kadangi jis yra
išdidus, jo arogancija ir jo neapykanta Man visuomet prasiverš. Tų, kurių akys yra atviros, tuoj pat atpažins
įžeidimus, kurie yra bloškiami į Mano Veidą ir prieš Mano altorius. 

Nepamirškite  šėtonas,  yra  išdidus,  arogantiškas,  pagyrūniškas  ir  labai  labai  klastingas.  Kuomet jis  yra
sielose, jis turi pasitikėjimo, kuris gimsta iš išdidumo ir arogancijos ir tikėjimo, jog Jis yra aukščiau Dievo. Jis
visuomet duos ženklus, kurie įžeidžia Dievą, bet tik tie, kurie žino ko ieškoti, juos pamatys.  Tie, kurie
garbina  šėtoną,  ir  kurie  praleidžia  daug  laiko  grupėse,  kurios  organizuoja  ritualus  jį  pagarbinti,  bus
patenkinti išvydę šiuos ženklus. Visi, kurie pardavė savo sielas šėtonui bendraus šiais ženklais arogantiškais
ir niekinančiais poelgiais prieš Mane, Jėzų Kristų. 

Tie,  kurie  jus  suklaidins  Mano  Vardu,  įtikins  Mano  sekėjus  pritaikyti  Mano  Bažnyčios  įstatymus
laikydami referendumą.  Visi bus prašomi priimti  naujas praktikas,  kurios reiškia  du dalykus.  Pirma,
sunaikiti  Mano  Buvimą  šventojoj  Eucharistijoj.  Antra,  padaryti  nuodėmę,  raginant  žmones  rodyti
atjautą žmonių teisėms, tų, kurie netiki Jėzumi Kristumi.  

šis referendumas bus suklastotas ir  melas bus pristatytas kaip Tiesa. Kuomet nauja vienatinė pasaulio
religija  bus pristatyta,  Mano Bažnyčia žemėj  -  Tikroji  Bažnyčia -  pradės slapstytis,  jog galėtų pagarbinti
Mane.

Aš Esu žvėrio taikinys. Tai Aš, Kurį jis nori įskaudinti. Jis žino, jog negali Manęs sunaikinti, tad vietoj to,
jis bandys sunaikinti žmones, kuriuos jis kiekvieną akimirką keikia. Jo tarnai nesustos tik įžeisdami Mano
Buvimą pasaulio Tabernakuliuose. Jie nebus laimingi sunaikindami tik tai Sakramentus, jog jie galėtų Mane
niekinti.  Jie bus tik tai tuomet laimingi, kuomet jie pavogs sielas,  sukurdami didžiausią visų laikų Dievo
paniekinimą.  Tai  bus  tuomet,  kuomet  jie  perkurs  Mano  Pirmąjį  Atėjimą  padarydami  įspūdį,  jog  buvo
pasiųstas Jonas Krikštytojas.  žmogus,  kuris  sakys,  jog jis  yra Viešpaties  pranašas,  meluos  ir  sukels  tokią
nuostabą, kuomet jis paskelbs, jog antikristas tai Aš, Jėzus Kristus.  

Antikristas su  šėtono galia  pasisklebs esantis  Manim, Jėzum Kristum. Pasisaugokite tos sielos,  kurios
pakviesite jį į savo glėbį, nes jūs būsite bejėgiai prieš jį. Leiskite šiems dviems įtraukti jus į jų melo vakumą ir
jūs būsite taip toli nuo Manęs atskirti, jog tik per Mano Tėvo įsikišimą jūs galėsite būti sugražinti į Mano
Didįjį Gailestingumą.  



Jei ateity kasnors ateis ir sakysis esantis Manim Jėzumi Kristumi, žinokite jog jis yra melagis. Aš ateisiu
be kūno antrąjį kartą. šėtonas negali ištarti šių žodžių: 

“Jėzus Kristus, Kuris atėjo su Kūnu”. 
Ką jis sakys, su žvėrio burna, antikristo, bus štai kas:
“Aš esu Jėzus Kristus, Aš dabar atėjau su kūnu, jog atneščiau jums išgelbėjimą”.
Kuomet taip nutiks Mano Dieviškas įsikišimas bus staigus, bet iki to laiko netikrasis pranašas ir antikristas

bus pavogę daug sielų.
Melskitės, melskitės, melskitės, jog visi tie, kurie sako esantys Mano, išliktų Mano.
Melskitės, jog jūs šiuo metu visi turėtute stiprybės ir drąsos nešant Mano Kryžių didžiausio Mano Kūno -

Mano Mistinio Kūno - Mano Bažnyčios žemėje nukankinimo metu.
Jūsų Jėzus  

----- 2013.08 -----

Nuodėmingumas esantis pasauly yra neregėto mąsto nuo Nojaus laikų  
2013 m., rugpjūčio 1., ketvirtadienis, 15:00 val

Mano brangi mylima dukra, o kaip Aš trokštu priglausti visus jus Mano brangūs pasekėjai, pasiimti jus į
Savo ramybės ir saugumo Prieglobstį. O kaip Aš trokštu, jog Aš galėčiau pasiimti jus visus ir paslėpti nuo
blogio, kuris yra rezgamas prieš visus Krikščionis.

Nuodėmingumas  esantis  pasauly  yra  neregėto  mąsto  nuo  Nojaus  laikų  ir  jis  yra  kaip  nematomas
voratinklis, dengiantis žemę. Toks mirtinas jis yra, jog tik keletas ištiesų suvokia, kokio lygio yra neteisybė.
Bet  būkite  atsargūs,  šis  planas  -  kurio  smulkmenos  bus  pateiktos  pasauliui  -  iš  tų,  kurie  sakosi
atstovaujantys Mano Bažnyčią žemėje - bus pateiktas prieš jus ir iš jūsų bus tikimasi, jog jį priimsite .
Tuomet iš jūsų bus reikalaujama jį praryti, bei jums nebus suteiktas pasirinkimas.  Tai ko jūsų paprašys
padaryti po viso šio iškraipymo, tai paneigti Mane, Jėzų Kristų. 

Aš perspėju pasaulį, jog kuomet jūs bandysit pašalinti Mano Dieviškumą - jūs ir visi tie, kurie bus įtraukti
į šį neteisingą sąmokslą - jūs būsite pažymėti esantys Dievo priešais. Kuomet jūs tapsite pikžodžiaujančių
įstatymų bendrininkais, jūs būsite kalti dėl nuodėmės prieš Dievą. 

Aš ir toliau tęsiu jus įspėjinėti, atverti jūsų akis Tiesai, bet Aš negaliu priversti jus išlikti ištikimais Man. Aš
negaliu priversti jus Mane mylėti. Jūsų laisvoji Valia yra jūsų pačių, bet jei jūs atsigręšite ir paprašysite Manęs
jus vesti, Aš atversiu jūsų akis Tiesai. Kuomet jūs priimsite Tiesą Aš jus išgelbėsiu.

Mano vargšai sekėjai, žinokite, jog pasauliui nusigręžus nuo Dievo, kad Visagalio Mano Tėvo Galia įsikiš
ir sunaikins Savo priešus vieną po kito.

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: greitai jūsų paprašys išdalinti pakaitalą švenčiausiosios Eucharistijos,
kuris nebus mano Sūnaus Kūnas 



2013 m., rugpjūčio 2., penktadienis, 15:10 val. 

Mano  vaikeli,  šiuo  metu  aš  stoviu  prieš  savo  Sūnų  ir  krentu  veidu  žemyn  prie  Jo  Kojų  didžiai
sielvartaudama. Taip kaip aš turėjau matyti Jo Agoniją Jo Kryžiaus papėdėje, Jo siaubingo Nukryžiavimo
metu, štai ir vėl dar kartą aš turiu patirti Jo Skausmą.

Mano Sūnaus Nukryžiavimas ir vėl vyksta Jo Kūnui, Jo Mistiniam Kūnui, Kuris yra Jo Bažnyčia žemėje,
turi  patirti  plakimą  nuo  saviškių.   Jie,  priešai  Jo  Bažnyčioje,  nuplaks  Jo  Kūną,  sudraskys  Jį  į  gabalus,
negailestingai iš Jo tyčiosis, ir Jį išniekins, prieš tai kai Jie išmes Jį šalin. Mano Sūnaus Bažnyčia šiuo metu
turi būti nuplakta, šiuo metu įvyksiant pirmajam Jo Nukryžiavimo žemėje etapui.  Jie paims Jo Kūną -
švenčiausiąją Eucharistiją - ir įžeis Jį taip pat kai ir pažemins Jį. Išvysite daugel tokių ženklų, kadangi bus
atlikti įvairiausi nepagarbūs ir neteisingi poelgiai, kad Jį paniekintų. Kuomet jie apšmeiš  Jo švenčiausiąją
Eucharistiją, tuomet jie išmes ją šalin ir greitai taps labai sunku Jos gauti. Tai tik vienas iš daugelio planų
įvyksiantis siekiant nušluoti mano Sūnaus Buvimą šventosiose Mišiose. 

Daugelis išvys šiuos nuodėmingus poelgius ir supras, jog jie įžeidžia mano Sūnų. Daugelis protestuos, bet
jų balsai nebus išgirsti.  Tie vargšai kunigai, kurie kentės dėl šio išniekinimo, jūs turite paprašyti jūsų
Motinos,  padėti  jums  iškęsti  šį  skausmą.  Niekuomet  niekuomet  neprikiškite  rankų  prie  švenčiausios
Eucharistijos,  nes  tai  jūsų  vienintelis  išganymo  Maistas.  Be  Jo,  jūs  badausite.  Jis  visuomet  turi  būti
pasiekiamas kiekvienam iš Dievo vaikų. Jūs turite niekuomet nesutikti su tuo, jog kokia nors kita duona gali
pakeisti Gyvybės Maistą. 

Greitai jūsų paprašys išdalinti pakaitalą švenčiausiosios Eucharistijos, kuris nebus mano Sūnaus Kūnas.
Jūs privalote išlikti ištikimi švenčiausios Eucharistijos Dovanai, netgi tuomet, kuomet jums yra sakoma, jog
Ji yra daugiau nebetinkama - daugiau nebepriimtina naujosios pasaulio religijos.

Jūsų Kristaus Motina
Išgelbėjimo Motina 

Dievas Tėvas: Gyvenimo Gnygoj esančiųjų vardai yra pagrindinis žvėrio taikinys 
2013 m., rugpjūčio 3., šeštadienis, 13:17 val. 

Mano brangiausioji dukra, Aš kviečiu žmoniją iš Aukštybių bei švenčiausios Karalystės.
Mano brangūs mažieji vaikučiai, o kaip jūs kenčiate dėl Liuciferio nuodėmės, bet jūs turite žinoti, jog Savo

Visagalės Galios dėka Aš nušluosiu jį ir visus puolusius angelus nuo žemės paviršiaus. šis laikas jau arti, tad
jūs turite pasiruošti.

žinokite, jog puolę angelai ir demonai yra daugeliui iš jūsų nežinomi ir nematomi, bet jie vaikšto tarp jūsų,
gundydami jus kiekvieną dieną,  jog jūs sukluptute.  Kuomet jūs esate įtraukiami į  šį  apgaulės voratinklį,
greitai jūs suvoksite, jog negalite nusiraminti ar atrasti tikrąją ramybę savo sielose. 

Aš  skelbiu,  jog  tie,  kurie  netikrojo  pranašo  yra  išvedami  iš  kelio,  pasijus  prarasti  ir  sutrikę  jiems
pripažįstant didžiąją klastą, kurios metu jie taps savanorėm aukomis. Kuomet jūs nusigręšite nuo Manęs ir
Mano mylimo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, jums taip neatrodys. Jūs tikėsite, jog Sakramentai yra toki pat, nors
jie bus pristatyti jums kitokiu būdu. Jie taps tuščiais indais ir daugiau jie nebebus priimami Manęs.  

Pasaulis  yra  Mano,  visgi  Mano  vaikai  Manęs  nenori,  jų  mylimo  Tėvo,  jų  Sutvėrėjo.  Jų  protai  buvo
užblokuoti  ir  nelabasis  pasinaudojo Mano sumanumo Dovana įviliojant  juos patikėti,  jog Aš negalėčiau
Egzistuoti. Tie, kurie netiki į Mane neturės tikros Meilės, džiaugsmo ar ramybės savo gyvenimuose. Kaip
jie nepriims ir Amžinojo Gyvenimo. Vietoj to, jie ieškos tik tai kūno malonumų, nors jie ir žino, jog jų
gyvenimai žemėje yra trumpi. 

Aš  kaip  Tėvas,  kuris  myli  kiekvieną  iš  jų,  pritrauksiu  juos  prie  Savęs  Mano  Sūnaus  Didžiuoju



Gailestingumu. Mano Galia yra visa aprėpianti ir šėtonas, Mano Liuciferis, kuris atsiskyrė nuo Mano šono,
dėl Savo išdidumo, niekuomet Manęs nenugalės. Todėl tie, kurie juo seka, įkalė tokį pat vinį tarp Manęs ir
savęs.  Jie suvoks iš ženklų, kuriuos dabar Aš atskleidžiu, jog yra tik vienas Dievas, Vievas Sutvėrėjas,
vienas Rojus.  Visi rojai, apie kuriuos jiems pasakojo, pasaulyje esantys netikrieji pranašai, vedantys Mano
vaikus tolyn nuo Manęs, neegzistuoja ir negali niekad egzistuoti. Aš Esu visa kas yra. Aš visa sukūriau. Aš
visa pabaigsiu. Visa turi būti pagal Mano švenčiausiąją Valią. Pabandykite kovoti su Mano Valia ir tapsite
niekuo. Priimkite Mano Valią ir jūs išliksite Mano vaiku.

Tie, kurie tiki Manimi, jūs turite niekuomet neatstumti Mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus. Aš atėjau į pasaulį
per Savo Sūnų sugrąžinti jus atgal į Savo Gailestingumą, bet jūs atstūmėte Jį. Jūs nužudėte Jį, bet vistiek jūs
niekuomet nenužudėte Mano Meilės jums. štai kodėl Aš leidau įvykti jo Nukryžiavimui, jog suteikčiau jums
išganymą. ši, Mano Sūnaus mirtis ant Kryžiaus, tapo jūsų keliu į išganymą. Jo mirtis nebuvo tai kuo atrodė
esanti - piktosios dvasios akimis - nepasisekimas. Tai buvo tik per šį poelgį didžiosios kančios, iškentėtos su
didžiausiu nuolankumu, jog šėtonas buvo nugalėtas. Ir tai buvo tik dėl Mano Sūnaus mirties ant Kryžiaus,
jog šėtono galia žmonijai subiro. Nors jis ir negali pasiimti visų Mano vaikų su savim į prarają, daugelis
vistiek bus suvilioti jo melo. štai kodėl jūs turite kovoti, vaikai, ne tik dėl jūsų pačių sielų. Jei jūs Mane mylite,
jūs  mylėsite  ir  Mano  Sūnų.  Jei  jūs  mylite  Mano  Sūnų,  tuomet  jūs  turite  padėti  Jam  išgelbėti  visus
nusidėjelius. 

Aš jus kviečiu, jog jums pasakyčiau, jog kuomet Aš kviečiu sielas, ypatingai tas, kurios Manęs nežino, taip
pat kaip ir tas, kurios Mane žino, bet kurios atsisako priimti Mano įsakymus, jog jie turi visai mažai laiko
išsigelbeti nuo amžinųjų kančių.

Gyvenimo Gnygoj esančiųjų vardai yra pagrindinis žvėrio taikinys. Daugel iš šių sielų yra Mano Sūnaus
pasekėjai ir yra ištikimi Bažnyčiai. Jie nusigręš nuo Mano Sūnaus priimdami  naujus įstatymus, ne iš Mano
Sūnaus, kuriuos jie bus priversti praryti kaip naująją religiją.  ši naujoji  religija buvo atsargiai suplanuota
daugel metų. Ji seka Satanistiniais ritualais, bet daugelis to nesupras. Kuomet jūs priimsite šiuos ritualus jūs
suteiksite galios šėtonui. Kuomet jūs duosite jam šią galią, jums reikės daugel maldų, nes jis užvaldys jūsų
kūnus kaip ir sielas. 

Mano vaikeliai,  Aš  įsikišiu dabar  per  bausmes žemėje.  Vargšės sielos,  prarandančios  gyvybes  per  šias
bausmes padeda išgelbėti tuos iš jūsų, kurie yra Man prarasti.

Kuomet  jūs  jausitės  išsigandę  dėl  šėtono  blogio  ir  jo  įtakos  jūsų  gyvenimuose,  nepamirškite,  jog  Aš
sunaikinsiu jo pasekėjus žemėje. Aš sutrumpinsiu jūsų kančias, nes Aš trokštu išgelbėti sielas. Jei Aš leisčiau
šiam blogiui tęstis, Aš negalėčiau išganyti visų tų sielų, kurių vardai yra Gyvybės Knygoje.

Jūsų mylimas Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas 

Mano brangi mylima dukra, Mano Pranašystės, kurios atskleidžia apie antikristo pasirodymą
greitai išsipildys 

2013 m., rugpjūčio 4., sekmadienis, 23:16 val. 

Mano  brangi  mylima  dukra,  Mano  Pranašystės,  kurios  atskleidžia  apie  antikristo  pasirodymą  greitai
išsipildys.

štai atėjo  diena jums visiems paruošti jūsų namus ir jūsų kasdienines maldas, o visi, Mane sekantys turi
būti pasiruošę pasiaukoti, jog Man padėtų atverti visur Dievo vaikams akis šiam blogiui išvysti, apversiantį šį
pasauly aukštyn kojom. 

Taip kaip betkuris tikrasis pranašas yra niekinamas ir su juo elgiamasi taip, tarsi jis pasakotų nesamones,
Mano brangūs pasekėjai, bus matomi kaip erzinantys kuomet jūs atskleisite Tiesa. žmonės, supantys jus, jus



stumdys, kritikuos ir ras trūkumų, netgi tuomet, kuomet jūs nekalbėsite su jais apie Mano žodį. 
Kiekvienas puolęs angelas ir demonas, šiuo metu prasiskverbęs į žemę, silpnų sielų dėka, bus tučtuojau

pritrauktas prie jūsų, jog nušnekintų jus nuo šio Darbo.
Priimkite šį skausmą Mano Vardu, nes kuomet jūs tai padarysite, jūs suteiksite Dievui didžią šlovę ir tai

viena  iš  didžiausių  dovanų,  kurią  begalite  suteikti  Man.  Tuomet  Aš panaudosiu  šiuos  jūsų išbandymus
nugalėti šėtoną, atsiimdamas atgal sielas, kurioms lemta tapti jo. 

Tik labai nedaugelis supranta Dieviškus Dangiškuosius įstatymus ir Kryžiaus vaidmenį savo gyvenimuose.
Kadanors, visi Dievo vaikai supras kodėl šie žiaurūs veiksmai turi būti patirti. Tęskite užduotį, platindami
Tiesą,  nepaisykite  neapykantos,  kurią  jūs  patiriat  ir  nepriimkite  nurodymų  iš  tų,  kurie  Mane  neigia  -
niekada.  

Jūsų žygiavimas link Naujojo Rojaus bus sunkus. Bet vos su maža armija, jūs galite nugalėti bausmių
sunkumus, kurie bus pateikti pasauliui iš antikristo. Jūsų užduotis įspėti kitus apie pavojus priimant šėtono
įstatymus kaip Dievo įstatymų pakaitalą. 

Tik tai su Dievo, Mano Tėvo, įsakymu Aš galiu pasiimti su Savimi visus tuos, kurių vardai yra Gyvųjų
Knygoje, o tie, kurie su paklusniu pritarimu prisieks savo ištikimybę netikrajam pranašui, pateks į spąstus
patrauklaus antikristo elgesio. 

Jūsų Jėzus 

Kuomet jie pakeis Krikšto Sakramentą, jie panaikins visus pasižadėjimus išsižadėti šėtono, nes
jie paskelbs, jog šie išsireiškimai yra jau atgyvenę ir perdaug gąsdinantys 

2013 m., rugpjūčio 5., pimadienis, 16:05 val. 

Mano brangi mylima dukra, lai nei vienas žmogus negalvoja, jog persekiojimų metu, kurį Mano mylimi
šventieji  tarnai  -  kurie išliks Man ištikimi  -  turės ištverti,  Mano Bažnyčia kadanors gali  išnykti.  Nes tai
neįmanoma. Mano Bažnyčia - Mano Mistinis Kūnas - turi Amžiną Gyvenimą. 

Kuomet Mano priešai pakeis Sakramentus ir pristatys naujus simbolius, naujus kryžius ir naujas praktikas
- ir tuomet sakys, jog Mano Bažnyčia išlieka tokia kokia visada buvo - jie meluos. Mano Bažnyčia niekuomet
negali pasikeisti.

Tiek daug argumentų bus pasakyta, kiekvienoj tautoj, paniekinantys Santuokos Sakramentą.  Jie, Dievo
priešai, nori jog Krikščionys priimtų santuoką tarp tos pačios lyties porų, bet jūs turite niekuomet to
nepriimti,  nes  tai  įžeidžia  Mano  Tėvą.  Jo  Akimis  tai  yra  nepriimtina.  Kuomet  jie  pakeis  Krikšto
Sakramentą, jie panaikins visus pasižadėjimus išsižadėti šėtono, nes jie paskelbs, jog šie išsireiškimai yra
jau atgyvenę ir perdaug gąsdinantys. Jie sakys, jog jie nebereikšmingi.

Tuomet jie po truputį, pristatys Mano Mokymų naują versiją. Jūs visi iš jūsų, kurie tiki Mano Bažnyčia,
turi niekuomet Manęs neišduoti. Jūs turite niekuomet nepriimti jokio kito Sakramentų pakaitalo, nes tai Aš
juos suteikiau jums. Aš Esu Tiesa. Mano Bažnyčia atstovauja Tiesai.  Bet jūs galite tik tuomet sakyti esantys
Mano Bažnyčios dalim, jei  jūs išsaugojate visus Mano Mokymus,  Mano Sakramentus ir  pripažįstate, jog
Mano mirtis ant Kryžiaus buvo didžiausia Auka užtikrinanti jūsų išganymą.

Betkas, kas nukrypsta nuo Tiesos,  iš baimės įžeisti  pagonis, yra labai pavojinga. Kuomet jūs neigiate
Dievo  Mokymus  ir  sekate  nauja,  alternatyvia  Bažnyčia,  jūs  daugiau  neišliksite  Mano  Bažnyčios  žemėje
dalimi. Jei jūs prieštarausite naujoms pagoniškoms praktikoms, kurios bus pristatytos iš netikrojo pranašo,
jūs būsite pasmerkti esantys eretikais. Tuomet jie bandys jus ekskomunikuoti Mano Vardu. Jei jūs išliksite
ištikimi Man ir atsisakysite dalyvauti nuodėmingoj klastoj, jūs būsite Mano Bažnyčios dalimi. 

Pasirinkims gali būti skaudus, kuomet visis šie dalykai įvyks, bet tai taip paprasta. Jūs esate arba už Mane
arba prieš Mane.



Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: šis karas, išsaugoti Dievo žodį, reikš, jog tie kunigai, kurie išliks ištikimi
Jam, turės ieškoti prieglobsčio 

2013 m., rugpjūčio 5., pirmadienis, 13:05 val. 

Mano brangūs vaikeliai, jūsų tikėjimui tai bus didelis išbandymas.  Katalikų Bažnyčia bus ta Bažnyčia,
kurioje įvyks didysis  pasidalijimas.  Tai šioje  Bažnyčioje,  Mano Sūnaus kunigai  kentės daugiausiai,  šios
didžios išdavystės metu, kurią ji labai greitai  turės patirti savo viduje. 

Tie,  mano Sūnaus ištikimieji  kunigai,  kurie  bus  padalinti  neryžtingumo pusiau,  jūs  turite  žinoti  apie
butinybę išlikti vienybėj su Gailestiguoju Kristumi. Jūs turite niekuomet nesigundyti apleisti Jo Bažnyčios,
priimdami melagystes iš tų tarp jūsų, padariusiųjų mirtiną klaidą. Jūs turite laikytis mano Sūnaus bet kokia
kaina ir vesti Jo žmones šventumo keliu, nepaisant kaip tai jums bus sunku. 

Tie iš jūsų, kurie ir toliau atlikinės tradicines Mišias bus kankinami iki tol, kol jūs nesutiksite visiškai
sustoti. Daugelis iš jūsų religinių ordinų jus išduos priešui jums už nugarų. Jūs tiesiog taip kaip mano Sūnus
prieš jus būsite paimti prieš tuos, kurie skelbiasi esantys jūsų viršenybe ir būsite apkaltinti eretizmu, dėl to,
kad atkakliai tęsiate rodydami pagarbą švenčiausiajai Mišių Aukai. 

Naujieji žodžiai, kurie reikš patį bjauriausią mano Sūnaus Kūno paniekinimą, bus prievarta įteigti tiems
šventiesiems tarnams, kurie drįs prieštarauti. 

Tai Katalikų Bažnyčioj: brolis kovos su broliu, sesuo pries seserį, tėvas prieš sūnų, vaikai prieš tėvus, iki
kol neliks dvi pusės.

šis karas, išsaugoti Dievo žodį, reikš, jog tie kunigai, kurie išliks ištikimi Jam, turės ieškoti prieglobsčio. Jog
tai padarytumėt jūs turite pradėti ruoštis ir rasti tokias vietas kur jūs galėsite aukoti šventąsias Mišias ir teikti
Dievo vaikams Sakramentus.

Aš,  Išgelbėjimo  Motina,  saugosiu  tokias  slėptuves,  o  pakabinus  Gyvojo  Dievo  Antspaudą,  suteiktą
pasauliui iš Mano Tėvo, ant vidinių sienų, jos taps nematomos Dievo priešams.

Nebijokite šių įvykių, nes jei jūs gerai pasiruošite, jūs vesite Dievo vaikus į išganymą. Jei jūs nepaisysite šio
įspėjimo, jūsų protas, kūnas ir siela bus paimti į nelaisvę mano Sūnaus priešų, o išgelbėjimas nebebus jūsų. 

Tiems, kurie vykdo netikrojo pranašo paliepimus, reikės daugel maldų, nes kai kurie iš jų yra akli Tiesai.
Kiti, kurie žinos Tiesą, bet kurie taps bendrininkais tų, kurie neigia mano Sūnaus mirtį ant Kryžiaus, turi
būti bijomi. Jie sukels siaubingą bogį nekaltiems Kristaus pasekėjams. 

Išlikdami ištikimi Tiesai, jūs vesite mano Sūnaus Likusiąją Armiją, taip, kad ji taps sunkiai įveikiama jėga,
prieš piktąją dvasią ir tuos kuriems jis vadovauja savo kovoje prieš mano Sūnaus tikriuosius tarnus žemėje. 

Kuomet ateis laikais, jūs privalote atsisakyti priimti nurodymus iš tų, kurie paniekins Dievo žodį ir per
savo melą ir naująją begėdiškąją doktriną daugelį suklaidins. Tie, kurie priims betkokį iškraipymą Mišių ar
šventųjų Sakramentų, turės atsakyti prieš mano Sūnų. Nes jūs tapsite nenorom piktosios dvasios tarnais ir
daug daug sielų bus prarastos,  nes  jos bus įtrauktos į  ritualus,  kurie garbins  šėtoną.  šie  ritualai  grabins
netikrąjį pranašą ir antikristą, kurie yra Dievo priešai. 

Melskitės melskitės, melskitės, jog Tiesa būtų pamatyta, o melas atskleistų koks jis yra - priešprieša mano
Sūnaus agoniškam Nukryžiavimui.

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina 

Kuomet jūs ginsite Mano žodį, jūs būsite smerkiami esantys negailestingais, nedorais bei



stokojančiais gailestingumo tiems, kurie netiki į Dievą 
2013 m., rugpjūčio 5., pimadienis, 18:33 val. 

Mano brangi  mylima  dukra,  o  kaip  Aš  raudu  iš  sielvarto  kuomet  Aš  matau  siaubingą  susiskaldymą
šmėkščiojantį Mano Bažnyčioje žemėje. Mano Agonijos Kartėlis yra visgi sušvelninamas tų, kurie ištiesų
Mane myli ir kurie jau yra susirūpinę dėl to kaip su Mano Kūnu yra elgiamasi. 

Jūs turite niekuomet nejausti poreikio priimti betkokį darbą, veiksmą ar žodį, kuris yra prieš Mane. Jei jūs
jaučiatės nepatogiai dėl to ką jūs matote, Mano Bažnyčioje, iš tų kurie prisiekia, jog esa vienybėje su
Manimi, kuomet jie išniekina Mano Kūną, jūs turite klausytis savo širdies.  Aš Esu su jumis kiekvieną
sekundę šios didžiosios išdavystės metu ir tie kurie ir toliau šauksis Manęs,  Aš atversiu akis Tiesai, jog jūs
išliktute ištikimi Man.

Laikas  jau  beveik  atėjo.  Mano  Bažnyčios  durys  greitai  bus  uždarytos  tiems  kurie  reikalaus  išlikti
ištikimais  tradicinei  Krikščionybės  praktikai.  šios  durys  bus  užtrenktos  prieš  jūsų  veidus  kuomet  jūs
kentėsite liudydami apie Mane.  Jūsų tikėjimas bus išjuoktas pačiu klastingiausiu būdu, jog kuomet jūs
ginsite  Mano  žodį,  jūs  būsite  smerkiami  esantys  negailestingais,  nedorais  bei  stokojančiais
gailestingumo tiems, kurie netiki į Dievą.

Jūs būsite koneveikiami jei jūs esate šventieji Mano tarnai ir jūs būsite priversti atsakyti už savo ištikimybę
Man.  Susiburkite  dabar,  visi  jūs.  Aš  reikalauju,  jog  jūs  Manęs  nepaneigtute.  Aš  apsaugosiu  jus,  jog  jūs
galėtute Man tarnauti.  Aš padėsiu jums pakeldamas jūsų naštą. Visos Dangiškokios Malonės bus išlietos
jums iš aukštybių.

įspėjimas Kunigams: 
Aš atskirsiu visus tuos iš jūsų, kurie seka netikrąją bažnyčią - žvėries bažnyčią - kuomet ji bus pristatyta

jums. Jei jūs seksite šią naująją bažnyčią, jūs parduosite savo sielas žvėriui. Vietoj to, jog išgelbėtute sielas,
Mano Vardu, jūs būsite atsakingi už jų perdavimą į Amžinąjį Pragarą.

Aš sakau jums Tiesą dabar, jog jums būtų suteikta užtektinai laiko pasiruošti šiai dienai, nes ji jau arti.
Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: nesutikite, jog pagonys, perimtų Dievo bažnyčias.  
2013 m., rugpjūčio 6., antradienis, 19:37 val. 

Mano vaikeli, tu turi niekuomet neklausyti tų, kurie užsipuola šiuos švenčiausiosios Trejybės Pranešimus,
nes jie atitrauks tave nuo šio Darbo. Nepamiršk, ši Misija bus puolama daugiau nei bet kuri kita, dėl jos
svarbos. Patyčios ir pajuoka, bei kritika tęsis iki pat paskutinės dienos kuomet tau bus suteiktas paskutinis
Pranešimas.

Planas  sumenkinti  šiuos  Pranešimus  intensyvės,  o  neapykanta  didės,  tad  prašau  būk  pasiruošusi.  šie
Pranešimai  negali  būti  ignoruojami  tikinčiųjų  bei  netikinčiųjų,  nes  Dievo  žodis  niekuomet  neliks
nepastebėtas. šiuo metu pasaulyje visur esti neapykanta prieš Dievą, o tie, kurie skelbia Jo žodį šiais laikais
turės kentėti. 

Tiesa visuomet buvo atstumiama nuo pradžios, kuomet Dievas siuntė Savo pranašus įspėti Savo vaikus
dėl  pagonybės  pavojų.  Pagonybė  yra  antitezė  Tiesai  -  Dievo  žodžiui.  šios  vargšės  sielos,  kurios  garbina
netikruosius dievus, labai pykdo Mano Tėvą. Jis yra pavydus Dievas, nes tai tik per Jį viskas prasidėjo. Jis yra
Visagalis. Jis yra mylintis Dievas, bet reikia bijoti Jo Pykčio kuomet pagonys užkrečia tuos kurie Jį myli.  

Kuomet Dievo vaikai - tie kurie į Jį tiki, ir kurie Jį garbina, per Jo mylimą Sūnų, Jėzų Kristų - bandys
susivienyti su visomis sielomis,visomis religijomis, jie turi būti labai atsargūs.  Dievas trokšta, jog visi Jo
vaikai vienas kitą mylėtų, nepaisydami rasės, tikėjimo ar tautybės. Ko Jisai neleis, tai, jog Krikščionys



priimtų pagonis į savo bažnyčią. Kuomet taip nutiks, pagonys nušluos visus Krikščionybės pėdsakus. Tai
įžeidžia Dievą, paimti Tiesą - Dievo žodį- ir palikti atviras duris melui, jog Jį užterštų.

Dievo  pranašai  įspėjo  žmoniją  apie  pavojų  priimant  pagonybę,  nes  tai  veda  į  visišką  susinaikinimą.
Kuomet taip nutiks, tautos, kurios leis šiai bjaurasčiai savo bažnyčiose bus nušluotos, o joms bus parodyta
mažai Gailestingumo. 

Nesutikite,  jog pagonys,  perimtų Dievo bažnyčias.  Jūs  turite  niekuomet  nepamiršti  Dievo  padarytos
didžiosios Aukos, kuomet Jis atsiuntė Savo vienintelį Sūnų, jog suteiktų jums išganymą. Ta diena kuomet
jūs priimsite praktikas kitų bažnyčių esančių ne iš Dievo, ar kuomet jūs parodysite pagarbą pagonims,
yra ta diena kuomet jūs atsuksite savo nugaras Tiesai.

Būkite budrūs ir melskitės už savo bažnyčias, jog jos nepriverstų jūsų atsisakyti savo ištikimybės Jėzui
Kristui.

Jūsų mylinti Motina
Išsgelbėjimo Motina

Dievas Tėvas: Antikristas dabar jau yra pasiruošęs pasirodyti  
2013 m., rugpjūčio 7., trečiadienis, 18:50 val. 

Mano brangiausia dukra,  pasaulis turi  pasiruošti  pačio didžiausio žmonijos priešo,  nuo to laiko kai
Mano vaikai buvo apgyvendinti šioje žemėje, atvykimui.

Antikristas dabar jau yra pasiruošęs pasirodyti ir štai koks jo planas. Jis palauks kol visur įsisiautės karai.
Tuomet jis žengs žingsnį ir sukurs netikrą taiką Izraelio valstybėj sujungdamas ją su Palestina pačios
netikėčiausios sąjungos būdu. Kiekvienas dosniai jį liaupsins. Jis nesustos, nes jis judės su tokiu pagreičiu,
jog daugelį nustebins ir jis ves taikos derybas daugelyje karo sudraskytų tautų. Ir vėl jis bus liaupsinamas, o
tuomet juo bus žavimasi, su nepaprastu atsidavimu milijardų visame pasaulyje.  

Tuomet  viskas  atrodys  gerai.  Labai  greitai  jis  imsis  filantropijos  ir  jis  susijungs  su  pagrindiniais
pasauliniais  bankais,  jog  sukurtų  naują,  galingą,  financinę  isntituciją.  Daug  verslo  ir  politnių  lyderių
įsipainios į jo planus. Greitai poto bus sukurtas naujas siaubas vardan pasaulio ekonomikos paskatinimo.
Tai bus naujasis Babilonas, visos galios centras, iš kurio pasaulio elitas bei turtingieji pardavinės. į jį bus
žiūrima kaip į didžių naujienų šaltinį, kur žmonės visakiariopai turės naudos: nuo darbo iki namų, kuriuose
jie gyvena, bei iki maisto, kuriuo jie maitina savo šeimas.  

Antikristą sups visa šlovė. Tuomet jis kartu su netikruoju pranašu sukurs pasaulinį bendradarbiavimą,
kuris bus pristatytas kaip didžiausia humanitarinė iniciatyva. Pasaulis džiaugsmingai plos šiam naujajam
Babilonui ir kiekvienas klegės bandydami užimti bent mažulytę jos centro kertelę.

Visiems bus pasakyta, jog naujasis Babilonas, yra skirtas pašlovinti didįjį, išaukštinti aplinką, pasirūpinti
motina žeme, bei atsikratyti pasauliui nuo skurdo su turtu, kuris išsilies iš jo niekšingos burnos. 

Kuomet  taip  įvyks,  Mano  įsikišimo  Ranka  pastatys  pasaulį  ant  savo  ašių.  Aš  nestovėsiu  nuošaly
neįspėdamas Savo vaikų dėl pasekmių priėmus šią bjaurastį,  sukurtą Pragaro gelmėse ir  išlietą žmonijai.
Mano didingieji ženklai, bus suteikti visiems tiems, kurie priims ir sutiks su šiuo įžeidimu Mano šventuoju
Vardu.

Aš papurtysiu pasaulį ir jis persikreips. Nė vienas žmogus negalės nepaisyti Mano įsikišimo. Tuomet Aš
numesiu  ugnį  ant  trečdalio  žemės.  Greitai  bus  patirtas  badas,  bet  ne  nuo  Mano  Rankos  tai  bus  dėl
antikristo tyčinio žemės užteršimo. Kuomet jis ir jo sąjunginikai sukels blogį nieko neįtaraintiems žmonėms
daugely tautų, Aš smogsiu atgal.   

Nors ši kančia ir bus sunkiai pakeliama, nebijokite vaikučiai, nes tai truks trumpai. Mano Meilė visiems



jums yra didi, bet Mano Teisingumas yra nuožmus, o Mano bausmė didi.
Jūs  turite  nepriimti  tai  kas  prieš  jus bus pristatyta.  Kuomet  jūs pamatysite  taikos žmogų antikristą

gaunantį  pagyrimus ir  apdovanojimus už jo didžius darbus karų sudraskytose tautose,  žinokite,  jog
Mano įsikišimas jau arti. 

Jūs turite išlikti vienybėje su Mano Sūnumi, Jėzumi Kristumi, visais laikais ir melstis, jog Sakramentai
būtų jums pasiekiami iš ištikimų kunigų ir klierikų per išbandymo laikotarpį, kuris plyti prieš akis.

Mano Valia bus padaryta.
Niekas  negali  ir  negalės  sustabdyti  Galutinės  Sandoros  įgyvendinimo,  kur  Mano  Sūnus  Viešpataus

Taikoje. 
Jūsų mylimas Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas 

Siela negali atsinaujinti iki kol ji nepripažįsta Dievo Didingumo ir nenusilenkia prieš Jį
nuolankiai tarnaudama 

2013 m., rugpjūčio 9., penktadienis, 16:50 val. 

Mano brangi mylima dukra, žmonės iki galo nesupranta ką reiškia būti vienybėje su Mano širdim. Aš,
Jėzus  Kristus,  atėjau išlaisvinti  žmonijos  iš  jos  vergijos  nuodėmei.  Nuodėmė atsirado,  kuomet  Liuciferis
patikėjo,  jog  jis  yra  galingesnis  už  Dievą.  Dėl  šio  nuodėmingo  pavydo  jis  sugundė  žmones  -  Dievo
pirmuosius vaikus, Adomą ir Ievą - nusigręžti nuo Jo.

Mano mirtis suteikė visiems Dievo vaikams Išganymo Dovaną. Išganymo Dovana yra siūloma visiems:
daugeliui žmonių pasaulyje, įvairiausių tikėjimų, įskaitant tuos, kurie netiki į Dievą ar tuos, kurie neigia
Dievą ir stato netikruosius stabus prieš Jį. Ne visi šią Dovaną priima. Aš ateinu pas kiekvieną iš jūsų kaip
išgelbėtojas. Aš ateisiu pas kiekvieną iš jūsų įrodyti jums Tiesą, prieš paskutiniąją dieną. Aš ateisiu pasiūlyti
Amžinojo Gyvenimo Davaną netgi tiems, kurie sunkiai nusidėjo Dievo Akyse.

Dievo šlovė yra jūsų kelias pirmyn, jog gautute šią Dovaną visa ką jūs turite padaryti tai priimti Mano
Gailestingumą. Dievas yra Visagalis, Galingas ir Tobulas visame kame. Jis yra labai mylimas visų angelų ir
šventųjų Rojuje. Jis labai mylimas daugelio sielų, kurios yra gyvos pasaulyje šiandien. Visi patirs Jo Didžiąją
šlovę Naujajame Rojuje ir Naujojoje žemėje.

Dievui nereikia žmogaus. Tai tik dėl Jo Meilės žmogui Jis siunčia Mane, Savo mylimą Sūnų ir vėl suteikti
jiems  Amžinąjį  Gyvenimą,  kurį  Jis  pažadėjo.  štai  kodėl  Jis  yra  Kantrus.  štai  kodėl  Jis  dedasi  nematąs
nuodėmės, vildamasis, jog Jo vaikai atsigręš į Jį ir priims Jo Meilę. 

Meilė yra galinga kuomet ji yra tyra ir ateina iš Dievo. Kuomet siela yra tyra, ji lengvai bus pritraukta prie
Dievo Meilės. Sielos, kurioms reikia apsivalymo priims Dievo Meilę, jei jos priims kančią, kurios reikia ir vėl
joms atsinaujinti. Siela negali atsinaujinti iki kol ji nepripažįsta Dievo Didingumo ir nenusilenkia prieš Jį
nuolankiai tarnaudama.

Diena kuomet visiems jums bus parodytas kelias į išganymą jau arti. Kiekvienam nusidėjėliui bus suteiktas
šansas šauktis Dievo. Tie, kurie taip pasielgs bus gausiai apdovanoti Gailestingumu.

Jūsų Jėzus 

Išsgelbėjimo Motina: kuris žmogus kada galėtų atsisakyti šio tobulo egzistavimo? 
2013 m., rugpjūčio 9., penktadienis, 18:38 val. 

Mano  vaikeli,  piktoji  dvasia  dės  visas  pastangas,  jog  paskatintų  visas  sielas,  taip  pat  ir  tas  esančias



arčiausiai mano Sūnaus širdies, atmesti ir paneigti Jo Antrąjį Atėjimą.
Taip  kaip  piktoji  dvasia  kovojo  prieš  mane,  Dievo  Motiną,  tuo  laiku  iki  Jėzaus  gimimo,  tokia  pati

opozicija bus patiriama artėjant Jo Antrajam Atėjimui.  
Daugelis žmonių yra akli duotam Pažadui iš mano Sūnaus, kuomet Jis pasakė, jog Jis ateis ir vėl. Daugelis,

kurie nepriima, jog Jo Antrasis Atėjimas greitai įvyks, yra nepasiruošę, nes jie negali priimti to, jog tai nutiks
jų gyvenime. Kaip ir tais laikais,  greitai po mano Sūnaus mirties ant Kryžiaus, Jo apaštalai manė, jog jie
pamatys Jo Antrąjį Atėjimą. šis įsitikinimas taip pat vyravo Krikščionų mintyse šimtmečius vėliau. Bet taip
nėra šiandien. Kai kurie mano, jog Antrasis Atėjimas priklauso senajai šventojo Rašto daliai ir jog tai įvykis,
kuris įvyks tik ateity. Jie netiki, jog Antrasis Atėjimas turi kažkokią prasmę jų šiandieniniame moderniame
pasaulyje. Viskas pasauly šiandien yra paremta materializmu, moderniu žmogaus intelektu ir didžiaisiais
stebuklais trykštančiais iš dižiųjų mokslo pasiekimų. 

Vaikučiai, jūs turite pasiruošti. Jūs turite nebijoti.  Tai dėl to, kad jūs esate labai mylimi mano Sūnaus,
Jis sugrįšta atgal greitai suteikti jums didžios ramybės, didžiąją laisvę nuo liūdesio ir nevilties - kuri yra
tiesioginė pasekmė nuodėmės pasaulyje. 

Antrasis  Kristaus  Atėjimas  yra  tai  ko  žmonijai  reikia,  jog  ji  išliktų.  Jei  Jėzus  greitai  neateitų,  kaip
išpranašauta  tuomet  pasaulis  būtų  sunaikintas,  o  žmonės  būtų  apleisti.  ši  Dovana  suteiks  jums  naują
gyvenimą, naują nuostabią ir didingą pradžią Naujajame Rojuje. 

Tai bus didžiausias žemės atnaujinimas, o su juo ateis ir Amžinasis Gyvenimas. Kuris žmogus kada galėtų
atsisakyti šio tobulo egzistavimo? Nė vienas neatsuktų savo nugaros, jei pilnai žinotų apie šią Naująją Taikos
Erą, kurios metu bus atkurtas Rojus. Nė vienas nusidėjėlis nenorėtų būti išskirtas, bet gaila daugelio protas
bus aptemdytas Tiesai. Vietoj to, jie tikės, jog taika bus jų, jiems prarijus melą, kuris greitai bus pristatytas
jiems per klaidingą tikėjimą, jog jis ateina iš Dievo. 

Melskitės, melskitės vaikeliai, jog jūs būtute palaiminti regėjimo Dovana, suteikta tiems iš jūsų, kurie yra
verti  būti  apdovanotai  šventosios  Dvasios  Dovana.  Tik tie,  kurie  priima Gailestingumo Ranką,  iš  Dievo
Rankos, bus paimti į amžinąjį gyvenimą.

Jūsų mylinti Motina
Išsgelbėjimo Motina 

žinokite, jog atstūmimo skausmas bus lygiai toks pat kaip Aš ir Mano apaštalai turėjo kentėti
Mano Laiku žemėje 

2013 m., rugpjūčio 10., sestadienis, 12:49 val. 

Mano brangi mylima dukra, nė vienas žmogus tarp jūsų nėra tokios švarios sielos, jog jis galėtų teisti kitus
Mano Vardu. Bet žinok štai ką, tie iš jūsų, kurie yra ištikimi Man ir kurie seka Mano Mokymais - jūs turėsite
pakelti daug sielvarto, kuomet jums teks patirti didžiausią blogio bjaurastį, kurią patiria pasaulis. 

Socialinio teisingumo ir socialionio gailestingumo vardu, netikrasis pranašas parengs tai ką pasaulis
manys  esant  evangelizacija  ir  sukurs  modernią  bažnyčią.  ši  bažnyčia  bus  manoma  pasieksianti  visus
nusidėjėlius ir priimsianti tuos nusidėjėlius, kurių nuodėmės yra Man nepriimtinos. 

į jus, mano brangūs sekėjai, bus žiūrima kaip į eretikų sektą, nes jūs ir toliau tęsite skelbdami Tiesą. Visos
pastangos išlikti ištikimais Man, bus nuožmiai puolamos. Jūs būsite ištremti ir  skelbiami esantys dešniųjų
pažiūrų atskalūnais. 

Tų galia, kurie suklaidins Mano bažnyčią žemėje neturi būti nuvertinama, nes milijonai šventųjų tarnų
priims naująją netikrąją doktriną. Jie klaidingai tikės, jog ši  nauja doktrina yra tam tikra evangelizacijos
forma. Dėl jų savanoriško palaikymo šios bjaurasties Krikščionims,  kurie žino Tiesą bus labai sunku. Jų
balsai bus kaip šnabždesys tarp rėkimo tų, kurie taps melo, sukurto Mano Vardu, vergais. 



žinokite, jog atstūmimo skausmas bus lygiai toks pat kaip Aš ir Mano apaštalai turėjo kentėti Mano Laiku
žemėje. To meto kunigai, kurie skelbėsi mylintys Dievą, nesudvejodavo nutildyti Mano apaštalų balsų, kurie
atnešė jiems žinią to Kas Aš buvau. šį kartą Man skelbiant Mano Antrąjį Atėjimą, Mano pranašė ir Mano
apaštalai kankinsis kuomet jų balsai bus atmesti, o jie bus apkaltinti pikžodžiavimu. 

Kol Mano sekėjai plečiasi ir auga, jie bus kaip elgetos ir jie kops į  Kalvarijos Kalną - nuogi, be nieko
iškyrus jų tikėjimą. Jiems palaikant Mano šviesos Liepsną Mano Bažnyčioje - jie niekuomet nenusigręš nuo
Tiesos ir jie neš ant savo pečių tų nuodėmes, kurie Mane paliko. Jų našta bus sunki. Dėl jų meilės Man, jie
kentės dėl kitų, jog išgelbėtų jų pasigailėjimo vertas sielas. 

šios sielos nenusipelnė būti išgelbėtos. Jie bus tik dėl to išgelbėti nes Aš pasirenku juos išgelbėti. Jie bus
Mane įžeidę, dėl siaubingos kančios Mano ištikimiesiems sekėjams ir kankinę Mano Likusiąją Armiją. Visgi,
Aš išgelbėsiu juos dėl tikėjimo tų Mano Laikinojoj Armijoj.

Tie kiti  žmonės,  kurie bus pardavę savo sielas  žvėriui,  žinokite tai.  Jūs galite  netikėti Pragaru,  bet  Aš
atskleisiu  jums kokia  kančią  jis  atneš.  Tą dieną  kuomet  Aš jums parodysiu  skirtingus  kančios  lygius
Pragare,  tai  jus įbaugins  ir  daugelis  iš  jūsų šauksitės  Mano Gailestingumo.  Aš išgelbėsiu  jus,  jei  jūs
paprašysite  Manęs  jums  atleisti.  Aš  padarysiu  tai  Didžiojo  įspėjimo  dieną.  Tie  iš  jūsų,  kurie  patirs
deginančias Pragaro liepsnas, bet kurie neatsigręš į Mane - jūs neišgyvensite įspėjimo ir tą akimirką kuomet
jūs atstumsite Mane bus jūsų paskutinė.  

Visi tie, kurie išliks Man ištikimi ir ištikimi Mano žodžiui - nors jūs ir kentėsite - jūsų laukia prieš akis
didinga ateitis. 

Tie, kurie nepriims Mano įspėjimo ar nesiklausys Tiesos, bus dideliam pavojuj. 
Tie iš jūsų, kurie idealizuoja žvėrį ir kurie seka netikruoju pranašu į naująją pasaulinę religiją, būsite įmesti

į degančias Pragaro liepsnas, gyvi su šiais dviem.
Tiesa yra karti kuomet paragauni, bet ją priėmus, Ji atneš jums Amžinąjį Gyvenimą, kur jūs mėgausitės

Mano Karalyste per amžius su savo mylimaisiais. Nenupjaukite bambagyslės į Amžinąjį Gyvenimą, nes jūs
kentėsite tokias siaubingas kančias ir jums niekuomet nebus suteiktas atokvėpis.

Jūsų Jėzus 

Potvyniai bus įprasti ir jūs žinosite, kurios pasaulio dalys pykdo Mano Tėvą daugiausiai,
kuomet vandenys išsilies iš pykčio ant tautų 

2013 m., rugpjūčio 12., pirmadienis, 03:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, Mano sekėjai visur, taip pat ir tie, kurie nežino apie šiuos Pranešimus, šiuo
metu bus pritraukti į Mano bažnyčias ieškodami Manęs. Dėl Mano šventosios Dvasios Dovanos jiems, jie
bus sužerti į Mano širdies Prieglobstį. Jie jaus nerimą pasauly ir jie žinos, jog jiems reikia Mano pagalbos, jog
išliktų tvirti Mano Mokymams. 

Daugelis jaus tvyrantį ore pasikeitimą, Dievo priešams pradedant reikšti jų neapykantos planą apgauti
pasaulį kadangi jų žiaurūs veiksmai toleruoti nuodėmę su visa jos apgaulinga išore yra apreiškiami. Pasaulis
bus užplūstas kančios potvynio ir daugelis bus šokiruoti mėginimu visur kur jie mato idealizuoti nuodėmę
visomis formomis.

Kūno nuodėmės bus džiaugsmingai sutikos. Tuštybė ir beprotiškas savęs mylėjimas bus patiriamas visame
pasaulyje.  Savęs  mylėjimas,  kaip niekad iki  šiol,  atrodys  esanti  esminė savybė.  Tie,  kurie neieškos  tokių
malonumų bus atstumti ir verčiami jaustis kaip pašaliniai. Nuodėmės piktosios dvasios bus garbinamos ir
žmogui pasijutus įklimpusiam į beprotybę, pasauly pasirodys įtūžio potvyniai,  Mano Tėvui užliejant
daugel pasaulio dalių daugely šalių. Potvyniai bus įprasti ir jūs žinosite, kurios pasaulio dalys pykdo
Mano Tėvą daugiausiai, kuomet vandenys išsilies iš pykčio ant tautų. 



Visos jūsų nuodėmingos šalys tiesiogiai patirs kaip kūno nuodėmės bus nubaustos. Mano Tėvas sustabdys
blogį nuo pagrobimo sielų tų, kurie yra kalti dėl šios nuodėmės, jog jie neužkrėstų kitų. Jie bus sustabdti.
Daugiau jie nebegalės tęsti savo užkrato. šis blogis bus atsakytas ir Dieviškas įsikišimas dabar bus patirtas
visur iš Dievo Rankos.

Melskitės Gailestingumo tie iš jūsų, kurie gali būti užklupti šių bausmių. Aš apsaugosiu tuos, kurie atsigręš
į Mane apsaugos.

Jūsų Jėzus

Greitai jie panaudos bažnyčias kaip prekyvietes ir iš jų pasipelnys 
2013 m., rugpjūčio 13., antradienis, 15:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kokia neviltis bus juntama Katalikų ir Krikščionių visame pasaulyje kuomet
jie pamatys savo bažnyčias ir garbinimo vietas paverstas į pasilinksminimo vietas. 

Daugel švenčių bus švenčiama bažnyčiose, kurios yra skirtos garbinti Mane, bet kurios paniekins Mano
Vardą. Greitai jie panaudos bažnyčias kaip prekyvietes ir iš jų pasipelnys. Visi šie dalykai turi ateiti ir tie,
kurie Mane myli,  jie su didžiuliu sielvartu raudos. O kaip šios vargšės sielos kentės, kuomet jiems reikės
kovoti su šiais Dievo niekinimais.  Eretizmas jų gerklėse reikš, jog mažai pagarbos bus parodyta tokioms
sieloms, daugelio ceremonijų ir praktikų metu, kurios įžeis Dievą. Bus dainuojama, juokiamasi,  skambės
garsūs  balsai  ir  pasakojimai  istorijų,  kurios  neturės  nieko  bendra  su  Manim.  Ir  visgi  visi  šie  siaubingi
veiksmai bus padaryti Mano Bažnyčiose ir prieš Mane.

Mano  dukra,  išklausyk  dabar  Mano  Pažadą.  Aš  nueisiu  į  žemės  pakraštį,  jog  išgelbėčiau  kiekvieną
nusidėjėlį.  Bet tokios apsėstos taps sielos, jog nepaisant ką Aš bedarysiu dėl jų jie niekuomet nepriims Mano
Gailestingumo netgi mirties akivaizdoj, nors jie ir žinos, jog jų laukia Pragaras. 

Todėl tu turi priimti tai, jog sielos bus Man prarastos, dėl to, kad jų nuodėmingumas yra toks įsišaknijęs jų
sielose, jog joks įsikišimas neatskirs jų nuo žvėries.  

Ką Aš turiu tau pranešti tai yra štai kas. Neleisk tiems, kurie yra apsėsti piktosios dvasios tave nuo Manęs
atitraukti jų melu. Kuomet tu priimsi melą, diktuojamą tau iš tų, kurie Manęs negarbina, tu susilpninsi savo
tikėjimą - netgi jei tai yra tik vienas aspektas iš Mano Mokymų. Jei tu pasiduosi bent vienam reikalavimui
sukurtam pakeisti tavo aiškinimui to ką Aš tau pasakiau, tai reikš, jog tu leisi piktajai dvasiai tave gundyti
įtaigiai nusigręšti nuo Manęs. 

Užsidenk savo ausis su savo rankomis, kuomet pikžodžiavimas išsilies iš žvėrio burnos. Nieko nepriimk
išvis,  kas išduotų Mano Sakramentus ar Mano Mokymus. Nusigręšk į kitą pusę ir sek paskui Mane, nes
kuomet visi šie dalykai ateis, jog įvyktų bus tik vienas kelias kuriuo tu gali eiti. Tai yra Mano Kelias - Tiesos
Kelias. Tik visa tiesa yra priimtina. Pusė tiesos reiškia, jog ji virsta melu.

Jūsų Jėzus 

Kuomet jūs garbinate Mano Motiną, jūs turite lankyti jos šventyklas ir garbinti ją ten 
2013 m., rugpjūčio 14., treciadienis, 15:15 val.

 Mano brangi mylima dukra, nė vienas gyvas žmogus niekados pilnai nesupras koks klastingas yra šėtonas.
Tuos,  kuriuos  jis  apsėda,  žinok  jog  jie  niekuomet  tau  neatrodys  blogi.  Netgi  priešingai,  jie  bus  labai
patrauklūs, linksmi, valdingi ir įtikinantys kuomet jie atskleis nuodėmingus būdus tau, jog tu priimtum jų
klastą. 

Tie, esanys Mano Bažnyčioj, kurie garbina piktąją dvasią ir kurie aklai seka jo nurodymais, didžiai jus
sutrikdys savo šventu elgesiu. Jie laimės daugelį iš jūsų dėl savo būdų, nes jums atrodys, jog jie ištiesų garbina



Mane ir Mano mylimą Mamą. Bet žinokite, jog kiekvienas gestas ir atrodysiantis šventas poelgis maskuos
paniekinimą esantį prieš altorius, kurie yra sukurti garbinti Mane. Jūs turite žinoti, jog kuomet jie garbins
žvėrį, jie pristatys tai kas atrodys šventi veiskmai prieš jus, bet jie bus tik priedanga. Jų ketinimai atrdoys
patys švenčiausi ir gerbtini bet neapsigaukite. 

Kuomet jūs garbinate Mano Motiną, jūs turite lankyti jos šventyklas ir garbinti ją ten. Tie kurie Mane
myli eis pas ją. Jie turi niekuomet nesutikti, jog Mano Motinai gali įsakyti Mano Bažnyčios priešai jiems
asistuoti.

Kiti  ženklai,  kuriuos pasaulis  bus prašomas priimti,  kurie atrodys garbinantys Vienatinį Dievą, Mano
Motina ir  visi  šventieji  atrodys geri.  Bet  jie  visuomet bus jums vaizduojami kitokiu būdu Dievo priešų.
Kuomet netikėta yra pristatoma, žinokite, jog tai didis žvėries ženklas, kuris apkvailins pasaulį patikėti, jog jis
ir jo bendrai yra šventieji.

Jūsų Jėzus 

Pirmasis Teismas jau labai arti ir Aš ištremsiu nuodėminguosius į šalį, kadangi Naujasis Rojus ir
Naujoji žemė priims tik tuos, kurie priėmė Mano Gailestingumą.  

2013 m., rugpjūčio 15., ketvirtadienis, 21:57 val. 

Mano  brangi  mylima  dukra,  Aš  Kviečiu  visus  Savo  apaštalus,  kurie  žino  Tiesą,  parodyti  drąsą  šiais
žmonijai sunkiais laikais.

Laikas kuomet staiga tuo pačiu metu kils karai daugely šalių jau labai arti. Kuomet jūs išgirsite apie visus
šiuos karus ir patirsite absoliutų engėjų žiaurumą, visų prisijungusių prie kojų, kurie sukels šiuos karus, jūs
žinosite, jog Mano Antrasis Atėjimas jau arti.  

Daugiau iš jūsų atpažins Tiesą esančią Jono - Apreiškimo - Knygoje, nes ji yra atskleidžiama jums šiuo
metu. Nebijokite, nes visi šie įvykiai turi įvykti. Daugelis, kurie neprima šių Pranešimų daro didelę klaidą,
nes Tiesos Knyga susideda paprasčiausiai iš smulkmenų ir paslapčių esančių Apreiškimo Knygoje. Aš, Dievo
Avinėlis, vienintelis turiu Valdžią - tik tai Aš turiu leidimą iš Savo Tėvo - atidaryti Antspaudus esančius joje. 

Jei  jūs netikite  Tiesos Knyga,  tuomet jūs netikite  ir  Apreiškimo Knyga.  Esate įspėti.  Tie,  kurie atmes
Apreiškimo Knygą atsisakys Mano Gailestingumo. Bet Tiesa bus jiems parodyta Mano Didžiojo įspėjimo
metu  per  Dieviška  įsikišimą,  nes  kitaip  daugelis  Manęs  niekuomet  nepažintų  ir  nesuprastų  Didžiojo
Gailestingumo,  kurį  atnešu  pasauliui.  Jūs  turite  niekuomet  nieko  nepridėti  prie  Apreiškimo  Knygos,
bandykite  ją  interpretuoti  ar  ką  nors  iš  jos  išimkite,  jog  atitiktų jūsų pačių   užgaidoms,  jūs  už tai
kentėsite. Kuomet jūs padarysite šiuos dalykus, jūs prikišite nagus prie Dievo žodžio. ši Knyga buvo jums
pažadėta. Dievas atsiuntė Jo 7-ąją pranašę, jog atskleistų Tiesą. Priimkite pasitikėdami Manim arba jūs eisite
vieni, ignoruodami siaubingąją klastą, kuri užklups tuos, kurie atsisako Dievo žodžio. 

Daugel  daugel  permainų  dabar  įvyks  pasauly,  kurių  bus  neįmanoma nepastebėti  nė  vienam žmogui.
Religijos  taps  nesamonėmis,  milijonams  pritaikius  pagoniškąjį  tikėjimą,  kuris  jiems  pasakys  yra  skirtas
garbinti Dievą. Jums pasakys, jog to priežastis bus nuolankumas ir meilė vargšams, štai dėl ko atnaujinta
ir  nušviesta  bažnyčia  paskelbs  naują  pradžią.  Kaipėriukai  vedami  pjauti,  jūs  būsite  vedami į  ugnies
ežerą. Kuomet jūs suvoksite siaubingą bjaurastį, į kurią jūs būsite įtraukti, jau gali būti per vėlu. Kuomet jūs
garbinsite žvėrį jis apsės jus ir daugelis su laiku taps jo vergais. 

Dėl  didžiųjų  pasikeitimų  pasauly  politikoj  ir  žiniasklaidoj  įvyks  didysis  pasidalijimas.  Tie,  kurie  yra
ištikimi  Dievui  visame tame ką  Aš,  Jėzus  Kristus,  suteikiau  pasauliui,  gyvens.  Tie,  kurie  atstums Mane
neturės gyvenimo, nes jie nebegalės priimti Mano Gailestingumo. Mano širdis, dėl to nors ir bus padalinta
pusiau, taps kietesnė, o Mano teisingumas triumfuos.  

Pirmasis Teismas jau labai arti ir Aš ištremsiu nuodėminguosius į šalį, kadangi Naujasis Rojus ir Naujoji



žemė  priims  tik  tuos,  kurie  priėmė  Mano  Gailestingumą.  Daugelis  sakys:  Dievas  yra  Gailestingas.  Jis
niekuomet neparodytų tokio žiaurumo. Mano atsakymas štai koks. žemės, kurią jūs žinote daugiau nebebus.
Vietoj jos nauja atnaujinta žemė atsiras - daug didesnė, didingesnė nei anksčiau, kur gyvens dvylika tautų,
viena prie kitos, mylinčioj harmonijoj. Tik tie, kurie išliks ištikimi Man ir tie, kurie Manęs nežino, bet kurie
priims  Mano Ranką,  kuomet  Aš  įrodysiu  jiems  Tiesą  per  įspėjimą,  įžengs  pro  vartus.  Tuomet  Aš  juos
užversiu.  Nė vienas kitas žmogus daugiau neįžengs  pro juos,  nes Mano Nuosprendis  bus tremtis.  Visas
liūdesys  bus  pamirštas,  o  nuodėmingieji  bus  ištremti  į  Pragarą,  kur  jie  kentės  per  amžius.  žmogus  turi
niekuomet nepervertinti Mano Didelės Meilės, Gailestingumo ir Užuojautos. Bet jis turi taip pat bijoti Mano
Bausmės, nes ji bus galutinė kuomet paskutinis trimitas suskambės Didžiosios Viešpaties Dienos metu. 

O tuomet visa pasibaigs. 
Jūsų Jėzus 

Jie turi išsaugoti Liturgines Knygas, drabužius, šventąją Bibliją ir šventuosius Kryžius. šie bus
pakeisti 

2013 m., rugpjūčio 17., šeštadienis, 11:50 val. 

Mano brangi  mylima  dukra,  daugelis  iš  tų,  kurie  yra  palaiminti  stipriu  tikėjimu ir  meile  Man,  Jėzui
Kristui, pagaliau pradeda atpažinti Mano Balsą, man kalbant pasauliui per šiuos Pranešimus.

Tie, kurie praleidžia savo gyvenimus aklai tarnaudami žalčiui taip pat žino jog tai Aš Kuris kalba. Taigi
kova prasideda: iš vienos pusės atlikti Mano švantąją Valią, o kitoj  Dievo priešų troškimas su Manim kovoti.

Tie,  kurie  planuoja  sukelti  žmonijai  kančias,  dėl  jų  sandoros  su  žvėrim,  bus  atsargūs  jog  nebūtų
pastebimi viešai neigiantys šiuos Pranešimus, nes taip darydami jie suteiktų jiems patikimumo.Vietoj to, jie
išplatins neapykantą prieš Mane kitokiais būdais, pradėdami nuo sunaikinimo tikėjimo tų esančių Mano
Bažnyčioje. Jie pavers širdis tų, kurie Mane myli prieš jų bičiulius Krikščionis. Jie priims pagonis, naujojo
amžiaus raganas ir žvėries garbintojus, vietoj Krikščionių, kurie prieštaraus šlykštiems pagoniškiems
ritualams, kurie bus atlikti Katalikų Bažnyčiose ir greitai kitose Krikščioniškose Bažnyčiose.  

šie  įvykiai  dar  turi  įvykti.  Prašau  negalvokite,  jog  dabartinės  šventosios  Mišios  ar  Sakramentai  jau
pasikeitė, nors jie ir pasikeis labai greitai. Kuomet jie pasikeis, jūs turite užstoti savo nugara ir ginti Mane.

Daugel pasikeitimų buvo suplanuota per pastaruosius keletus metų Masonų blogio Mano Bažnyčiose
žemėje.  Dabar jų planai,  jau žinomi aukščiausiuose ranguose bažnyčiose,  tuoj bus paskelbti.  Nuo jų bus
nuimtas  šydas  su  paskelbimu,  jog  Katalikų  Bažnyčia  yra  modernizuojama,  jog  ji  taptų  tinkama
šiandieniniame naujame, plačių pažiūrų, liberalioj  visuomenėj.  Ji  sakys, jog praeitį palieka už nugaros, o
tuomet bus pasakyta, jog jos šūkis bus priimti visus tikėjimus, jog parodytų, kad ji nėra tokio riboto požiūrio.
šis paskelbimas bus švenčiams visame pasaulyje ir žiniasklaida aprašys šias didžiasias naujienas pirmuosiuose
puslapiuose, nors prieš tai Katalikų Bažnyčia buvo nemėgiama. 

šėtono sėkla išleista ir naujosios ceremonijos, kuriose šventųjų Mišių formatas bus pristatytas atvirkščias,
bet  visos  teisingos  frazės  susijusios  su  Mano  Kančia  bus  pakeistos  beprasmybėmis  -  tuščiais  žodžiais  -
tuščiais indais - tuščiu tabernakuliu. Visi Mano Kryžiai bus pakeisti slaptais okultiniais simboliais.  

Tai yra apleidimas apie kurį kalbėjo pranašas Danielius. Tai bus pabaiga Mano švanetosios Eucharistijos
ir pabaiga Mišioms, kurias jūs žinote, daugely vietų. Bet Mano mylimi ištikiemieji tarnai pasiruoš dabar,
šventųjų Ostijų gamybai. Jie turi išsaugoti Liturgines Knygas, drabužius, šventąją Bibliją ir šventuosius
Kryžius. šie bus pakeisti.

Jūs turite susiburti kuo greičiau, nes jums bus neleidžiama sakyti Mišių pagal Mano Valią. 
Aš jus Lydėsiu, Mano šventieji tarnai, kuomet ateis laikas. Tiems krikščionims, kurie tiki, jog ši bjaurastis

bus matoma tik Katalikų Bažnyčiose, tuomet žinokite, jog ji palies visas Krikščioniškas bažnyčias, iki kol jie



neatsikratys visų paminėjimų ar ženklų apie Mane. Su laiku, jūs būsite griežtai nubausti už Mano Vardo
paminėjimą.

Jūs būsite sukrėsti dėl to kaip staigiai Bažnyčia pereis prie šio, atrodysiančio nelto, atnaujinto, bet užteršto
nuodėmingo,  kulto.  Jie  kalnus  nuvers,  jog  nubaustų  tuos,  kurie  nepaisys  jų  žmonių  skurtos  pagoniško
naujosios pasaulio religijos.

Krikščionys ir žydai bus pagrindiniai neapykantos taikiniai ir jie bus nukankinti dėl savo religijos. 
Vietoj to jog būtute bebaimiais, Aš Kviečiu jus pasiruošti kovoti už Mano Vardą. Niekuomet nepamirškite

kaip labai Aš visadar Esu nekenčiamas. žinokite, jog kuomet jūs sekate Mane, šiais laikais kurie plyti prieš
akis, jūsų kryžius bus daug sunkesnis negu tų, kurie buvo prieš jus.

Jūsų Jėzus 

Išsgelbėjimo Motina: jiems reikia susirasti saugius prieglobsčius, jog jie galėtų teikti
kasdienines Mišias ir švenčiausiąją Eucharistiją 

2013 m., rugpjūčio 17., šeštadienis, 16:45 val. 

Mano brangūs vaikeliai, o kaip Mano širdis sielvartauja dėl kančių, kurias greitai patirs kunigai Katalikų
Bažnyčioj.  

Tiek  daug  brangių mano Sūnaus tarnų,  kurių  vienintelis  troškimas yra  tarnauti  Dievui  ir  vesti  sielas
teisingu keliu į išganymą, turės patirti išbandymus tokio didumo, jog daugelis iš baimės atsitrauks. Daugelis
bus  akli  Tiesai  ir  priims  didžiuosius  pasikeitimus  Bažnyčioje  ir  džiaugsingai  sutiks  šiuos  klaidingai
manydami, jog jie yra vardan visų gėrio. Tie, kurie atpažins klastą, kuri bus pristatyta Katalikams, bėgs. Toki
išsigandę dėl savo likimų, jie paliks Bažnyčią, nes jie bus per silpni kovoti prieš šį blogį. 

Tie kunigai, kurie atsisakys priimti netikrąją doktriną bus apkaltinti erezija ir daugelis bus viešai išpeikti,
dėl to, kad nepakluso tiems, kuriems jie atsiskaito. Daugelis bus ekskomunikuoti. Kiti bus nužudyti. Tuomet
bus tie, kurie ves Bažnyčią - Bažnyčią duotą pasauliui mano Sūnaus - paslapčia.

Jiems  reikia  susirasti  saugius  prieglobsčius,  jog  jie  galėtų  teikti  kasdienines  Mišias  ir  švenčiausiąją
Eucharistiją.  Jie  bus  vedami  šventosios  Dvasios  ir  juos  seks  mano  Sūnaus  Likusioji  Armija,  kuri  išliks
inirtingai ištikima Jo Mokymams ir Sakramentams iki paskutinės dienos. 

Jūs turite suprasti,  jog jūs turite bent mažiausią abejonę dėl šio įspėjimo patikimumo, jog Aš, mylima
Kristaus  Motina,  būsiu  naudojama  paslėpti  tikruosius  ketinimus  tų  jėgų,  kurios  įžengė  į  mano Sūnaus
Bažnyčią žemėje. Aš būsiu naudojama kaip Bažnyčios galva, kad atitraukti žmones nuo tikrųjų ketinimų šios
nuodėmingos grupės. Jog įtikinti Dievo vaikus, jog jie išlieka ištikimi Tikrajam Dievo žodžiui ir Katalikų
bažnyčios  tradicijoms,  jie  sukurs  ceremonijas,  kurios  jie  sakys  garbina  Mane.  Jie  panaudos  Fatimos
pranašystes, jog paniekintų mano įvaizdį, pristatydami didžiąją klastą pasauliui. Jie panaudos mane, jog
suterštų mano Sūnaus Bažnyčią ir viską ką jie darys bus atvirkščia pagal piktosios dvasios reikalavimus.

Sudarydami įvaizdį, jog jie garbina Dievo Motiną, daugelis katalikų bus apgauti netikro saugumo jausmo.
Tai reikš, jog betkokios abejonės, kurias jie kitu atveju turėtų kuomet jie išvys keistas naujas pataisas Mišiose
ir  Sakramentuose,  jie  tuoj  pat  pamirš.  O  kokį  didžiulį  sielvartą  man  tai  sukelia.  Mano  atvaizdas  bus
panaudotas tyčia įžeisti mano Sūnų. 

šėtonas manęs nekenčia. Jis taip pat manęs bijo. Jog įskaudintų mano Sūnų, jis per tas sialas, kurioms daro
įtaką, nuvers kalnus, jog paniekintų mano atvaizdą daugeliu slaptųjų ritualų ir juodųjų mišių metu. Mano
statula bus išpuošta satanistiniais simboliais, o aš būsiu paniekinta daugelyje vietų Masonų grupių, kurios
turi valdžią. 

Melskitės  melskitės  melskitės  vaikeliai  kiekvieną  dieną,  prašydami  stiprybės  drąsiai  atlaikyti  šį  blogį.
Nebijokite jo. Priimkite, jog šėtono armija dabar valdo daugelį tautų kiekvienam pasaulio kampely. Kuomet



jūs tai priimsite, tuomet jums bus galima suteikti stiprybės ir ryžto kurio jums reikia. Kuomet jūs prašysite
šių malonių Dvasinės kovos omis, jūs galite ir padėsite sumažinti šias blogybes.

 
Jūsų mylinti Motina
Išsgelbėjimo Motina 

Vietoj Manęs, jie prisieks ištikimybę naujiesiems savi-skelbiams vadovams, kurie yra perėmę
Petro Kėdę 

2013 m., rugpjūčio 18., sekmadienis, 17:45 val.

Mano brangi mylima dukra,  jau prasidėjo netikrojo pranašo plano įgyvendinimas suklaidinti pasaulio
dvasininkiją. 

Prisidengęs  Katalikų  Banžnyčios  atnaujinimu  ir  atkūrimu,  visa  Banžnyčioje  esanti  dvasininkija,  bus
nusiųsta į rekolekciją, jog būtų padrąsinti priimti naująjį apaštalavimą. šie taps plačiai žinomi ir daugeliui
bus pasakyta, jog tikslas yra suvienyti visus pasaulyje, vardan teisingumo. ši nauja misija, jiems bus pasakyta,
apglėbs pasaulio vargšus ir sieks atnešti vienybę. Jie bus prašomi pasitikėti Manim arba Mano šventuoju
žodžiu.  Vietoj Manęs,  jie prisieks ištikimybę naujiesiems savi-skelbiams vadovams, kurie yra perėmę
Petro Kėdę. 

Nesuklsykite,  tie  kurie buvo apdovanoti šventųjų orderių, bus prašomi dalyvauti melagystėse,  kur Aš,
Jėzus  Kristus  nebūsiu  priešaky  nors  taip  ir  atrodytų,  varančioji  jėga  bus  pinigai,  o  nauja  financinė
organizacija bus sukurta, jog valdytų fondo išieškojimą, jog užtikrintų, kad pasaulio vargšai iš to pasipelnytų.

Kuomet jūs tokiu būdu pakeisite  šventuosius Ordinus, o tuomet atiduosite savo gyvybes kažkam, kas
nutrauks visus ryšius su Manim, jūs daugiau būsite nebetinkami tarnauti Man. Viskas atrodys pakeista, jog
būtų kuo daugiau supaprastinta Dievo Akyse. Jų planas bus įtikinti šiuos Mano šventuosius tarnus dalyvauti
savu noru, bjaurasty, kuri suvienys visuomenę ir pasaulietinį  pasaulį  su Bažnyčia, kuri buvo Manęs, Jėzaus
Kristaus, įkurta. 

štai kaip Aš būsiu įžeistas. Visos pastangos bus dedamos įsitraukti į sekuliarizmą, bei bus netikinčiųjų
džiaugsmingai  sutikta  ir  tai  bus  manoma  esant  geru  dalyku,  naujojoje  taip  vadinamoje  modernioje
šiandieninėje visuomenėje. 

Greitai  Krikščionims  pasirodys  keista,  kuomet  jie  pamatys,  pasaulietiško  pasaulio  narius  priimant
Katalikų Bažnyčią taip entuaziastingai. Bet daugelis išvaikys savo abejones ir atmes savo susirūpinimą jiems
patikėjus didžiąja  klasta.  šio  plano centre revoliuciuonuoti  Bažnyčią guli  neapykanta  Man ir  visa  ką Aš
suteikiau Savo Bažnyčiai. Jūs turite viską apklausti dienomis priešaky. Reikalaukite atsakymų, kuomet jie
pakeis Mano Mokymus ir iškreips juos, jog įtiktų pagonims. Nė vienam Mano paskirtam apaštalui niekados
nebūtų suteikta teisė taip pasielgti, nes tai tolygu Dievo paniekinimui.

Pasisaugokite  tie,  kurie  leidžia  Mano šventajam žodžiui  būti  sutryptam ir  atveria  duris,  jog  parodytų
pagarbą tiems, kurie Mane neigia.

Jūsų Jėzus 

Išsgelbėjimo Motina: Mano vaikeliai esantys visur - jūs turite manęs dabar paklausyti, jūsų
mylimos Motinos, šiuo sielvarto metu 

2013 m., rugpjūčio 19., pirmadienis, 18:28 val.

Mano vaikeliai esantys visur - jūs turite manęs dabar paklausyti, jūsų mylimos Motinos, šiuo sielvarto
metu.  Aš  kviečiu  ypatingai  tuos  iš  jūsų,  kurie  turi  ypatingą  atsidavimą  man,  Dievo  Motinai,  man  jus



guodžiant šios didžiosios išdavystės metu. Jūs turite priimti šį Dangiškąjį įsikišimą su tinkamu prielankumu
ir būti dėkigi, jog dėl didelės Meilės mano mylimo Tėvo, jog jums buvo suteikta ši didžioji Dovana.    

Kuomet jūs manysite,  jog didžioji  pagonybės banga, kuri greitai užlies  mano Sūnaus Bažnyčią visame
pasaulyje  yra nebepakeliama,  tuomet jūs turite  prašyti  mano užtarimo.  Kad ir  kas  nutiktų,  jums išlikus
ištikimiems mano Sūnui nors ir bus dedama kiekviena pastanga jus atitraukti, viskas bus gerai. Niekuomet
nesijauskite, jog visa beviltiška, nes greitai atsiskleis mano Sūnaus Didžioji šlovė ir Dievo Valia. 

Nepaisant kiek daug Bažnyčioje bus nuvestų į didžiąją  nuodėmę, Dievo žodis išplis kaip ugnis. Du Dievo
žodžio liudininkai - tikroji Krikščionių Bažnyčia ir Izraelio Namai atlaikys išbandymų laikotarpį. Iš jų
burnų išsilies Ugnis, šventosios Dvasios pavidalu.

Su laiku, poto, kuomet apleidimo bjaurastis bus atskleista, tie ištikimieji Tiesai, prisikels ir jų bus Kristaus
Karalystė.  Melas  visuomet  atsiskleis,  nors  pradžioje  tie  iš  jūsų,  kurie  bus  pripildyti  šventosios  Dvasios
Dovana, turėsite kentėti taip stipriai, kuomet jūs patirsite siaubingąjį išniekinimą mano Sūnaus Bažnyčiose.
Tiesa bus matoma ir visi tie, kurie buvo suklaidinti pradžioje ilgainiui supras blogį, kuris buvo pateiktas prieš
juos. 

Jūs turite pasitikėti tik tai mano Sūnum šioje kankinančioj kelionėj, kur su jumis bus elgiamasi kaip su
nusikaltėliais dėl  to,  kad reikalausite išlikti  ištikimiems Dievo žodžiui.  Prašau prisiminkite mano Sūnaus
kelionę į  Kalvarijos kalną.  Priimkite  šį  Kryžių su meile  ir  orumu, nes tai  mano Sūnui labai  malonu,
kuomet jūs nešate Jo naštą. Per jūsų auką  ir kančią, Jis atpirks sielas neverčiausiųjų, o tuomet Jis galės
suvienyti visus Dievo vaikus. 

Jūsų mylinti Motina
Išsgelbėjimo Motina 

i will insure that millions mor ehear  
2013 m., rugpjūčio 20., antradienis, 19:20 val.

Mano brangi mylima dukra,  Mano Meilė ir Mano Gailestingumas visiems nusidėjėliams reiškia, jog Aš
suteiksiu Didįjį Gailestingumą milijardams sielų. Nuo šiandien Aš atversiu jiems akis mano Pranešimams
žmonijai. Aš užtikrnsiu, jog milijonai daugiau išgirstu Mano žodį, jog Aš galėčiau pasiimti daugiau prarastų
sielų į Naująjį Rojų. Visos tokios sielos, kurios niekuomet nebūtų priėmę šių Pranešimų dėl jų užsispyrimo
dabar pamatys juos, tai kas jie yra - Gailestingumo Poelgis iš Mano pusės, jog Aš galėčiau išganyti jų sielas. 

Kunigai, kurie atmetė Mano Pranešimus  ir paskelbė juos esant velnio žodžiais iki tol suvoks siaubingąją
klaidą kurią padarė, užgindami sieloms galimybę klausytis Mano Dangiškojo Balso.

Netikintieji, kurie sunkiai kovojo, jog rastų ramybę dabar bus pritraukti prie Mano Pranešimų ir greitai
ieškos paguodos iš Manęs. Aš laukiu jų ir greitai jiems einant link Manęs, Aš pripildysiu juos ilgesio Mano
Meilės, jog jie bus bejėgiai Mane ignoruoti.

Tikintieji Dievu Visagaliu Tėvu, kurie nepriima Manęs, Jo mylimo Sūnaus, jaus jaudulį savo sielose. Jie
verks Tiesos, kuomet jie išvys kokiais būdais bus neatpažįstamai pasikeitęs pasaulis. 

Tuomet, tie kurie Mane myli ir kurie išlieka nepalaužiami jų tikėjime, bet kurie neatpažins Manęs kuomet
Aš Pašauksiu jų sielas,  bus nugalėti  galutinio suvokimo kuomet Mano Dieviškas Buvimas bus atskleistas
jiems. Aš džiūgausiu kuomet šie Mano sekėjai leis Man juos vesti tinkamai galutinėje kelioneje.

Aš suteikiu pasauliui šias Dovanas nes Aš kiekvieną myliu. Laukite šios Dovanos su meile ir dėkingumu.
 
Jūsų Jėzus 



Mano Antrasis Atėjimas negali įvykti iki tol kol nuodėmių užterštumas nebus išnaikintas, per
apvalymą reikalingą žemėje 

2013 m., rugpjūčio 21., treciadienis, 18:05 val.

Mano brangi mylima dukra, žemės atsinaujinimas ir apsivalymas jau prasidėjo kadangi Mano Laikas jau
Artėja.  Mano  Antrasis  Atėjimas  negali  įvykti  iki  tol  kol  nuodėmių  užterštumas  nebus  išnaikintas,  per
apvalymą reikalingą žemėje. 

žemei  esant  apvalomai  visų  tikėjimų  sielos  bus  įtrauktos  į  dvasinį  atsinaujinimą  ir  daugelis  patirs
siaubingą dvasinę kovą. Jie nesupras ką jie patiria, bet Aš leisiu tai dėl Savo Gailestingumo. Sielos išpradžių
turi  būti  apvalytos,  jog  būtų  tinkamos  stovėti  prieš  Mane  ir  galėtų  būti  suteiktos  Amžinąjį  Gyveimą
Naujajame Rojuje. šis apvalymas įvyks žemėje, nes tie, kurie gyvens antikristo persekiojimo metu, taip pat
kaip ir tie, kurie gyvens perėjimo metu į Naująjį Rojų. žemė tuo pačiu metu, pradės savo pačios atnaujinimą,
o visas blogis pakopa po pakopos bus išrautas.  

Būkite  dėkingi,  jog  Mano Tėvas  neprarado Savo Kantrybės  ir  jog Jis  nebaudžia  Savo vaikų,  pagal  jų
nuodėmių sunkumą.  Būkite taip pat  dėkingi,  jog Jis  tiesiog neatgręžia  Savo nugaros dabar ir  nepasiima
tiesiog tas sielas kurios ištiesų Jį Myli šioje žemėje, kuri dėl savo neteisybių, kelia Jam pasibjaurėjimą. 

Mano Tėvas laikosi todėl kad Jo vaikai yra Jo Kūriniai ir Jis neleis jiems būti paimtiems šėtono. Liuciferis
taip pavydėjo, jog Mano Tėvas sukūrė žmogų panašų į Save, jog jis prisiekė kovoti iki paskutinės dienos,
jog nugręžtų žmogų nuo Jo Sutvėrėjo.

Mano Tėvas įsikiš, iš Meilės, jog padarytų šėtoną bejėgiu. Kiekviena šėtono versijos apie Vienatinį Dievą
pastanga susidedanti iš netikrojo pranašo, antikristo ir piktosios dvasios bus suardyta. ši kova bus bjauri,
daugeliui sielų neteisinga, kurios bus bejėgės išsilaisvinti iš blogio nagų, bet ji bus laimėta Visagalio Dievo.

Jūs turite visi  jūs atsigręžti į Mano Tėvą ir maldauti Jo išganyti jūsų sielą ir apsaugoti jus nuo žvėries
sekimo pražūties kelyje.

Jūsų Jėzus 

Aš turiu įspėti pasaulį dėl didelio skaičiaus netikrų pranašų, kurie šiuo metu bando nustelbti
Mano Balsą 

2013 m., rugpjūčio 22., ketvirtadienis, 23:05 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš turiu įspėti pasaulį dėl didelio skaičiaus netikrų pranašų, kurie šiuo metu
bando nustelbti Mano Balsą.

Aš  išsiunčiau  tam  tikrą  skaičių  pranašų,  visus  su  skirtingom  misijom,  paruošti  Dievo  vaikus.  šie
Pranešimai, apie laikų pabaigą, yra vieninteliai autentiški Pranešimai tokio tipo, būtent šiuo metu, nes Aš
niekuomet nepainiočiau Dievo vaikų. 

šie  Pranešimai  turi  niekuomet nebūti  lyginami su kitais,  kurie  yra platinami visur,  šiuo metu, jog
prieštarautų Mano švenčiausiajam žodžiui.  Gali  būti  tik  viena Tiesos  Knyga -  tik  Aš,  Jėzus  Kristus,
Dievo Avinėlis galiu atskleisti jos turinį. Tie iš jūsų, kurie tiki į Mane gali taip lengvai būti apkvailinti.
Jūs turite žinoti, jog Pranešimai, kurie prieštarauja šiems ir kur yra sakoma, jog jie ateina iš Dievo, jog
tai neįmanoma. 

Ar jūs pasitikite Manim tik šiek tiek? Ar jūs priimate Mane taip kaip Aš jus trokštu, jog priimtute, su visa
ir atvira širdim? Aš šaukiu jus su meile ir susirūpinimu. Aš nebandau apeliuoti į jūsų intelektą. Aš kviečiu jus
per jūsų širdis ir pritraukiu jūsų sielas prie Savęs. Kuomet jūs jaučiate Mano Buvimą šiuose Pranešimuose,
tuomet nėra reikalo ieškoti pripažinimo ar patvirtinimo iš niekieno kito. 

Aš Esu Kas Aš Esu. Aš stoviu prieš jus dabar, taip kaip tai ir turėjo būti. Mano Tėvas niekuomet neleistų



Man atskleisti Apreiškimo Knygos turinio niekam kitam tik septintajai pranašei, nes ši diena jau atėjo.
Daugel autentiškų regėtojų praeityje suteikė pasauliui Dievo žodį ir siaubingai kentėjo dėl to. Daugelis

visdar gauna paguodą iš Manęs ir  Aš ir  toliau tęsiu bendraudamas su jais,  nes Man reikia jų kančios ir
maldos. Jie yra Mano išrinktosios sielos ir kiekviena turi atlikti vaidmenį gelbstint sielas. 

ši  Misija  yra paskutinė.  Aš informuoju jus įsiklausyti  į  Mano žodį  dabar,  dabartyje.  Tik Mano žodis,
suteiktas jums per šiuos Pranešimus, lydės jus per persekiojimus. Su jais Aš atnešiu jums daugel Malonių. Jūs
turite  niekuomet  Manęs  neįžeisti  užteršdami juos,  kuomet  jūs  metate  iššūkį  Mano žodžiui,  kuomet  jūs
lyginate Mano Pranešimus su prasimanymais sukurtais netikrųjų pranšų.

Jums nereikia nė vieno iš jūsų vesti į Mano Didįjį Gailestingumą. Jūs turite susikoncentruoti tik tai ties
šiais  Pranešimais  ir  išlikti  ištikimi  Mano  seniesiems  Mokymams,  dabar  nes  jie  yra  jūsų  gelbstinti
malonė. 

Jūsų Jėzus 

antikristas jo pasirodymo metu pasiskelbs, jog jis yra atsidavęs Krikščionis 
2013 m., rugpjūčio 23., penktadienis, 14:09 val.

Mano vaikeli, o kaip gi kentės krikščionys nuodėmių ligai apėmus visą pasaulį visur daugeliu formų. 
Ezistuoja suorganizuotas pasikėsinimas nušluoti Krikščionis ir tai apima daugel formų. Jūs žinosite, jog

kuomet iš Krikščionių bus viešai atimta lasivė skelbti jų ištikimybę Dievui, jog kiekvienam kitam tikėjimui
esančiam ne iš  Dievo,  bus  leista  tai  padaryti.  šiems kitiems tikėjimams bus suteiktas  didelis  palaikymas
kuomet  jie  maldaus  teisingumo,  vardan  jų  teisių  kaip  piliečių.  Ką  tai  padarys  tai  tik  toliau  išplatins
nuodėmes, kuriomis bjaurisi mano Tėvas. 

žmonės bus priversti priimti nuodėmę savo šalyse ir tai taps teisės pažeidimu Krikščionims prieštarauti
prieš  šiuos  įstatymus.  į  Krikščionis  bus  žiūrima  kaip  į  žiaurius,  dešniosios  tikėjimo  pakraipos,
prasilenkiančius su tikrove dėl kitų teisių. Kiekvieną savybę trokštamą sielose, kaip nustatyta mano Tėvo, bus
panaudota kaip priedanga jų mėginimuose pateisinti tokį nuodėmingumą jūsų šalyse. 

Kuomet kūno ligos apima bendruomenes, jos daugelį nužudo. Bet po didelio sielvarto laiko ir daugelio
mirčių, išlikusi bendruomenė tampa atspari šiai ligai. Nuodėmė bus priežastis dėl kūno ligų daugelyje šalių,
kuomet Užantspauduotieji nuosprendžiai žmonijai bus paskelbti iš Išganytojo ir  išlieti  Viešpaties angelų.
Daugelis  bus nužudyti  už žmonių nuodėmingumą.  šis  apvalymas tęsis iki tol  kol  išliks tik  tie,  kurie yra
atsparūs mirčiai dėl jų meilės Dievui. 

Krikščionys  daugel  kentės daugelyje  dalykų.  Jų  tikėjimas bus atimtas  iš  jų  ir  vietoj  jos bjaurastis  bus
matoma. Jų skausmas šiuo metu, kuris jau prasidėjo yra toks pats kurį patyrė mano Sūnus. Tuomet jie turės
žiūrėti stebinantį reginį, antikristas jo pasirodymo metu pasiskelbs, jog jis yra atsidavęs Krikščionis. Jis
naudos daugel ištraukų iš Biblijos savo kalbose pasauliui. Išvarginti Krikščionys, kurie iki šiol kentėjo, staiga
atsipalaiduos. Pagaliau, jie galvos, štai žmogus pasiųstas dangaus kaip atsakas į jų maldas. Iš jo burnos išsilies
daugel  malonių  ir  paguodžiančių  žodžių  ir  jis  atrodys  kaip  Dievo  pasiųstasis,  tame,  jog  jis  atrodys
pataisysiantis  blogį  prieš  Krikščionis.  Jis  atsargiai  formuluos  kaip  jis  yra  priimamas  Krikščionių,  o
ypatingai Romos Katalikų, nes šie bus jo pagrindiniai taikiniai. 

Visi  žavėsis  antikristu  ir  jo  taip  vadinamais  Krikščioniškais  poelgiais,  gestais  bei  jo  manoma  meile
šventajam Raštui jį padarys tuoj pat daugelio primtiną. Jis pritrauks visas šalis kartu ir padarys laikomas
ceremonijas kitoms religijoms, o ypatingai pagoniškąsias organizacijas, jog jie galėtų dirbti kartu atnešti taiką
pasauliui. Jam pasiseks suvienyti tautas, kurios iki šiol buvo priešėmis. Karų perplėštose tautose bus girdima
tyla, o jo atvaizdas atsiras visur. Jo galutnis didysis pasiekimas bus kuomet jis atves visas tas šalis, kurias
suvienijo į Katalikų Bažnyčios valdymą ir visų kitų krikščioniškų nominalų. šis suvienijimas suformuos



naująją pasaulinę religiją.  Nuo tos dienos pragaras išsilaisvins ant žemės ir  demonų įtaka bus pačio
didžiausio lygio nuo didžiojo tvano laikų. žmonės bus matomi garbinantys Dievą naujojoje pasaulinės
tvarkos bažnyčioje  ir  atrodys esantys atsidavę kiekvienu būdu. Tuomet už bažnyčios  ribų jie  atvirai
atsiduos nuodėmėms, nes nė viena nuodėmė jų negėdins. Dėl hipnotizuojančio vadovavimo netikrosios
trejybės - trejybės sukurtos šėtono - jie trokš kiekvieno nuodėmės tipo jog galėtų patenkinti jų naujai
atsiradusį apetitą.  

šis nuodėmingumas apims ir kūno nuodėmes kur nuogumas bus priimtinas, nes žmonės taps įsipainioję į
nepadoriausias kūno nuodėmes visose vietose. žmogžudystės bus plačiai paplitę ir daugelio padarytos taip
pat ir vaikų.

Satanistinis garbinimas ir juodosios mišios įvyks daugelyje Katalikų Bažnyčių. į abortus bus žiūrima kaip į
kiekvienos problemos sprendimo būdą ir bus leidžiami iki pat gimdymo dienos. 

Greitai  taps nusikaltimas parodyti  bet kokį  atsidavimą Jėzui Kristui.  Jei jūs būsite pamatyti su tikru
kryžiumi jūs patirsit, jog padarėte nusižengimą, nes jūs laužote įstatymą. įstatymas jūsų šalyse taps dvilypiu -
kur politikai ir religija bus surišta naujosios pasaulinės tvarkos. 

šis persekiojimas reikš, jog daugelis nežinodami garbins žvėrį ir taps apsėsti. Taip stipriai apsėsti jie taps,
jog  jie  išduos  brolį,  seserį,  motiną  ir  tėvą,  valdžios  organams,  jei  jie  išliks  ištikimi  krikščionybei.  Jūsų
vienintelė viltis, vaikeliai, yra malda, jog galėtute visa atlaikyti šiuo laikotarpiu. 

Aš raginu jus laikyti šventus daiktus, rožančiaus karoliukus, palaimintas žvakes, šventąjį vandenį, Biblijos
egzempliorių ir  šventąją  kasdienės Liturgijos Knygą kartu su Dvasinės Kovos Maldų knygele.  Jūs turite
laikyti Gyvojo Dievo Antspaudą savo namuose ir  ant savęs jei  įmanima.  Mano Išgelbėjimo medalikėlis
atvers tuos, kurie jį nešios ir jiems bus parodytas Gailestingumas iš Mano Sūnaus. Dabar Aš reikalauju iš
tavęs vaikeli, jog būtų pagamintas Išgelbėjimo medalikelis ir Gyvojo Dievo Antspaudo škaplieriukas.

šis Pranešimas yra perspėjimas iš Dangaus apie įvykius, kurie ateis. Jūs turite manęs klausyti Išgelbėjimo
Motinos, nes aš turiu jus vesti į Tiesą, jog jūs išliktute ištiesų ištikimi mano Sūnui visais laikais.

Eikite  ramybėje  vaikeliai  ir  būkite  ramūs nes  šis  išmėginimas  dėl  Dievo Gailestingumo bus  trumpas.
Pasitikėkite  manim jūsų Motina,  nes  aš  būsiu  visuome su jumis  jūsų išmėginimų metu.  Jūs  niekuomet
nebūsite vieni.

Jūsų Motina 
Išgelbėjimo Motina

Dievas Tėvas: Vaikeliai, mes esame jau labai netoli Didžiosios Dienos  
2013 m., rugpjūčio 23., penktadienis, 15:00 val.

Mano brangiausioji dukra, kol pasaulis bando surasti prasmę nevilty, kurią jie patiria, žinokite, jog visi
šie  neramumai  turi  įvykti  prieš  tai  kuomet  Aš  atvesiu  visus  tuos,  kurie  Mane  myli,  į  Mano  Saugumo
Prieglobstį. 

Greitai jūs žinosite Kas Aš Esu, vaikeliai. Tie iš jūsų, kurie nėra tikri dėl Manęs pagaliau pamatys Tiesą ir
tai atneš jums didelę ramybę. Blogis esantis pasalyje šiuo metu didėja ir klasta  leidžiasi žemyny. Jūs turite
būti stiprūs, Aš maldauju jūsų, kol Aš nekantriai laukiu dienos, kuomet prasidės atsinaujinimas ir visi Mano
vaikai suras paguodą tą Dieną, kuomet Mano brangiausias Sūnus paskelbs Save.

Ką jūs dabar matote, tai yra kova tarp Mano Dangiškosios Hierarchijos ir šėtono bei visų jo demonų. Tai
baugina ir liūdina daugelį iš jūsų, bet žinokite, jog Aš įsikišiu, jog palengvinčiau jūsų skausmą. žinokite, jog
jūs esate Mano ir jog Aš atnešiu pasauliui ramybę, kuomet Aš ją išvaduosiu nuo užterštumo.

Vaikeliai, mes esame jau labai netoli Didžiosios Dienos ir nors daug kas turi dar įvykti, kuomet šventasis



Mano Sūnaus Vardas bus suplėšytas į skutelius, visa praeis ūmiai. Jūs turite žvelgti dabar į ateitį, nes ji yra
tviskantis brangakmenis tokio reikšmingumo, jog tą Dieną, kuomet jūs įžengsite į Naująją Taikos Erą,
jūs pamiršite kankinimus buvusius pasauly iš piktosios dvasios. Jūs turite daryti tai, ką jums liepia Mano
Sūnus. Jūs turite išlikti ramūs, kuomet bus paskelbti visi Antspaudai jums, kurie visi yra vardan jūsų gėrio ir
tų dėl, kurių sielų Aš prašau jūsų maldauti Mano Gailestingumo. 

Jei  jūs išliksite ištikimi Mano įsakymams ir  gyvensite  savo gyvenimus vienybėje su Mano Sūnum, jūs
būsite  pusiaukelėj  jau  ten.  Jei  jūs  išliksite  tvirti  Sakramentams  ir  atsisakysite  dalyvauti  pagoniškuose
ritualuose, kurie garbins žvėrį, tuomet jūsų laukia daugel malonių iš Manęs. 

Eikite  ir  prisiminkite,  jog  Aš  Esu  Visagalis  ir  jog  visa  Galia  yra  Mano.  Greitai,  Aš  sunaikinsiu
nuodėminguosius ir atsklesiu jums Savo Naująjį Rojų. Būkite kantrūs. Pasitikėkite Manim.  Sekite Mano
Sūnų ir priimkite Dovanas, kurias Jis ir Jo mylima Motina, Nekalčiausioji Mergelė Marija, jums atneša,
Dvasinių Kovos Maldų forma bei Išgelbėjimo Medalikėliu.

Pagaliau priimkite Mano Antsapudą vieną iš didžiausių Dovanų suteiktų žmonijai nuo to laiko kuomet
Aš suteikiau jiems Gyvybę. Aš teikiu Gyvybę ir vėl su Mano Ypatingomis Malonėmis, kuomet jūs laikotės
arti prie savęs Gyvojo Dievo Antspaudą. Visims tiems su Antspaudu yra suteikiama vieta Naujajame Rojuje.

Aš myliu jus vaikeliai, bet Aš Esu jūsų Tėvas ir Aš turiu leisti šiems išbandymams įvykti, nes jie padės Man
išrauti tuos, kurie niekuomet nepaliks žvėrio pašonės. Laikas kurį Aš praleidžiu bandydams laimėti jų širdis
sukuria siaubingą ir neapykantos kupiną kovą, su milijonais puolusių angelų ir demonų nors tai ir būtų tik
dėl vienos sielos.

Išlikite paguosti žinodami, jog Aš jus laiminu, visus jus, kurie esate tyros ir nuolankios širdies. Aš myliu
visus jus, tad jūs turite niekuomet nepasiduoti kuomet visa atrodys jau beviltiška nes dėl Mano Galios, blogio
sunaikiniams yra Mano kontroliuojamas. Jūs turite atiduoti visa jūsų pasitikėjimą Man, ypatingai šiuo metu,
kuomet jūs manote, jog Mano Teisingumas yra labai griežtas. 

Jūsų mylimas Tėvas 
Visų Aukščiausias Dievas

ši ugnis bus taip pat išlieta ant žemės priešų ir tų, kurie kankins šiuos dvejus liudininkus 
2013 m., rugpjūčio 24., šeštadienis, 23:15 val.

Mano brangi mylima dukra, tu ir visi tie, kurie buvo palaiminti Tiesa, turi žinoti, jog šėtono pyktis auga
prieš  šią  Misiją.  Jo  drąsus  trukdymas  lėmė,  jog  jis  dabar  fiziškai  apsireiškė  prieš  tave,  trečiąjį  kartą.  Jis
riaumoja iš skausmo, bet negali atlaikyti Mano šviesos, kuri yra tavyje. Tu turi įgyti stiprybės, kurios tau
reikia, melsdamasi šventąjį Rožinį, jog užkirstai kelią jam tave pulti. O jei tik sielos galėtų pamatyti ką Aš
leidžiu tau iškęsti dėl šios Misijos, jie nualptų nuo šoko. 

Tie,  kurie  Mane  įžeidžia  Mano  paruošimo  išgelbėti  sielas  metu,  bus  nutrenkti  į  šoną  šiai  kovai
intensyvejant,  prieš  tai  kai  antikristas  bus  pristatytas  pasauliui.  Kuomet  jūs  tapsite  paklusnūs ir  nieko
neklausinėsite ko Aš iš jūsų reikalauju Aš galėsiu išgelbėti daugiau iš jūsų ir išplėšti jus iš klastos nagų,
kuri bus pasodinta jūsų mintyse piktosios dvasios.

Nejaugi jūs nepasitikite Mano apsauga jums? Nejaugi jūs nežinote,  jog kuomet jūs priimate Malones,
kurias Aš jums suteikiu, jog padėčiau jums atlaikyti atstumimo skausmą, jog jie yra nieko verti, jei gaunanti
siela  turi  išlygų ar  abejonių? Aš negaliu pripildyti  jus  stiprybe drąsa  ir  šventąja  Dvasia,  jei  jūs  bijote ir
slepiatės. Jūs turite būti atviri Mano Kvietimui, Mano Meilei, Mano Dovanoms.

Antspaudai  esantys Apreiškimų Knygoje jau atsivėrė.  Dabar kadangi jie  buvo atverti  ugnis kovos su
ugnim. Nepaykantos ugniai įsiplieskiant, kuomet žvėris jau ruošiasi,  ugnis bus išlieta ant žemės iš Mano
Tėvo. šis karas bus netik dvasinis. žemė bus krečiama, padalinta ir ugnis ją sudegins, Mano Tėvui išliejant



bausmes, jog jis galėtų užgaišinti blogio grupių veiksmus. 
Mano Tėvo Galios turi bijoti tie, kurie seka aklai melu, kurį išliejo pasauly piktosios dvasios. Jis atmokės

už kiekvieną blogio veiksmą atliktą betkurio iš jūsų - žinant ar nežinia - kuomet jūs atiduodate ištkimybę
Dievo priešui. Galia suteikta Mano dvejiems liudininkams - Krikščionių Bažnyčiai ir Izraelio namams - lems,
jog ugnis išsilies iš jų burnų, jiems skleidžiant šventosios Dvasios Ugnį. ši ugnis bus taip pat išlieta ant žemės
priešų ir tų, kurie kankins šiuos dvejus liudininkus. Nenuvertinkite kovos už sielas, nes ji bus siaubnga tiems,
kurie neigia Dievo žodį. Tie, kurie jį palaiko bus apsaugoti, jog jų Tiesos skelbimas galėtų būti duotas tiems,
kurie neturi supratimo kas užgriuvo žmoniją.

štai  kodėl  jūs  turite  priimti  Mano  Malones  suteikti  jums  stiprybės,  kurios  jums  reikia  kovoti  Mano
Armijoj, jog Aš galėčiau padaryti galą blogiui.

Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: pasisaugokite jūs, tie kurie atsistoja ir keikia Mano Sūnų 
2013 m., rugpjūčio 25., sekmadienis, 18:00 val.

Mano brangiausia  dukra,  Aš  ruošiuosi  sutekti  didžią  Dovaną pasauliui  dėl  šios  Mano švenčiausiosios
Misijos. Aš ruošiuosi išgelbėti 200 milijonų sielų, nedvejodamas, nepaisant kaip skaudžiai jie Mane įžeidė, ir
Aš tai padarysiu kitą savaitę dėl kančios surištos su šia Misija. 

Mano įsikišimo Veiksmas skirtas dėl tavo prašymo, Mano dukra, ir Aš ir toliau tęsiu teikti Dovanas šiai
Misijai besitęsiant. Tie, kurie Mane myli kantriai kentės persekiojimą kurį patiria ir kurį ir toliau kęs, nes Aš
to Trokštu.

Tie, kurie jus kakina, Mano brangi mažyle, dėl to kad tu ir toliau tęsi skelbti šventąjį Mano Sūnaus žodį,
turi žinoti štai ką. Jei jūs demonizuojate Mano Sūnų, Aš jus nubausiu. Jei tu demonizuoji Jo švenčiausiąjį
žodį, o tuomet sakai, jog esi Dievo vaikas, Aš ištremsiu tave į plynę.  Niekas neužkirs kelio Mano pranašei
pabaigti šią Misiją. Niekas. Bandykite kaip jūs ir bandysite, jūs pralaimėsite, nes jūs kovosite karą, kurio jūs
niekuomet nelaimėsite.  Mano Visagalė Galia negali  būti priliesta,  kišami prie Jos nagai ar mestas Jai
iššūkis. Meskite iššūkį Mano Dieviškajam įsikišimui, išgelbėti pasaulį, ir jūs pajusite Mano Pyktį. Jūs
būsite  sunaikinti.  Pasisaugokite  jūs,  tie  kurie  atsistoja  ir  keikia  Mano  Sūnų.  Jūsų  išdidumas  ir  jūsų
nepaklusnumas bus jūsų nuopolio priežastis. Aš jus įspėjau per senųjų laikų pranašus, apie pasekmes Mano
Balso nepaisymo.

Dabar Aš tęsiu toliau, jog pabaigčiau prasidėjimą galutinio žmonių puolimo.  Aš leidau galutinei kovai
įvykti. Aš suteikiau nelabajam paskutinį šansą apsėsti tuos, kurie yra prie jo pritraukti. Aš tai darau, nes
dėl Mano Sūnaus Gailestingumo sielos nugalės žvėrį. Jie tai padarys dėl jų ištikimibės Mano Sūnui. Tie,
kurie Manęs nežino ar Mano Sūnaus, jiems bus suteikta didžios Malonės, jog jie priimtų išganymą.  Visas
Išganymas yra  iš  Mano Gailestingumo Galios.  Tik tie,  užsispyrę sukietijusiomis  širdimis  išliks ištikimi
žvėriui. Visus kitus, Aš pritrauksiu prie Savęs. Aš užtikrinsiu, jog kiekvienas šansas būtų suteiktas kiekvienai
sielai, jog jie galėtų save atnaujinti, prieš Mano Sūnų, prieš galutinę dieną. 

ši  Galutinė  Misija  buvo sukurta  Rojuje  nuo pat  pradžių.  Visi  angelai  ir  šventieji  dirba  vienybėje,  jog
atvestų visus Mano vaikus atgal pas Mane, jų mylimą Tėvą. Galutinė kelionė vyksta jau dabar. Visi, kurie
eina su Mano Sūnum, šiuo metu išlieka šalia Jo. Jūs negalėsite pakelti šios skausmingos kelionės nebent
klausysite tai, ką Jis jums sako. Neabejokite dėl tų, kurie dirbs dieną naktį, jog priverstų jus atsukti jūsų
nugaras. Jei jūs leisite tam nutikti, jums bus labai sunku ir vėl save pakelti aukštyn.

Jūs esate niekas be Mano Sūnaus. Jūs esate niekas be Manęs. Iki kol jūs nepasiduosite visi ir neseksite
Tiesos, jūs niekuomet jos nesurasite. 

Tik pamėginkite sutrukdyti Tiesai būti suteiktai pasauliui iš Manęs, jūsų Sutvėrėjo ir Aš nutrenksiu jus



žemyn  ir  jūsų  verkimas  neturės  galo.  Aš  ištremsiu  išdidžiuosiu  ir  arogantiškus,  kurie  tiki,  kad jie  žino
daugiau už Mane, į plynę. Jums nepasiseks kuomet jūs paniekinsite Mano žodį ir paneigsite Mano Buvimą,
kuomet Aš bandau jus išgelbėti.

Nedėkingi žmonės, jūs turite nedaug likusio laiko. Klausydamiesi Manęs jūs galite pas Mane atiti, bet jūs
tai galite tik tuomet padaryti, kuomet jūs šliaušite veidais žemyn, ir pulsite nusižeminę prieš Mano Sūnų.
Mano Misija jau pasiekė labai pavojingą tarpsnį, kadangi kiekviena pastanga yra daroma iš tų, kurie yra
Mano priešai, sudraskyti ją į gabalelius. Tai gali atrodyti įvykus, bet žinokite, jog tie Mano priešai turi labai
mažai laiko ir geritai Mano Kantrybė bus išeikvota, jos nebeliks daugiau, nes Jie niekuomet nepamatys Mano
Veido.

Jūsų Tėvas 
Visų Aukščiausias Dievas

Fariziejai nuplakdino ir nužudė daugelį prieš tai kuomet pagaliau jie nukryžiavo Mane 
2013 m., rugpjūčio 26., pirmadienis, 20:20 val.

Mano brangi mylima dukra, prieš tai kai Mane nukryžiavo, Mano priešai buvo sukūrę daug neapykantos
kupino melo apie Mane. Buvo laikomi susitikimai, kuriuos organizavo Fariziejai daugel kartų, nuspręsti ką
su Manim daryti. Jie negalėjo priimti nei vienai minutei, jog Aš buvau pasiųstas Dievo išgelbėti žmoniją. O
kaip jie Manęs nekentė. O kaip jie šaukė ir kankino tuos Mano apaštalus, kuriuos jie sugaudavo. 

Fariziejai nuplakdino ir nužudė daugelį prieš tai kuomet pagaliau jie nukryžiavo Mane. Jų žiaurumas ir jų
blogis buvo priešingi Dievo Mokymui ir švenčiausiajai Biblijai. Tai jų nesulaikė, kadangi jie Mane sugavo. Jie
skelbdavo Dievo  žodį,  o  tuomet  jie  paniekindavo Dievo  žodį  -  visa  vienu  metu.  Ne  tik,  kad jie  Mane
pasmerkė, bet jie paskelbė, jog Dievas niekuomet nepasiųstų tokio pobūdžio Mesijo. Jie žvelgdavo į kuklius ir
vargšus  žmones  ir  juos  jie  skaitė  neturinčius  teologinio  supratimo.  Jų  neapykanta  Man gąsdino daugelį
vargšių sielų, kurios lankė šventyklas. Tie, kurie jų paklausė kodėl jie Fariziejai Mane smerkia, buvo patys
pasmerkiami, jog drįso paklausti priežasties Mano atstūmimo. 

Kai  Aš  vaikščiojau  žemėje,  buvo  daugel  netikrų  pranašų  mokinančių,  o  Aš  buvau  laikomas  esantis
bepročiu  ir  netoleruotinas.  Daugelis  iš  šių  netikrųjų  pranašų cituadavo iš  Genezės  Knygos  ir  skelbdavo
absurdiškus  pareiškimus,  kurie  buvo įžeidžiantys  Dievą,  ir  visgi  jie  buvo  priimami  ir  į  juos  mažai  kas
kreipdavo dėmesį.

Nors ir stebuklai, kuriuos Aš atlikdavau, buvo matomi, jie vistiek neatverdavo savo akių Tiesai, nes jie
nenorėdavo  matyti.  Tų  laikų  kunigai  darydavo daugel  viešų  kalbų,  kurios  Mane  smerkė  kaip  esantį
šėtono sūnų ir  įspėdavo tuos,  kurie  būdavo pastebėti  asocijuojami su  Manim,  jog jie  bus  išmesti  iš
šventyklų.  Jie  atstūmė  Mane,  nes  jie  negalėjo  priimti  Mano  kuklios  kilmės  ir  todėl,  kad  Aš  buvau
neišsilavinęs, jog pateisinčiau jų aukštus lūkesčius. Tad jie pasmerkė Mane, jog Aš tiesiog negalėčiau būti
Mesiju. Jie manė, jog Mesijas ateis iš jų rango. Todėl jie nekentė visko kas buvo susiję su Manim. Jie jautėsi
gąsdinami Mano žodžių, kurie nepaisant jų atstūmimo Manęs, tam tikru būdu juos sujaudino, ko jie
nesuprato. 

Jie  nebuvo pasiruošę  Mano Pirmajam Atėjimui.  Jie  tikrai  yra  nepasiruošę  Mano Antrajam Atėjimui
šiandine.  Betkuris,  kuris  drįsta  sakyti,  jog  jis  yra  pranašas  pasiųstas  perspėti  Dievo  vaikus  apie  Antrąjį
Atėjimą bus toleruojamas, tol kol jis neatskleis Tiesos. Bet kuomet tikras pranašas pasirodo ir kalba Dievo
žodį, jis  ar ji bus nekenčiama ir viešai pasmerkta.  Kuomet jūs matysite protrukį pasmerkimo, pagrįstą
nepaisymu  Pažadų,  kuriuos  Aš  daviau,  sugrįšti  ir  vėl,  ir  kuomet  neapykanta  bus  tokia  nuožmi,  kad
kaltinantieji sulaužys Dievo žodį, jūs žinosite tuomet, jog tai Manęs jie nekenčia. Tik tai Aš galiu pritraukti
tokią neapykantą tarp nusidėjėlių. Tik Mano Balsas įplieskia tokį priešiskumą.



Jei Aš ir vėl eičiau žeme, šiuo metu, jie ir vėl Mane nukryžiuotų. Tie, kurie skelbiasi Mane mylintys ir
kurie veda Mano apaštalus Krikščionių Bažnyčiose gaila, bet būtų pirmieji įkalantys vinį į Mano Kūną.

Nepamirškite, nė vienas šis jūsų nėra vertas atsistoti prieš Mane. Nė vienas iš jūsų neturi teisės viešai
pasmerkti Mano žodžio, kuomet jūs Manęs nepažįstate. Jūs, kurie Mane pasmerkiate, Man bandant išpildyti
Mano Tėvo Galutinę Sandorą neturite gėdos. Jūsų išdidumas Man bjaurus. Jūs pasmerkete savo pačių sielas,
Mano Akyse. Jūs nieko neišmokote apie Mane. Jūs netikite šventuoju Raštu, nes jūs neigiate, jog Mano
Antrasis Atėjimas įvyks. 

Jūsų bus paprašyta suskaičiuoti sielas, kurias jūs praradote Man paskutinę dieną. Tą dieną, jums šaukiantis
Mano Gailestingumo, jūs nebegalėsite pažvelgti Man į Akis.

Jūsų Jėzus 

Už kiekvieną blogio veiksmą ir terorą, Dievas smogs jiems staigia mirtim 
2013 m., rugpjūčio 27., antradienis, 23:45 val.

Mano brangi mylima dukra,  pasaulis jau tuoj patirs siaubingus karus ir neapykanta pasklis ir užlies
daugel  šalių.  Neramumai  ir  pasidalijimai  bus  daugelyje  šalių,  o  žmonės  žinos  tuomet,  jog  laikai
neįsivaizduojamai pasikeitė. 

Gilus nesibaigiantis nerimas bus jaučiamas ir žmonės nežinos kuo pasitikėti. štai kaip šėtonas apsėda
Dievo vaikus, kuomet jis sukiršina vieną prieš kitą. Tik tie, kurie tiki Tikruoju Dievu suras paguodą, nes jie
žinos, jog jų tikėjimas ir meilė Man išlaikys juos stiprius. 

Jūs turite stipriai melstis, jog klasta kuri nukrito, kuri bus daugelio karų priežastimi, būtų atskleista kas ji
išties yra - bandymas sukelti gilų pasidalijimą ir neapykantą, jog būtų galima valdyti. Mano Tėvas nubaus
engėjus jiems sukėlus sumaištį ir skausmą nekaltiesiems. Jie gali nužudyti ir sužaloti daugelį, bet Mano Tėvas
juos nutrenkts žemyn už jų nuodėmingumą.

Tie, kurie tiki, jog jie gali sukelti karą ir apkvailinti pasaulį jiems nebus suteikta daug laiko didžiuotis jų
nuodėmingais  veiksmais.  Jų  likimas  jau  pažymėtas.  Dievo  Rankos  įsikišimas  bus  matomas  kiekvienoj
pasaulio dalyje. Už kiekvieną blogio veiksmą ir terorą, Dievas smogs jiems staigia mirtim.

Karas sukurtas  žmogaus rankos sunaikina kūnišką gyvybę. Dėl Mano Tėvo Bausmės užkertamas kelias
sielos gyvybei, nesuteikiant jai išganymo Dovanos.

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: Tą Dieną Išaušus aušrai, skambus trimito garsas bus girdimas visame
pasaulyje. Jis skambės taip kaip jūs ir tikėtumėtės jį suskambant ir jį lydės angelų chorų

giesmės 
2013 m., rugpjūčio 28., trečiadienis, 20:00 val.

Mano vaikeli, leisk man priglasuti tave tau ir toliau kenčiant įžeidimus, kuriuos patiri esančius prieš Mano
Sūnų. 

Kuomet jūs klausotės šių šventų Pranešimų ir mokotės juos suprasti, tuomet daugelis iš jūsų išsiveršite į
priekį, su didžiule drąsa, jog perspėtute pasaulį apie laikus priešaky, jog Dievas galėtų paruošti Savo vaikus
Naujajam Rojui.

Ką jūs  turite  suprasti  tai,  jog  jūs būsite  nekenčiami už jūsų Darbą Mano Sūnui.  Jūs nebūsite  priimti
daugelio  ir  jūs  patiriste  skausmą  ir  pažeminimą  kaip  to  pasėkmę.  Nes  dėl  kiekvieno  žingsnio  kurį  jūs
žengiate, jūs patirsite kliūtis, nes jūs einate mano Sūnaus Pėdomis. 

Nė vienam iš jūsų nebus lengva iki kol jūs nepriimsite su ramiu susitaikymu, jog to ir reikia tikėtis. Netgi



tie, kurie seka mano Sūnų, bet kurie nepriima šių Pranešimų, su jumis kovos ir jus nukankins Jo Vardu. Jie
nemato, to jog elgdamiesi su tokia neapykanta, jie įžeidžia mano Sūnų.

Jūs  turite  priimti,  jog  kuomet  mano  Sūnus  atsiskleidžia,  jog  Jo  žodžiai  bus  puolami  ir  atneš  didelį
pasidalijimą.  Kuomet jūs suvoksite kodėl jūs patiriate tokius puolimus ir kodėl jūs esate baudžiami už
kalbėjimą pasauliui Jo Vardu, jums tuomet šis darbas atrodys lengvesnis. 

šis  kankinimas  tęsis,  gaila,  iki  Jo  Antrojo  Atėjimo  Dienos.  Prašau,  Vardan  Jo  priimkite  šiuos
išbandymus iš meilės Jam ir jūs suteiksite Dievui didžią šlovę dėl šios kančios. Nė viena šios kančios dalis
nėra bergždžia nes kuomet ji priimama su meile Jėzui, ji nugali piktąją dvasią, kadangi ji silpnina jo planą
sunaikinti žmoniją.

Atleiskite toms vargšėms sieloms, kurios kovoja su šia Misija.  Ignoruokite žiaurumą, kurį turite patirti
mano Sūnaus Vardu. Priimkite, jog kuomet jie jūsų nekenčia dėl jūsų meilės mano Sūnui, jog jūs tuomet
esate labai mylimi Dievo.

Atleiskite tiems šventiesiems tarnams, kurie užkerta jums kelią kalbėti apie Tiesos Knygą. Jie nesupranta
apie Dievo Plano reikšmingumą paruošti žmoniją Naujajai Pradžiai, nes jie patys yra nepasiruošę. Daugelis iš
jų daro tik tai, ką jie daro, dėl jų meilės mano Sūnui. Jie netrokšta nieko blogo. Jie paprasčiausiai nemato, nes
jie negali matyti. 

Melsiktės melskitės melskitės, jog man jūsų Motinai būtų suteikta Galia jums padėti pakelti šią kelionę,
nepasiduodant iki paskutinė diena priartės.  Tą Dieną Išaušus aušrai, skambus trimito garsas bus girdimas
visame pasaulyje. Jis skambės taip kaip jūs ir tikėtumėtės jį suskambant ir jį lydės angelų chorų giesmės. Tai
bus girdima kiekvienoj šaly, mieste, miestelyje ir kaimelyje - visur. Tuomet tu mano vaikeli, kaip septintasis
angelas paskelbsi,  jog mano Sūnus atėjo.  Dangus taps auksiniu ir  greitai  poto stebuklas bus matomas
kiekvieno vyro, moters ir vaiko - kiekvieno nusidėjėlio.  Mano Sūnus pasidorys debesyse taip kaip Jis
išėjo. Tuomet ateis žemyn iš Dangaus Naujoji Jeruzalė - Naujoji Pradžia, dėl visų tų, kurie priiėmė Dievo
Gailestingumą.

 
Jūsų mylima Motina 
Išgelbėjimo Motina

Jūs turite melstis už jų sielas, nes daugelis iš jų jas pardavė 
2013 m., rugpjūčio 29., ketvirtadienis, 23:53 val.

Mano brangi mylima dukra, tie iš jūsų, kurie stropiai meldžiasi Mano Dvasinės Kovos Maldas, žino, jog
Aš atnešu pasauliui pagalbą nuo velnio pinklių.

Senasis  žaltys  krenta  ir  raitosi  prarasdamas  daug  galios  kuomet  jūs  stengiatės  kasdien  kalbeti  Mano
Dvasinės  Kovos  Maldas.  Ir  nors  didžiųjų  išbandymų  laikai  tęsiasi,  jūsų  maldos  sukurs  daugel  kliučių
sukurtiems planams pasaulyje esančių Masonų pajėgų, kurios yra sukurtos sukelti sumaištį, jog kontroliuotų
silpnuosius ir pažeidžiamuosius. Man užtenka bent vienos Dvasinės Kovos Maldos pasakytos iš širdies, jog
sunaikinčiau arogantiškų politinių lyderių galią, kurie neturi sąžinės. 

Egoizmas  yra  prakeiskmas  atsakomybė  žmonijos  galimybei  gyventi  harmonijoj  ir  taikoj.  Manija
asmeninių ambicijų nieko kito  neatneša kaip tik  pasidalijimą žmogui  siekant  valdyti  tuos,  kuriuos  jam
atrodo reikiant, jog galėtų daug pasiekt.

Tie iš jūsų, kurie aklai seka įsakymais tų esančių valdžioje, kurie nurodo jums padaryti poelgius, kurie jūs
žinote esantys bjaurūs Dievo Akyse, tuomet jūs taip pat būsite kalti kaip ir tie, kurie jus gundė atlikti tokias
neteisybes. Vyrai ir moterys, kurie turi galios kitiems, savo atliktų nedorų poelgių dėka, turi daug nudirbti,
jei jie nori mėgautis Mano Didingoje Karalystėje. 



Aš išskinsiu esančius tarp jūsų egoistus ir išdidžiuosius. Aš numesiu jus ant žemės, iki kol jūs netapsite
toki nusižeminę kaip tie, kuriuos jūs sumynėte.

Aš  išpjausiu  širdis  suakmenėjusių  ir  užsispyrusių  sielų,  kurioms  nerūpi  niekas  ir  nedomina  niekieno
poreikiai, išskyrus jų pačių . Jiems bus pasakyta, jog jie negali mylėti tuomet jie jos neturės. Vietoj meilės, jie
ieško tik savęs garbinimo. šios vargšės sielos, kurios esa iškilę prieš jus pasaulye, kiekvieno tipo, yra šėtono
aukos.  Vietoj  to,  jog  plotumėte  jų  pagyrūniškumui  ir  priimtute  jų  nepasotinamą  poreikį  viešo
garbinimo, Jūs turite melstis už jų sielas, nes daugelis iš jų jas pardavė.

Daugelis  sielų,  esančių  įtakingose  kitiems  postuose:  kaip  politikai,  muzikos  pasaulio,  žiniasklaidos,
pasilinksminimų verslo bei tie aukštųjų fianansų atstovai, turi būti laikomi jūsų širdyse, nes daugelis tapo
vergais sau ir savo poreikiams, kurie tarnauja tiktai jų pačių godumui ir aistroms. Jie užkrečia nekaltuosius,
kurie juos pamėgdžioja ir kopijuoja jų gyvenimo būdą, atskyrusį juos nuo Dievo. 

Aš Jėzus smerkiu pasaulį netikrų stabų sukurtų tų, kurie nenori nieko kito tik galios, turtų ir galimybės
įtakoti kitus.

Ateizmo plitimas buvo iššauktas žmogaus išdidumo jo paties galimybėse. Jį sukėlė žmogaus tikėjimas, jog
mirtingas žmogus dėl žmogui suteiktos Dovanos - žmogaus intelekto, turi visus atsakymus, jog paaiškintų
tikrąją savo gyvenimo reikšmę žemėje.

Jaunos  sielos,  tapo  Man  prarastos  dėl  jų  netikrųjų  stabų  žemiškų  dalykų  formoj  garbinimo:  mados,
muzikos ir pasilinksminimo pasaulio. Nėra taip, kad jie neturėtų mėgautis gyvenimu - nes tai suteikia Man
džiaugsmo - tai jų meilės trūkumas Man ir jų pačių kūnai Mane liūdina. Jie gimė tyri ir tobuli. Jų kūnai yra
Dangaus Dovana. Jie išniekino savo kūnus ir neturi gėdos atlikdami nešvankius veiksmus, jog pritrauktų
nekaltas sielas prie savęs. Daugelis iš jų, kurie turi tokią galią, pardavė savo sielas dėl jų velniškų dovanų.
Vienintelė  priežastis  dėl  ko jiems  buvo suteiktos  šios  dovanos,  tai  suteikti  malonumą pasauliui,  tai
talentas suteitas  jiems iš  Dievo.  Bet,  šėtonas daugelį  sugundė ir  pažadėjo jiems mainais  už jų sielas
šlovingą  ir  tviskantį  gyvenimą  pilną  turto,  garbinimo,  garbės  ir  malonumo.  Kuomet  jiems  buvo
suteiktos šios dovanos, tuomet jie panaudojo jas, jog užterstų kitas sielas. Taigi tai vis tęsiasi, iki kol
milijonai kitų sielų netampa šėtono vergėmis. Daug sielų, kurios seka netikraisiais stabais, tampa pritraukti
prie  narkotikų  priklausomybės.  Jie  neturi  gėdos,  nei  drovumo,  nei  tikros  meilės  vienas  kitam,  kadangi
kiekvienas bando pasiekti didžiausią dėmesį. 

Tiek daug laiko yra praleidžiama kovojant dėl savo šlovės, kurią sukelia savęs mylėjimo manija kur Dievas
neturi  jokios  kertelės  jų  gyvenimuose.  Daugelis  iš  jų  atstumia  Dievą  atvirai  išniekindami  švantąjį
Krusifiksą - tiek mažai gėdos jie teturi. žinokite, jog jie kentėtų siaubingą lemtį, jei Aš neįsikiščiau. Tai yra
tik viena grupė prarastųjų sielų, kurias Aš supilsiu į svirną, o tuomet suteiksiu jiems išganymo Dovaną, dėl
jūsų maldų Mano mylimi sekėjai. Aš paimsiu juos dėl šios ypatingos maldos, į Mano Prieglobstį. 

Dvasinės Kovos Malda (117) Už tuos, kurie pardavė savo sielas
Brangiausias Jėzau, Aš pašvenčiu sielas (išvardinti) ir visus tuos, kurie apmainė savo sielas už šlovės kainą.
Apvalyk juos nuo jų apsėdimo. Nugręšk juos nuo ‘Iliuminti’ grėsmės, kurie juos užvaldė. 
Suteik jiems drąsos be baimės nueiti nuo šio nuodėmingos priklausomybės. Paimk juos į Savo Rankas

Gailestingumo ir išugdyk juos, jog sugrįštų atgal į Malonės Būseną,  jog jie būtų tinkami atsistoti prieš Tave.
Su Tavo Dieviškumu padėk Man per šią Maldą, dėl šėtono įvaikintų sielų, padėk jiems išeiti šalin nuo

Masonų. Išlaisvink juos nuo pančių, kurie riša juos ir kurie sukelia siaubingą kančią Pragaro kambariuos. 
Padėk jiems per kančią išrinktųjų sielų, per mano maldas ir per Savo Gailestingumą būti priešakinėse

eilėse,  pasiruošusiems  įžengti  pro  Vartus  Naujosios  Taikos  Eros  -  Naujojo  Rojaus.  Aš  maldauju  Tavęs
išlaisvinti juos nuo įkalinimo. Amen.

Jūsų Jėzus 



Didis džiaugmas visus apims. Tai tęsis 100 dienų 
2013 m., rugpjūčio 30., penktadienis, 20:24 val.

Mano brangi mylima dukra, prašau užtikrink, jog kiekviena tauta išgirstų Mano Pranašystes, jog jie galėtų
pasiruošti nuostabiajai atnaujintai žemei - Naujajam Rojuj. Kiekvienas Dievo vaikas turi teisę į savo paveldą,
tad taip tarsi jie ruoštųsi didžiosioms vestuvėms, jie turi pradėti planuoti šiai Didžiajai Dienai. 

Aš kviečiu žydus, Musulmonus ir Krikščionis, kaip ir kiekvieną kitą tikėjimą, paklausyti Manęs dabar. Nė
vienas iš jūsų neišvengsite antikristo žiaurumo. Bet jei jūs paširuošite dabar, jūs tapsite atsparūs kančiai,
kurią jis sukels pasauliui, pasiimdami Gyvojo Dievo Antspaudą su savim ir laikydami Jį savo namuose.

Kuomet Dievo žodis, Tikrasis žodis, bus jums paskelbtas, jūs turite sustoti ir pasiklausyti, nes jis atves jus
prie Naujojo Rojaus Vartų, bei Naujosios žemės. šis Naujasis Rojus jau laukia ir taps namais milijardui sielų,
taip pat ir tiems, kurie laukia Skaistykloje ir Rojuje. Aš suvienysiu visus tuos, kuriu širdys yra atviros Dievo
įsakymui, kurie jaus Mano Gailestingumo Meilę. 

Prašau nebijokite šios Dienos, nes ji atneš jums didžią laimę, ramybę ir džiaugsmą. Mano Kralystė jus
priblokš, dėl savo nepakartojamo grožio. Daugelis iš jūsų bijote Mano Pranešimų, nes jūs tikite, jog Antrasis
Atėjimas reiškia mirtį - pabaigą. Bet tai yra neteisingas suvokimas.

Tie iš jūsų, kurie ateina noriai pas Mane, be jokių sąlygų, su nusižeminumu ir meile, nepatirs skausmo
fizinės  mirties.  Vietoj  jos  jūs akimirksniu atsirasite  naujojoje  aplinkije.  Tai  jus  išpradžių  šokiruos ir  jūs
dairysitės aplink save, jog rastute savo mylimuosius. Aš išgelbėsiu tiek daug sielų, jog jūs būsite su savo
šeimomis ir tais kuriuos jūs mylite, kurie yra jau su Manimi Rojuje ir tuos, kuriuos Aš paleisiu iš Skaistyklos
liepsnų. 

Didis džiaugmas visus apims. Tai tęsis 100 dienų. Mano Naujasis Rojus turės tik vieną Religiją, Naująją
Jeruzalę kur Aš būsiu dievinamas kasdiena. Visi bus vienybėje su švenčiausiaja Mano Tėvo Valia. Ten
bus dvylika tautų, bet tik viena kalba, nes Aš neleisiu pasidalijimo.

Aš paskirsiu vadovus ir kiekvienoj tautoj nebus jokio maisto trūkumo, nei vandens, namų ar gyvybės.
Nebebus daugiau mirties,  nes Aš suteiksiu visiems tiems,  kurie įžengs Amžinąjį  Gyvenimą. Visos tautos
dirbs kartu platindamos Dievo žodį, ir džiaugsmą, kurio neįmanoma pasiekti šiuo metu žemėje, tai bus viena
iš Didžiausių Dovanų, kurias Aš jums įteiksiu. Jūs būsite labai mylimi ir jūs mylėsite Mane, taip kaip Aš jus
myliu.

Daugelis iš jūsų susitiks su jūsų šeimos kartomis, buvusiomis šimtmečiai atgal. Kartos ir toliau tęsis tad jūs
pamatysite savo sūnus ir  dukteris tuokiantis ir gimdant tobulus Dievo vaikus - kiekvieną apdovanotą su
didžiulėm Malonėm. Bus paskirtas Mano Bažnyčios Galva ir jo vardas yra Petras, nes Aš pažadėjau, jog
jis sudarys Mano Bažnyčią žemėje. Todėl Naujajame Rojuje jis vadovaus Mano Bažnyčiai. 

O jei tik Aš galėčiau jums parodyti kas plyti jums prieš aky, jūs verktute iš džiaugsmo ir skintutės kelią
kovodami link Vartų. Tad prašau, nepaisykite bandymų jus sutabdyti jūsų Amžinojo Gyvenimo užduotyje.
Nepaisykite tų, kurie sako, jog Aš Neegzistuoju. Nesuteikite pritarimo tiems, kurie naudoja Mano šventąjį
žodį, jog įtikintų jus, jog Aš nekalbu jums per šiuos Pranešimus. 

Jūs turite kovoti, jog visiems jums būtų suteiktas šis didingas paveldas, nes nė vienas žmogus neturi teisės
paneigti kitam šio didžiojo paveldo, kuris priklauso kiekvienam, nepaisant kokios juodos jų sielos gali būti.
Aš suteikiu jums įrankius, jog atvestute Man sielas iš visur, jog kartu mes galėtume sunaikinti šėtono darbus
ir nuožmiai judėti link Naujojo Pasaulio.

Mano ramybė telydi jus.
Jūsų Jėzus 

Daugelis iš jūsų, kurie sakosi Man tarnaujantys, nėra tinkami atsistoti ir pasiskelbti esantys



Dievo tarnais 
2013 m., rugpjūčio 31., šeštadienis, 21:45 val.

Mano brangi mylima dukra,  Aš tau tai jau sakiau, dar kuris laikas atgal, pasodinti sėklų, jog galėtumei
pamaitinti save ir savo šeimą, per nukankinimą. Aš sakau tai nebereikalo. Tu turi sodinti, netgi vos keletą
sėklų  -  tyrų  sėklų,  prie  kurių  žmogaus  ranka  nebuvo  prikišusi  rankų.  Tuomet  Aš  padauginsiu  vaisius,
kuriuos jos subrandins ir visi turėsite pakankamai ko valgyti, kuomet pasaulis patirs didįjį alkį. Tos dienos
jau nebetoli ir jos ateis dėl daugelio priežasčių. 

Derlius bus užterštas dėl godžių ūkininkų įsikišimo. Dėl to derlius bus netinkamas jums valgyti. Tuomet
karas reikš, jog tik keletas žmonių galės dirbti žemę. Dar bus ugnis, kuri išsilies ant keturių pasaulio
kampų  žemėje  ir  visa  taps  tuščia.  šie  siaubingi  išbandymai  bus  sukelti  dėl  blogio  plitmo,  bet  daugelis
žmonių išgyvens, jei jie Manim pasitikės. Jūs turite pasiruošti jau dabar, tarsi karas artėtų ir taip tarsi maistas
būtų normuojamas. Turėkite užtektinai vandens, nes viskas ką turite bus iš Manęs padauginta. 

Prašau nemanykite, jog Aš prašau palikti jus savo namus, nes tai nėra būtina. Mažas pasiruošimas kuomet
jūs vienas kitam suteiksite pagalbą, yra visa ko reikia. Mano Brangiausias Kraujas apgaubs visus tuos, kurie
tiki Mano įspėjimu žmonijai, nes po Trečiojo Antspaudo atidarymo seks karas. 

Taip daug nepasisys Dievo žodžio, kuris yra Apreiškimų Knygoje. Tiek daug vadovų ir šventųjų tarnų
Mano Bažnyčiose neatsiliepė į Mano pranašę, taip kaip jie darė prieš tvaną. 

Aš  kviečiu savo šventuosius tarnus dabar.  Kuo jūs tikite? Manim jūsų Jėzum ar svaičiojimu tų,  kurie
sakosi  esantys  teologijos  ekspertai,  bet  kurie  nepaiso tiesos.  Atsibuskite.  Antspaudai jau atidaromi.  Jūsų
pareiga yra padėti Man išgelbėti sielas, bet jūs neišlikote budrūs Mano skambančiam Kvietimui. Aš sakiau
jums, jog Aš ateisiu kaip vagis naktį. Kuomet ta diena ateis, bus pervėlu sieloms, kurios nepasiruošę.

Laikas kuomet trimitai suskambės, jog paskelbtų nuosprendžius ateis greitai, ne greičiau negu Antpaudai
gulės nuplėšti. Kas tuomet? Ar jūs atsibusite ir seksite paskui Mane tuo metu ar jūs prarasite dar daugiau
sielų Man, kol jūs dvejojate? Kol jūs laukiate kitų parodyti jums kelia?

Aš turiu priminti jums jūsų vaidmuo yra išgelbėti sielas. Jūs tai darote savo gyvenimu, kuriuo jūs tariamai
turėtute Man tarnauti ir ne kuomet jūs nuolaidžiaujate išdidumui ir egoizmui tų, kurie bando iškreipti Mano
Mokymus. Daugelis iš jūsų Mano bažnyčiose nesuprantate reikšmės Mano Naujojo Rojaus ir nesugebėjote
išlikti Mano Pažado Dievo vaikais. Jūs turite priminti jiems apie Tiesą - apie laiką, prieš paskutiniąją dieną.

Tiek  daug iš  jūsų,  nors  ir  esate  malonūs,  geri,  mylintys  ir  su  nuoširdžiu  atsidavimu Mano Bažnyčiai
žemėje, pamiršote apie Mano Antrąjį Atėjimą. Kas gi jūs manote tai yra ir ką gi jūs ismokote? Kiek daugiau
pranasu reiketu jog itikinti jus jog laikas jau beveik atejo? 

Kada gi jūs girdėjote, jog Dievas neatsiunčia Savo pranašų, jog padėtų parengti Savo vaikus kovoje su
blogiu, kuris užteršia žmogaus sielą. Ir kas gi suteikė jums teisę manyti, jog Apreiškimų Knyga susideda iš
melo? Jūs neigiate daug ką, ką ji aprašo ir jūs jos neaptariate. Kodėl? Nejaugi jūs nežinote, jog tai reiškia,
jog jūs neigiate Dievo žodį?

Mano  Kantrybė  yra  bandoma.  Mano  Pyktis  yra  didis.  Jūsų  užsispyrimas  atsisakymas  priimti  Mano
įsikišimo  Dovaną,  jog  paruoščiau  jus,  Mane  įžeidžia.  Kankindami  tuos  šventuosius  tarnus,  kurie  Mane
atpažįsta, per šiuos Pranešimus, jūs užkertate kitiems išganymo dovaną. Jūs esate akli ir jūsų nepaisymas
Mano Mokymų ir Dievo žodžio, kuris yra Mano Tėvo šventojoje Knygoje - Biblijoje - yra stebinantis. Jūs
sakotės Man tarnaujantys, bet jūs Manęs nepažįstate, tad jūs ir nematote.

Kuomet jūsų tikėjimas yra silpnas, jūs negalite atverti Man savo širdžių. Jei jūs atvertute Man savo širdis,
jūs galėtute Mane išgirsti aiškiai, nes jūs būtute pripildyti šventosios Dvasios. Gaila, daugelis iš jūsų, kurie
sakosi Man tarnaujantys, nėra tinkami atsistoti ir pasiskelbti esantys Dievo tarnais. Jūs verčiate Mane jūsų
gėdintis ir jūs teikiate nešlovę Mano Vardui, kuomet jūs viešai pažeminate savo kaimenę Mano Vardu. Jūs



sulaužote kiekvieną Dievo taisyklę kuomet jūs pasmerkiate tuos, kurie seka šiais Pranešimais, nes jums
nebuvo suteikta teisė tai padaryti. Jūsų meilė sau jums esti svarbesnė už meilę Man, Jėzui Kristui ir dėl to
jūs esate nebetinkami Man tarnauti. Jūs este per daug išdidūs, jog stovėtute prieš Mano Sostą.

Jūsų Išgelbėtojas
Jėzus Kristus ž ė ūų į  šąęč   

----- 2013.09 -----

Aš išsirinkau dvylika paprastų vyrų ir neturinčių žinių apie šventąjį Raštą, kurie buvo
neturtingais žvejais 

2013 m., rugsėjo 1., sekmadienis, 11:08 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  kuomet  Aš  vaikščiojau  žemėje  ir  įžengdavau  į  Dievo  šventyklas,  jog
atskleisčiau Tiesą,  išpradžių su Manim buvo elgiamasi  kantriai.  Daugel  kunigų buvo pritrenkti to ką Aš
žinojau ir jog Aš žinojau - kuklus dailidės Sūnus. Tad jie su atidumu klausėsi, kuomet Aš aiškinau tai, kas
buvo daugiau iš jų tikimasi kaip parašyta Mano Tėvo Knygoje.  

Aš žinojau jau nuo dvylikos metų kokia buvo Mano Misija ir pradėjau pamžu neatskleidžiant per daug
prieš tai kai ateis laikas. Aš žinojau, jog Aš turėjau paruošti pasaulį Mesijo pasirodymui. Aš taip pat žinojau
per trumpą laiką, jog Mano Tėvo Bažnyčia žemėje, Mane paneigs ir sakys, jog Aš buvau apgavikas.

Aš išsirinkau dvylika paprastų vyrų ir neturinčių žinių apie šventąjį Raštą, kurie buvo neturtingais žvejais.
Kodėl gi Aš taip padariau? Aš žinojau, jog žinias, kurias Aš jiems perduosiu bus priimtos tokios kokios jos
yra. Be jokio išankstinio šventojo Rašto išmanymo todėl jie nelygins Mano Mokymų su šventuoju Raštu ir
nebandys surasti klaidų atsargiai juos ištirdami. Tai būtų reiškę, jog daugelis iš jų  neturėtų drąsos skelbti
Tiesos.  Iš jų šaipėsi esantys aukštuose Bažnyčios postuose, kurie teigė, jog neišmanantys vyrai nebyvo
verti  būti  pasirinkti  Dievo,  jog  skelbtų  Jo  švenčiausius  žodžius.  Jiems  nepavyko  suvokti,  jog  Dievas
pasirenka tik tai kuklias ir neišmanančias sielas, tokiu būdu, nes jos nesiginčina. Jie neprieštarauja ir neturi
baimės būti atstumtais, nes jie nežino kas geriau. Dievas, nepamirškite, nesirenka tų, kurie save išaukština
prieš kitus. To niekuomet nebus. 

štai  kodėl  tu,  Mano dukra,  esi  nekenčiama tarp Mano Bažnyčios  žemėje.  štai  kodėl  jie  drasko Mano
Pranešimus į gabalėlius ir juos išjuokia. štai kodėl jie iš tavęs šaiposi, nes tu esi laikoma neverta  skelbti Mano
šventąjį žodį.  O kokį sielvartą jie Man sukelia.  Neapykanta, kurią tu patirsi bus daugiausiai įtakojama
Katalikų Bažnyčios. Jie niekuomet nepriims, jog gali būti atsiųsta pranašė, neturinti Mano švenčiausios
Biblijos ar Mano Mokymo žinių. Jie sakys, jog tu platini ereziją. Jie taip sako, nes jie yra taip toli atitraukti
nuo Mano Mokymų, jog jie pradėjo tikėti savo pačių melu. žinokite, jog Mano pranašė Laikų Pabaigai  buvo
pasiųsta, o neišrinkta, nes to negalėtų būti, nes ši Galutinė Misija, buvo sukurta Mano Tėvo, kuris siunčia tik
tai Saviškius.

Aš įspėju tuos iš jūsų, kurie iš Manęs šaiposi, menkindami šiuos Pranešimus - Mano šventąjį žodį, jūs
turite ateiti pas Mane dabar tučtuojau, šventajai Adoracijai,  kiekvieną mielą dieną, iki kol jūs neišgirsite
Mano Balso. Tik tuomet Aš galiu paimti jus ir parodyti jums ko Man iš jūsų reikia šiuo kritiniu metu jūsų
tarnavime Dievui.



Jūsų Jėzus
 

Argi jūs, tie, kurie iš Manęs šaipotės dabar, todėl, kad jūs atstumiate Mano Pranešimus, ištiesų
galvojate, jog Aš padalinčiau Savo Bažnyčią ir paprašyčiau jūsų paneigti Tiesą 

2013 m., rugsėjo 1., sekmadienis, 17:05 val.

Mano brangi mylima dukra, pagaliau tu dėkoji Man už šią tokią varginančią Misiją. Aš žinau kiek daug
skausmo tau sukelia Dievo žodžio skelbimas, nes tai sukelia daug pykčio tarp tų, kurie tiki esantys elitu.

Mano dukra, žinok, jog nors Aš suteikiu tau malonių, tu visuomet eisi viena ir tu atsidursi dykvietėj, taip
kaip pranašai  buvę prieš tave.  Aš atsiųsiu tau šiek tiek pagalbos,  bet  tu visuomet būsi  izoliuota.  Bet  Aš
visuomet palaikysiu tau draugiją, kol tave medžios vilkai.

Pasakyk tiems, kurie vadina save Mano tikraisiais mokiniais, kunigams ir  šventiesiems tarnams, tarp
tavęs, štai ką. Aš visuomet girdžiu balsus mažųjų, silpnųjų, nuolankiųjų ir tų tyros širdies. Netgi jei jie bijosi
Mano Pranešimų, Aš visuomet teikiu pirmenybę tiems, kurie ištiesų Mane myli. Kas jie tokie apie kuriuos Aš
dabar kalbu? Aš kalbu apie tuos, kurie niekuomet nepamiršo to ką Aš jiems pasakiau. Neškite Mano Kryžių,
sekite paskui Mane,  bet būkite pasiruošę,  nes kuomet jūs paskelbsite  Dievo žodį  ne iš  piktos valios,  jūs
kentėsite  Mano  Skausmą.  Nepaisant  koks  civilizuotas  jūs  galbojate  pasaulis  yra  šiuo  metu,  jūs  būsite
nekenčiami kuomet jūs atsistosite gindami, prieš tuos, kurie Manęs nekenčia. Jeigu jie Manęs nekenčia, jie
jus nukryžiuos. 

Aš klausausi romiųjų. Aš laiminu tuos, kurie vykdo tiksliai Mano nurodymus jums, vienas kitą mylėti,
nepaisant kaip jie jus kankins. Tie iš jūsų, kurie Mane atstumia, per šiuos Pranešimus, turi niekuomet dėl
savo abejonių neplatinti neapykantos tarp niekieno Mano Vardu. Aš, Jėzus Kristus, sakau jums dabar, jog
velnias atėjo paskelbti šio galutinio puolimo visiems Dievo vaikams. Tie iš jūsų, kurie atsisakys klausytis
Manęs, bus užkerėti jo ištikimųjų tarnų. 

Nejaugi jūs nežinote, jog Mano Bažnyčia bus puolama šėtono ir jog tai buvo išpranašauta? Mano priešai
vaikščios tarp jūsų visgi jūs nepriimate to, jog Aš tai leisčiau. žinokite, jog Armagedono kova susideda iš
dviejų pusių. Tų, kurie tiki į Dievą ir seka Dievo žodžiu ir piktosios dvasios, jo armijos ir visų tų, kuriuos jis
sugundo. šėtonas sugundys daugel  vargšių sielų Mano Bažnyčioje tik tai  tie,  kurie išliks budrūs ir  kurie
saugosis  dogmos klaidų,  galės  atsilaikyti  pries suvedžiojimą.  Suvedžiojimas yra pats galingiausias įrankis
naudojamas gundytojo. Jis suvedžioja  tuo kas atrodo esant skelbiama Tiesa.

Aš  raginu  tas  vargšes  sielas,  tuos  kurie  Mane  myli  ir  kurie  išlieka  ištikimi  Mano  Bažnyčiai  žemėje,
pasiklausyti.  Jūs turite išlikti ištikimi Mano Bažnyčiai ir priimti bausmes kuomet jūsų viršenybe išliks
ištikimi tam ką Aš suteikiau pasauliui, per Savo mirtį ant Kryžiaus. Apsisprendimo laikas jau arti. ši
bjaurastis dar neįvyko bet kuomet jūs pastebėsite klaidas, kurios esti prieš  Mano Mokymus ir Mano
Sakramentų Dovaną, nueikite į šalį. Ta diena jau arti. Tuomet jūs turite susirinkti ir toliau tęsti sekti
Mano Bažnyčios taisyklėmis, nustatytas jums Petro. 

Argi jūs, tie, kurie iš Manęs šaipotės dabar, todėl, kad jūs atstumiate Mano Pranešimus, ištiesų galvojate,
jog Aš padalinčiau Savo Bažnyčią ir paprašyčiau jūsų paneigti Tiesą? Palaukite tos dienos, kuomet jūsų bus
paprašyta  prisiekti  savo  ištikimybę  melui,  Mano  šventosios  Bažnyčios  žemėje  Vardu,  prieš  tai  kai  jūs
atmetėte Mano pranašę. Tik tai dėl  Savo Meilės jums, kuri yra tokia stipri,  Aš jūsų neištremiu į šoną ir
neleidžiu jums būti užvaldytiems demonų.

Jūsų Jėzus 

Nejaugi jūs nežinote, jog visa karta jaunų žmonių yra atsiskyrusi nuo Manęs šiuo metu 



 2013 m., rugsėjo 2., pirmadienis, 18:45 val.

Mano brangi mylima dukra,  augant pykčiui  prieš šiuos Mano Pranešimus,  suteikiamus pasauliui,  jog
paruoštų visus jus Mano Antrajam Atėjimui, žinokite tai. ši Misija turi vieną tikslą. Tai yra išgelbėti visas
sielas - visus gyvus šiandien pasauly. Nesvarbu kokia žiauri kritika yra nukreipta prieš tave, Mano dukra, nes
Aš veržšiuosi negailestingai į priekį, iki kol Mano darbas nebus atliktas.  Nė vienas žmogus nesustabdys
Manęs gelbstint sielas, nes Aš sutrypsiu tuos, kurie drįs pastoti Man Kelią, jog Aš galėčiau išgelbėti tas
sielas, kurios nutolo nuo Mano Tėvo. 

Dėl  pagonybės,  kuri  užlieja  žemę  ir  tikėjimo  silpnumo,  kuris  egzistuoja  tarp  tikinčiųjų,  nejaugi  jūs
nežinote, jog visa karta jaunų žmonių yra atsiskyrusi nuo Manęs šiuo metu? Mano Misija koncentruojasi,
ties tokiomis nuliūdusiomis jaunomis sielomis, kurioms dugeliu atveju buvo užgintas betkoks pažinimas
apie Mane, Jėzų Kristų. Todėl, kad jų yra tiek daug kiekvienoj tautoj, Aš turiu pasiekti juos tokiu būdu,
kuris pritrauktų didžiausią jų dėmesį. 

Nepamirškite,  tie  krikščionys  iš  jūsų,  kurie  buvo  maitinami  Dievo  žodžiu  nuo  pat  mažumės  esate
palaiminti. Del to jūs turite pareigą melstis už prarastąją kartą. Prašau, Aš prašau jūsų melstis už šias jaunas
sielas su šia Dvasinės Kovos Malda:

Dvasinės Kovos Malda (118) Už prarastąją kartą jaunųjų sielų
Brangusis Jėzau, Aš šaukiuosi Tavo Gailestingumo už prarastąją kartą jaunųjų sielų.
Už tuos, kurie Tavęs nežino, apgaubk juos regėjimo Dovana.
Už tuos, kurie Tave žino, bet kurie Tave ignoruoja, pritrauk juos atgal į Savo Gailestingumą.
Prašau suteik jiems įrodymą Savo Egziostavimo kuo greičiau ir vesk juos pas tuos, kurie gali jiems padėti

ir vesti juos prie Tiesos.
Pripildyk jų protus ir sielas ilgėjimusi Tavęs.
Padėk jiems atpažinti tuštumą, kuri egsituoja juose todėl,  kad jie nejaučia Tavo Buvimo. Aš maldauju

Tavęs,  brangus  Viešpatie,  nepalikti  jų  ir  vardan Tavo Gailestingumo suteikti  jiems Amžinąjį  gyvenimą.
Amen.

O kaip Aš ilgiuosi pasiekti šiuos jaunus vaikus ir apglėbti juos Savo šventomis Rankomis, jog Aš galėčiau
pašnabždėti paguodos žodžius į jų ausis ir suteikti jiems sielos ramybę. Jie yra Mano ir be jų Naujasis Rojus
būtų tuščias dėl tų dėl kurių Aš kankinuosi labiausiai. Padėkite Man juos išgelbėti.

Jūsų Jėzus
 

Jūsų gyvenimas yra tik trumpalaikė akimirka jūsų visame gyvenime. Jūs esate tremtyje 
2013 m., rugsėjo 3., antradienis, 16:45 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano didžiausias troškimas Pašaukti žmones visame pasaulyje, kurie Mane
nukirpo iš savo gyvenimų, jog jie sugrįštų pas Mane. Daugel sielų, vedami manymo, jog Dievas gali ištiesų
neegzistuoti, nusprendė Mane pamiršti, jų mylimą Jėzų. Aš nerimauju dėl šių vargšių sielų, susipainiojusių
žmonių, nes Aš juos labai myliu ir pasiilgstu jų draugijos.

Jei tu nuklydai nuo Manęs ir tau sunku suderinti savo požiūrį su moderniu greitai kintančiu šiandieniniu
pasauliu paprastą tikejimą Manim, Jėzum Kristum, tuomet leisk Man padėti tau suprasti. Tu esi atskirtas
nuo Manęs dėl savo nuodėmių. Kuomet nuodėmės užtemdo tavo sielą, ant jos nusileidžia tamsa ir tuomet jai
tampa sunku priimti Dievo šviesą. Kuomet taip nutinka tavo širdis suakmenėja. O tuomet įsijungia tavo
intelektas  ir štai kada tu klaidingai manysi, jog Dievas negalėtų egzistuoti. Nes logika diktuoja, jog Jis negali
Egzistuoti.



Jūsų gyvenimas yra tik trumpalaikė akimirka jūsų visame gyvenime. Jūs esate tremtyje. Tiesa slypi ateity,
kuomet jūs pagaliau sugrįšite namo pas Dievą savo naturalioj būsenoj. Aš suprantu kaip sunku yra žmogui
išlikti arti Manęs kuomet jis patiria tiek daug blaškymų, pagundų ir tamsos žemėje. 

Kuomet jūs jaučiate, jog negalite pajusti Mano Buvimo ar Mano Meilės, Aš noriu, jog jūs melstutės šią
Dvasinės Kovos maldą (119) Pajusti Jėzaus Meilę

Jėzau padėk man, Aš esu toks sutrikęs.
Mano širdis negali Tau atsiverti.
Mano akys negali Tavęs matyti.
Mano protas užkerta Tau kelią.
Mano burna negali ištarti Tave paguosiančių žodžių .
Mano siela yra užtemdyta tamsos. 
Prašau pasigailėk manęs, vargšo nusidėjėlio.
Aš esu bejėgis be Tavo Buvimo.
Pripildyk mane Savo Malonėmis, jog aš turėčiau drąsos
Tave pasiekti, jog maldaučiau Tavo Pasigailėjimo.
Padėk  man  Tavo  pasiklydusiam  apaštalui,  kuris  Tave  myli,  bet  kuris  daugiau  nebejaučia  meilės

liepsnojančios savo širdy, jog pamatyčiau ir priimčiau Tiesą.
Nėra lengva būti vienybėje su Manim. Jūs turite išlikti iki kol jūs nepajusite Mano Buvimo savo sielose.

Pašaukite  Mane  ir  Aš  atbėgsiu,  jog  priimčiau  jūsų  vargšę  apgailėtiną  sielą  ir  paiimčiau  jus,  vesčiau  ir
atvesčiau jus iki jūsų amžinojo išganymo. Nepaisant ką jūs padarėte, jūs turite niekuomet nebijoti Manęs
pakviesti. Aš atsiliepiu kiekvienam nusidėjėliui, nepaisant kas jie yra. Nė vienas iš jūsų neesate be nuodėmės
dėmės. Aš lauku jūsų kvietimo.

Jūsų Jėzus 

Aš atnešu Dovanas palaipsniui, priklausomai nuo sielos tyrumo 
2013 m., rugsėjo 4., treciadienis, 18:00 val.

Mano brangi  mylima dukra,  Gyvasis  Dievas,  esantis  nuolankiose sielose,  bus aiškiau matomas,  Mano
naujajai Dovanai esant išliejamai ant visų tų gyvų pasaulyje šiuo metu.

Aš atnešu Dovanas palaipsniui, priklausomai nuo sielos tyrumo.  Mano pasekėjai, kiekvienoj bažnyčioj
visame pasaulyje, pajus jų meilės Man sužadinimą, Man juos apgaubiant didesniu supratimu apie Mano
Pažadą sugrįšti ir vėl. Mano Dovana reikš, jog jie galės matyti per tamsos voratinklį, kuomet Tiesa pradės
įgyti prasmę. Jie žinos dabar, jog Aš jiems kalbu, nes jie jaus Mano Buvimą savo širdyse. Jie bus palaiminti
žinojimu suteiktu jiems šventosios  Dvasios  Galia,  jog padėtų jiems pasiruošti  tinkamai Mano Antrajam
Atėjimui.

Mano  pasekėjai  bus  vedami  šventosios  Dvasios  ir  jie  neišduos  Manęs  taip  pat  jie  ir  nepriims
pikžodžiavimo, pristatyto jiems Mano Vardu. štai kodėl Mano žodis dabar plis greičiau ir greitai šventoji
Dvasia sukurs ilgesį Didžiosios Dienos  jų sielose, kuomet galutinis trimitas sugriaus, jog paskelbtų Mano
Antrąjį Atėjimą.

Nebijokite Mano mylimi sekėjai, Aš Esu su jumis, nors jūs ir kenčiate. Greitai, jūsų skaičius išaugs ir tai
suteiks jums pasitikėjimo išlikti ištikimiems Man.

Jūsų Jėzus 



every single sacrament will be changed  
2013 m., rugsėjo 5., ketvirtadienis, 09:35 val.

Mano vaikeli, kuomet jie uždėjo Erškėčių vainiką ant šventos mano Sūnaus Galvos, tai buvo ne tik dėl to,
jog sukeltų siaubingą fizinę kančią, tai buvo skirta pateikti pareiškimą. Tai buvo padaryta kaip simbolinis
veiksmas. Jis reiškė, kuomet jie tyčiojosi iš Jo, jog šis žmogus, Kuris sakosi esantis Bažnyčios Galva ir
kuris vadina Save Mesiju, nebus pakenčiamas. Jie išniekino Bažnyčios Galvą, kuomet jie Karūnavo Jį, bei
jie išniekins Jį ir vėl šiais laikais.

Neužteks to, jog jie, Kristaus priešai, perims mano Sūnaus Bažnyčią iš vidaus - jie paniekins Jį ir daugeliu
kitu būdu.  Jie pakeis šventosios Komunijos ostijas ir reikšmę to kas švenčiausioji Eucharistija yra. Jie
sakys jog Ji, švenčiausioji Eucharistija reprezentuoja žmoniją ir jog tai ženklas naujos komunijos - visų
žmonių susirinkimo Dievo Akyse. Jums mano vaikai, bus pasakyta, jog jūs esate visi vienybėje vienas su
kitu ir jog tai yra šventimo priežastis.   

šventoji Komunija yra Kristaus Kūnas ir Jo Tikrasis Buvimas. Tai negali būti du skirtingi dalykai. Visgi, jie
pakeis reikšmę - galiausiai visa kas jums liks bus tik duonos gabalėlis, nes kuomet jie išniekins altorius ir
švenčiausiąją Ostiją, mano Sūnaus Buvimo nebeliks.

Kiekvienas  Sakramentas  bus  neatpažįstamai  pakeistas.  Toki  klastingi  bus  mano  Sūnaus  priešai,  jog
švenčiausiosios apeigos atrodys pasikeitusios tik šiek tiek. Išpažinties Sakramentas bus panaikintas,  nes
žvėris nenori, jog sielos būtų atpirktos, nes tai reikštų mano Sūnaus pergalę. 

Vaikeliai, jūs turite prašyti manęs tarpininkauti, jog šių ateities įvykių skausmas galėtų būti sumažintas, o
laikas sutrumpintas.

Jūsų mylima Motina
Išgelbėjimo Motina 

Išgelbėjimo Motina: bus paskelbtas naujas nuožmus pasaulinis karas 
2013 m. rugsėjo 6 d., penktadienis 16.48 val. 

Mano brangus vaike, savo Sūnaus, Jėzaus Kristaus pavedimu turiu atskleisti, kad karai, kurie dabar išplis
Vidurio Rytuose, praneš apie didelę kovą, nes bus paskelbtas naujas nuožmus pasaulinis karas. 

Tai labai skaudina mano vargšo kenčiančio Sūnaus Šventą Širdį. Ta neapykanta, kuri apėmė širdis vadovų,
gavusių paprastų žmonių pasitikėjimą atsakingai vesti savo šalis, plėsis. Jie išduos savo pačių tautas. Milijonai
žmonių bus nužudyti ir bus įtraukta daug tautų. Turite žinoti, kad neturinčios jokių kalčių nužudytųjų sielos
mano Sūnaus bus išgelbėtos. 

Šių karų tempas augs,  ir  dar  nespėjus įsitraukti keturioms pasaulio  šalims,  jau bus paskelbtas Didysis
Karas.  Deja,  bus panaudoti  atominiai  ginklai  ir  daug žmonių patirs  baisias kančias. Tai  bus bauginantis
karas, bet jis netruks ilgai. 

Melskitės, melskitės, melskitės už visas nekaltas sielas ir toliau kalbėkite mano Švenčiausiąjį Rožinį tris
kartus per dieną, kad būtų palengvinti dėl Trečiojo Pasaulinio Karo sukelti kentėjimai. 

Dėkoju,  mano  vaikeli,  kad  atsiliepei  į  mano  kvietimą.  Žinok,  kad  Danguje  šiuo  metu  tvyro  didelis
nusiminimas ir kad šias keblias naujienas atnešu tau sunkia širdimi. 

Jūsų Motina 
Išgelbėjimo Motina

Išgelbėjimo Motina: vienintelis Kelias į Amžinąjį Gyvenimą yra per mano Sūnų, Jėzų Kristų 



2013 m. rugsėjo 6 d., penktadienis 20.15 val. 

Mano  vaikeli,  nė  vienas  iš  jūsų  neturėtų  pamiršti,  jog  mano  Sūnus  mirė,  jog  išgelbėtų  žmoniją.  Jis
išlaisvino visas sielas nuo žvėries pančių. Jis suteikė visiems jums Išganymo Dovaną ir jog gautute Amžinąjį
Gyvenimą, jūs turite ateiti pas mano Sūnų ir paprašyti Jo šios Didžiosios Dovanos.

Vienintelis Kelias į Amžinąjį Gyvenimą yra per mano Sūnų, Jėzų Kristų. Kadangi Jis yra toks gailestingas,
Jis suteikia kiekvienam šansą ateiti pas Jį, savo laisva valia. Jis suteikė pasauliui Tiesą, su Savo Mirties ant
Kryžiaus Dovana, Jis atvėrė kelią visiems gyventi amžinoj ramybėj ir Jo Rojuje. 

Daugelis nepriima mano Sūnaus taip pat jie ir netiki į Dievą. Jei tu netiki į Dievą ar nepriimi Išganymo
Dovanos, tuomet tu atsiskiri save nuo Dievo. Dėl to ši Galutinė Misija išgelbėti sielas, įskaitant ir sielas
visų nusidėjėlių, taip pat kaip ir tų, kurie atsisako pripažinti Dievo Egzistavimą, mano Sūnus įvykdys
Didžiulį Stebuklą.  įspėjimo metu visi pamatys įrodymą, jog jie turi sielą ir daugelis atsivers. Tiems, kurie
nebus atsivertę ir kurie išliks ateistais, nebus suteikta Išganymo Dovana, nes jie atsiskys Jo Gailestingumo
Rankos. Tos sielos atstums Jį pačiu nepaklusniausiu būdu, bet jūsų maldos gali juos išgelbėti. 

Tie, kurie atsisakys kiekvieno bandymo kiekvieno įsikišimo ir kiekvienos Malonės, atvesti juos į Naujajį
Rojų, bus ištremti lauk. Nes mano Sūnaus Karalystė nebus jūsų, nes mano Tėvas, kuris suteikė žmonijai
laisvosios valios Dovaną, niekuomet neprimes Savo Valios nė vienam iš Savo vaikų.

Melsiktės  melskitės  melskitės,  jog  ateistai  priimtų  gailestingumo  ranką,  kurią  mano  Sūnus  išties
kievienam iš jų. Nepamirškite melstis Dvasinės Kovos Maldų, jog išgelbėtute šias vargšes mažas sielas.

Jūsų Motina 
Išgelbėjimo Motina

Mano šventasis žodis negali būti pakeistas ar pritaikytas, jog jis taptų kažkuo kitu 
2013 m. rugsėjo 7 d., sestadienis 18.25 val. 

Mano  brangi  mylima  dukra,  kol  Aš  tęsiu  betkokia  kaina  stengdamasis  pasiekti  pasaulį,  per  šiuos
Pranešimus - vistiek daugeliui atsidavusiu Mano pasekėjų, nepavyksta priimti Mano Rankos. šios brangios
Mano sielos yra pažeidžiamos, nes daugeliui nepavyks pamatyti kokiu būdu jų tikėjimas bus panaudotas
paremti  naujai  -  greitai  atsirasiančiai  liturgijai,  kuriai  nepavyks  garbinti  Manęs,  Jėzaus  Kristaus,
žmogaus Sūnaus.   

Daugelis manys, neteisingai jog naujoji liturgija ir naujosios mišios - nors ir labai pakeistos - negali
padaryti jokios žalos. Tiek daug tyliai abejos kai kuriuo turiniu, taip pat kaip ir formatu ir manys esant juos
keistais. Visgi tik labai nedaugelis mes iššūkį, kadangi jie tikės, jog šie yra palaiminti Bažnyčios tad jie negali
būti klaidingi. Ko jie nesupranta yra tai, jog Mano šventasis žodis negali būti pakeistas ar pritaikytas, jog jis
taptų kažkuo kitu.  Mano Bažnyčia yra neklystanti,  bet jei betkuris, taip vadinamas tarnas ar vadovas
Mano  Bažnyčioje,  pakeistų  Dievo  žodį  ar  perrašytų  reikšmę  šventosios  Eucharistijos,  tuomet  jie
paniekintų Dieva.

Aš buvau atstumtas žmonijos ir nukryžiuostas, kuomet jie įskaitant ir vadovus Dievo Bažnyčiose atmetė
Tiesą. Kuomet betkuris - nepaisant kokiose aukštose pareigose jis yra tarp jūsų - paneigia Tiesą, jie yra
kalti erezija ir ateina ne iš Manęs. Visgi, jie pasirūpins, jog jūs tikėtute, jog Tiesa yra melas. Jie paneigs visa
ko jūs buvote mokinami iš Manęs, jog gyventute pilnateisį Krikščionišką gyvenimą. Jie spjaus į Mane, o jus
ves tolyn keliu, kuris jie sakys veda pas Mane, bet taip nebus.

šie įvykiai išpranašauti greitai įvyks. Būkite pasiruošę. Kuomet jus pamatysite ženklus, tuomet žinokite,
jog šios pranašystės gali ateiti tik tai iš Dievo.

Jūsų Jėzus 



Atėjo laikas kuomet Mano Dvasinės Kovos Maldų Grupelės turi būti įkurtos ir išplisti pasauly 
2013 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis 21.10 val.

Mano brangi mylima dukra, atėjo laikas kuomet Mano Dvasinės Kovos Maldų Grupelės turi būti įkurtos
ir išplisti pasauly. šios Maldos yra duotos Dievo Galia ir didžiuliai stebuklai yra siejami su jais.

šios Maldos paskleis atsivertimą, suteiks fizinį gijimą ir sumažins karo poveikį, badą ir skurdą. šiandian Aš
suteikiu jums naują Maldą,  kuri padės sumažinti siaubingą kančią, kurią sukels karas.

Dvasinės Kovos Malda (120) Sustabdyti Karo Plitimui 
O mano mieliausias Jėzau, pašalink karus, kurie naikina žmoniją.
Apsaug nekaltuosius nuo kančios.
Apsaugok sielas, kurios bando atnešti tikrąją taiką.
Atverk širdis tų, apimtų karo kančių.
Apsaugok jaunus ir pažeidžiamus. 
Išgelbėk visas sielas kurių gyvybės yra sunaikinamos karo.
Sustiprink visus mus, brangus Jėzau, kurie meldžiasi už visas Dievo vaikų sielas ir suteik mums Malonę

atlaikyti kančią, kuri gali būti suteikta mums nesantaikos laikais.
Mes maldaujame Tavęs sustabdyti karo plitimą ir atvesti sielas į šventąjį Prieglobstį Tavo širdies.
Amen.
Eikite, visi jūs, kurie Mane girdi, ir prašykite Manęs malonių, kurių jums reikės iškęsti Mano Skausmą

šiuo metu.
Jūsų Jėzus 

Kuo daugiau jūs esate nekenčiami, Mano apaštalai, tuo daugiau jūs esate mylimi Dievo 
2013 m. rugsėjo 10 d., pirmadienis 11.45 val. 

Mano brangi mylima dukra, nejaugi tu nežinai, jog kuo daugiau jūsų seka Mano Pranešimus, jūs būsite
kankinami tų, kurie trokšta nutildyti Mano Balsą?

šiai Misijai ir toliau besitęsiant, Mano mylimo Tėvo įsakymu, kiekviena pastanga bus daroma tų, ypatingai
esančių Mano Bažnyčioj žemėje, kurie priešinasi šiems šventiems Pranešimams, jog sustabdytų jus juos sekti.
šie  prieštaravimai išaugs ir  įvairiausios rūšies iškreipta logika,  arogantiškas Tiesos neigimas ir  suklastota
teologija, bus naudojama, kad nugramzdintų Dievo žodį. 

Kuo daugiau jūs esate nekenčiami, Mano apaštalai, tuo daugiau jūs esate mylimi Dievo, nes tik tie, kurie
Mane  seka  ir  gyvena  savo  gyvenimus  pagal  Mano  Mokymus  kentės  tokiu  būdu.  Jei  esate  išaukštinti,
mėgiami ir atrinkti pasaulio kaip gyvi šventieji, kuomet nė viena klaida nėra randama ar klaida jūsų
būdo viešai neivardijama, tuomet tu nesi išrinktas Dievo, nes tu nepaisai to kas tikmasi iš Dievo tarno.
Be Tiesos skelbimo ir iškreipiant Mano Tiesą, jog išaukštintute save pasaulio akyse, jūs būsite nustumti į
šoną, kol Aš ieškau Savo tikrųjų tarnų. 

Mano tikrieji tarnai Mane myli ir yra veikiami šventosios Dvasios. Jų skausmas, kuris atsispindi jų akyse,
todėl,  kad jie  kenčia su Manim, gali  būti  aiškiai  matomas tų,  kuriems buvo suteikta šventosios Dvasios
Dovana taip pat. šios vargšės sielos niekuomet nepasmerkia kitų ir nebando užkirtsi kelio Dievo žodžiui, nes
jie taip negalėtų pasielgti.

Jūs turite stipriai melstis šiuo metu - visi jūs - nes šie šventieji Mano tarnai yra puolami dėl Manęs. Aš
stoviu su jais, bet daugelis suklups ir pargrius po spaudimu išlikti tyliais kuomet jie bus priversti pristatyti
savo kaimenei melo doktriną, kuri turi ateiti.



Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: iš jūsų bus šaipomasi, jog neįstengėte atpažinti Katalikibės ir
Krikšcionybės naujos interpretacijos 
2013 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis 16.30 val.

Mano vaikeli, Mano širdis yra susipynusi su mano mylimo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, šio didžiojo sielvarto
metu, kuomet Dievo vaikų nukankinimas jau didėja.

Kiekvienas žmogus pasaulyje, ypatingai tie turintys pinigų, įtaką ar turtus, kentės dėl godumo tų, kurie
kontroliuoja daugelį tautų. Mano Darbas padėti mano Sūnui pasiekti galutinę Jo Sandorą išgelbėti žmoniją
jau prasidėjo ir bus matomas daugeliu būdų. Aš su Dievo Galia vesiu visus tuos, kurie yra apimti sielvarto,
dėl kančios savo gyvenimuose, į Prieblobstį savo Sūnaus Globą. Tie, kurie turi iškęsti tokį skurdą, tokį alkį,
tokį pragarą, tokią neteisybę - kad ir  kokia ji  būtų - bus paguosti,  kuomet jūs paprašysite manęs už jus
melstis.  

Tie iš jūsų, kurie turi kentėti, todėl, kad jūs laikotės liudijimo Jėzaus Kristaus, žmonijos išgelbėtojo, būsite
sutiekti papildomos stiprybės šiuo metu, kuomet jūs paprašysite manęs jums padėti. Didžiausia neteisybė
mano Sūnaus Bažnyčioj bus greitai patirta, kuomet abeji ir paprastieji tikintieji taip pat ir šventieji tarnai, bus
apkaltinti nepaklūstant Jėzaus Kristaus Mokymams.

Jūsų paprašys duoti  priesaiką -  kalbama kaip Apastalų Tikėjimo Išpažinimo Maldoje  -  pareikšti  savo
ištikimybę  pakeistai  Dievo  garbinimo  formai.  Prisiekdami  su  šia  priesaika  nepripažinta  švenčiausioje
Biblijoje,  jūsų  sieloms  iškils  didžiulis  pavojus.  Liturgija  bus  pakeista  ir  nauji  papildymai  bus  paskelbti,
kuomet  kitos  dalys,  kalbamos  daugelį  metų,  daugiau  nebebus  skelbiamos.  šis  klastingas  planas   bus
teisinamas  tuo,  kad  jie  paims  visas  savybes  asocijuojamas  su  mano  Sūnum  ir  paskelbs  jas  esant  tokių
permainų priežastim.  

štai kodėl tie iš jūsų, kurie yra ištikimi mano Sūnui būsite giliai sujaudinti ir jūsų sielos didžiai kentės. Ir
kol  jūs  tęsite  garbindami  mano  Sūnų,  iš  jūsų  bus  šaipomasi,  jog  neįstengėte  atpažinti  Katalikibės  ir
Krikšcionybės naujos interpretacijos. Jūs turite niekuomet neprarasti drąsos, per šiuos išbandymus, nes jūs
esate brangūs vaikai Dievo mylimi ir Jis išliks su jumis iki pabaigos.

Niekuomet nenusigręškite nuo Tiesos. Niekuomet netikėkite niekuo kas atėjo ne iš Dievo.
Jūsų Motina 
Išgelbėjimo Motina 

those among you who suffer greatly 
2013 m. rugsėjo 13 d., penktadienis 23.15 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano širdis ilgisi pasaulio ir kiekvieno kuris jame gyvena ir Aš pažadu jums,
jog Aš padarysiu viską, jog suvienyčiau visus jus, Dievo vaikus, Savo širdyje.

Aš myliu kiekvieną vyrą, moterį ir  vaiką, nepaisant kas jie toki esa - nepaisant ar jie galingi,  turtingi,
įtakingi, kuklūs, vargšai ar tiesiog paprasti žmonės, gyvenantys paprastus gyvenimus. Visi jūs buvote Mano
Tėvo pasirinkti gimti, Kuris jus sukėrė. Kiekviena siela turi tikslą ir kiekvinas iš jūsų yra mylimas Dievo
vaikas.

Tie tarp jūsų, kurie labai kenčia ir kurie galbūt prarado viltį gyvenime, žinokite, jog jūs esate Mano širdyje
ir jog Aš giliai jaučiu jūsų skausmą. Aš kenčiu su jumis. Jūs turite niekuomet neprarasti vilties, nes Aš turiu
jums vietą Savo Rojuje. Kuomet jūs prarandate viltį, jūs atsukate nugaras savo ateičiai, kuri yra pilna Mano
šviesos. ši ateitis yra Mano Dovana jums ir yra visa Mano. Aš pašalinsiu jūsų nerimą .  Tiesiog pašaukite



Mane ir sakykite: “Jėzau, pašalink mano siaubingą skausmą ir kančią ir leisk man pajusti Tavo Meilę”.
Ir Aš akimirksniu nuimsiu jūsų sunkią naštą. š 

Kuomet jūs jaučiate tuštumą ir manote, jog niekas jūsų ištiesų nemyli, jūs turite žinoti, jog Aš Esu su
jumis,  nes Aš visuomet jus mylėsiu,  nepaisant kaip toli  jūs būsite  nuklydę.  Kuomet jūs manote, jog jūs
nebeturite nieko dėl ko galėtute gyventi, tuomet žinokite, jog Mano Naujasis Rojus suteiks jums Amžinąjį
Gyvenimą. Bet jūs pirma turite iškęsti jūsų kančią šiame gyvenime. Visgi, Aš sumažinsiu jūsų kančią ir visa
ką jūs turite padaryti tai paprašyti to Manęs. 

Daug iš  jūsų jaučiasi  nieko verti,  nemylimi,  nesėkmingi,  nepilnaverčiais  ir  mažai  kam naudingais.  Jū
jaučiatės taip todėl,  kad pasaulis yra pamišęs dėl taip vadinamos sėkmės ir pasiekimų. Regis tik keletas -
elitas,  pasiekiantys tokias dideles aukštumas.  Pasulio žiniasklaidos sukurtas spaudimas aukštinti turtus ir
grožį  tarnauja tik tai paprastojo žmogaus pasitikėjimo sunaikinmui. Tai nėra svarbu padaryti kitiems įspudį.
Tai nėra svarbu ar pageidaujama padaryti įspudį Man su jūsų taip vadinama sėkme. Būtinai dirbkite stropiai.
Naudokite talentus suteiktus jums iš Dievo, bet naudokite juos, jog pasitarnautute kitiems ir vardan visų
gėrio. Bet žinokite štai ką. Tik silpnuosius, nuolankios sielos ir tuos su paprasta meile Man, Jėzui Kristui,
Aš prikelsiu didingiausiai šlovei  Savo Karalystėj. Tie, kurie kenčia dabar niekuomet nebekentės ir vėl
Mano Naujajame Rojuje. 

Mano Pažadas ateiti ir surinkti jus visus bus įvykdytas per Mano Antrąjį Atėjimą. Laukite šios dienos su
ilgesiu  ir  džiaugsmu,  nes  ji  nebetoli  ir  tuomet  Aš  atnešiu  jums  Dovanas  meilės,  džiaugsmo,  laimės  ir
Amžinojo Gyvenimo. Išlikite ir ateikite arčiau Manęs. Aš  Esu su jumis. Aš niekuomet jūsų nepaliksiu, bet
jūs turite neatskirti savęs nuo Manęs, nes jeigu jūs tai padaryiste būsite Man prarasti. Ateikite, padėkite savo
galvas ant Mano Peties. Leiskite man jus paguosti. Leiskite Man padaryti galą jūsų sielvartui. Leiskite Man
nušluostyti jūsų ašaras. Leiskite Man suteikti jums Savo Ramybę.

Aš suteikiu jums dabar ypatingą Palaiminimą. Paiimkite ji. Priimkite Mano Ranką ir viskas bus gerai. Aš
jus myliu. 

Jūsų Jėzus 

Tamsos doktrina - didžioji išdavystė, kuri išsivers iš Mano Bažnyčios juosmens - nusileis kaip
didžiulis tirštas rūkas ant visų nieko neįtariančių Kriškčionių labai gretai 

2013 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis 03.00 val.

Mano brangi mylima dukra,  Aš Esu Balsas tarp jūsų gretų, Kuris bando, buti išgirstas tų lyderių, kurie
skelbia išdavystę ir kurie valdo keturiose žemės dalyse. 

Tamsos doktrina - didžioji išdavystė, kuri išsivers iš Mano Bažnyčios juosmens - nusileis kaip didžiulis
tirštas rūkas ant visų nieko neįtariančių Kriškčionių labai gretai. Planas užgniaužti Tiesą, jau prasidėjo ir
greitai, iškreipta versija Mano švenčiausios Doktrinos taps aiški daugeliui iš jūsų. Bet kol jie iškeitinės Tiesą į
melą, šventoji Dvasia pakils prieš Mano priešus. Mano šviesa visdar bus matoma visos sumaišties apsuptyje,
kurią atneš pasauliui patirti vadovai visų laikų didžiosios išdavystės . Jie nesiilsės iki kol pasaulis netaps kaip
pagonys, be jokios meilės Man, Jėzui Kristui.

Pasaulietiškas pasaulis bus paskelbtas esantis teisingasis, toks kuriame kiekvienas žmogus bus padrąsintas
sekti paskui jų pačių geismus ir troškimus. Kiekviena pastanga bus dedama prislopinti šventosios Dvasios
Buvimą.  Jie  paneigs  Mano  Kančią  ant  Kryžiaus  ir  reikšmingumą  užsitranauti  išganymą,  nors  jis  ir
suteikiamas betkuriam kuris gražina save Man, ir  kuris  paprašo Mano Gailestingumo. Jie  ne tik privers
maitintis Dievo vaikus melu apie Mane ir Mano Mokymus, bet jie nukankins tuos, kurie abejos tokiu melu. 

Tie,  kurie mes iššūkį Mano Bažnyčios vadovui, iš  vidaus, su jais bus elgiamasi negailestingai ir  jiems
nebus parodyta nė lašelio gailestingumo. Tie iš jūsų, kurie priimsite melagingą doktriną, iš tų, kurie sakosi,



jog atstovauja Mano Bažnyčiai, ir savo širdy žinote, jog jie negali ateiti iš Manęs, tuomet Aš jums padėsiu. Aš
paguosiu jus Man jus vedant. Jūs turite niekuomet nepaneigti Tiesos arba neatsiduoti tiems kurių valdžios
godumas  reikš,  jog  jie  meluos  Mano Vardu,  jei  jie  gali  išlikti  juos  tenkinančiomis  sąlygomis  su  Mano
priešais. Jūsų tikėjimas bus ištiesų išbandytas.

Aš ateinu dabar, jog atneščiau jums Tiesą, tik tai todėl, nes jums paneigs Tiesą. Kuomet taip nutiks, jums
nebus leidžiama paskelbti Tiesos kitoms sieloms, kurios negali išgyventi be jos.

Melskitės už Pasigailėjimą jūsų pačių sielų ir už tuos, kurie bus vedami į didžią klaidą Mano priešų.
Jūsų Jėzus 

šie Medalikėliai atvers visas sielas, kurie yra atviri mano Sūnaus Jėzaus Kristaus
Gailestingumui 

2013 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis 16.10 val.

O Mano vaikeli,  taip kaip Aš mylėjau savo Sūnų, nuo to momento kuomet Aš pažvelgiau į Jo gražųjį
veidelį, taip Aš myliu visus Dievo vaikus taip kaip savo pacios.

Aš esu Dievo Motina, bet aš taip pat esu ir visų Dievo vaikų Motina, nes aš maldavau jiems padėti jų
galutinio išganymo akimirką. Mano Sūnus, kuomet Jis mane karūnavo mano Dangiškojo Karūnavimo metu,
suteikė man teisę tapti dvylikos genčių Motina - dvylikos tautų Naujojoje Jeruzalėje. Iki kol ta diena neateis,
aš Išgelbėjimo Motina, ieškosiu sielų visur ir pritrauksiu jas prie savo Sūnaus. Aš padedu Jam šioje sunkioje
užduotyje ir taip kaip mano širdis yra susipynusi su Jo, ji taip pat susipynusi su tų širdimis, kurie ištiesų myli
mano Sūnų. 

Kaip jūsų Motina aš myliu visus Dievo vaikus.  Aš jaučiu tokią pačią meilę kiekvienam iš jūsų kaip
betkuri motina jaučia savo mažyliui. Aš matau Dievo vaikus tarsi visi jie yra tik tai maži vaikai. Aš jaučiu
jų skausmą. Aš kenčiu su Savo Sūnum kuomet Jis žvelgia į nusidėjėlius, kurie atstumia Meilę, kurią Jis jiems
jaučia. O kaip Jis kankinasi dėl jų ir kiek ašarų dabar Aš išlieju žvelgdama į augantį žmonių žiaurumą dėl
nuodėmės plitimo. Visgi, visdar yra daug meilės, kuri gyvuoja pasauly. ši meilė kuomet ji yra tyra, atlaikys
tamsą ir kaip švyturys ji pritrauks prie savęs sielas. Tai yra būdas, kuriuo veiks Dievas, jog apšviestų žmoniją.
Jis panaudos meilę tų, kurie Jį myli, jog jie atvestų Jam likusias sielas.

Mano pareiga yra pasiūlyti kuo daugiau nusidėjėlių kaip tik galima šansą išgelbėti jų sielas. Aš darau tai
per apsireiškimus, kurie yra matomi man pasirodžius, jog uždegčiau visų nusidėjėlių tikėjimą. Aš dabar
darau tai suteikdama Išgelbėjimo Medalikėlį. Mano vaikeli, taip kaip aš jau sakiau, šis Medalikėlis turi
būti pasiekiamas pasauliui per tave ir pagal mano nurodymus tau. šie nurodymai yra žinomi tik tau. šie
Medalikėliai atvers visas sielas, kurie yra atviri mano Sūnaus Jėzaus Kristaus Gailestingumui. 

Ačiū jums, vaikai už tai, kad atvėrėte man savo širdis, jūsų Motinai ir jog parodėte paklusnumą mano
mylimam Sūnui, Jėzui Kristui, žmonijos išgelbėtojui.

Jūsų Motina 
Išgelbėjimo Motina 

Mano Planai atpirkti pasaulį yra jau įgyvendinami. Viskas jau savo vietose 
2013 m. rugsėjo 15 d., sekmadienis 23.50 val.

Mano brangi  mylima  dukra,  visi  Mano Planai  atpirkti  pasaulį  yra  jau įgyvendinami.  Viskas  jau savo
vietose. Mano Armija jau suformuota. Dabar jie augs ir plėsis visur atvesdami su savimi daugelį sielų, kurių
Aš taip trokštu. šiai Armijai buvo suteiktos labai didžiulės Malonės iš Manęs ir su šventosios Dvasios Galia,
jie palaikys degančią Krikščionybės Liepsną, bei jie neš Tiesos žibintą iki Paskutinės Dienos. Jie atneš Dievo



šviesą į  tamsiausius kampelius ir  jie atvers akis milijonams Tikrajam Dievo žodžiui,  išdavystei užvaldant
Mano Bažnyčią. As suteikiu jiems šią Dvasinės Kovos Maldą, jog padėčiau jiems pasižadėti jų atsidavimą
Man.

Dvasinės Kovos Malda (112) Atsidavimas Jėzaus Kristaus Armijai 
Mes stovime susivieniję su tavo švenčiausiaja širdim, brangus Jėzau.
Mes kalbame su teise Tikrąjį Dievo žodį.
Mes nueisime iki žemės krašto, jog paskleistume Tiesą.
Mes niekuomet nepriimsime jokios naujos doktrino Tavo Vardu, išskyrus tą, kurią Tu Pats mus išmokei.
Mes išliekame ištikimi, atsidavę ir nepalaužiami mūsų tikėjime.
Mes elgsimės su tais, kurie Tave išduos su meile ir užuojauta su viltim, jog jie sugrįš pas Tave. 
Mes būsime tvirti, bet kantrūs, su tais, kurie mus kankins Tavo Vardu.
Mes žengsime pergalingai visą kelią iki Tavo Naujojo Rojaus.
Mes pažadame, jog per mūsų skausmą ir kančią mes atvesime Tau visas tas prarastas sielas, kurios alksta

Tavo Meilės.
Prašau  priimk  mūsų  maldas  už  visus  nusidėjėlius  pasaulyje,  jog  mes  galėtume  tapti  viena  šeima

susivienijusi meilėje Tau Naujojoje Taikos Eroje. Amen.
Eikite  Mano Likusioji  Armija  žinodami,  jog jums bus  suteikta  visa  pagalba  ir  Malonės  nugalėti  šioje

Galutinėje šventojoje Misijoje žemėje, jog Aš galėčiau surinkti vius Dievo vaikus nuo žemės paviršiaus ir
atvesti juos į Savo Naująjį Rojų.

Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: tiems, kurie gimėte pagonių šeimose ne dėl savo kaltės, Aš suteiksiu jums
Gailestingumą 

2013 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis 16.20 val.

Mano brangiausioji dukra, žmonijos rasė esti dideliu mąstu, kurčia Mano Egzistavimui. Tokia dauguma
žino tiek mažai apie Mane, savo Tėvą, jų Sutvėrėją. Mano šventiesiems tarnams, ir visiems tiems, kurie į
Mane tiki,  viso kas  yra Sutvėrėją,  jiems nepavyko paruošti  žmonijos  bausmėms,  kurias  jie  patirs,  jei  jie
nepripažins savo daromų klaidų. 

Noras tikėti jog “viskas bus gerai” privedė prie to, jog daugelis iš Mano vaikų netki Pragaro egziastavimu.
Tai vieta kur žmonės, kurie atsisako Gailestingumo, Mano įsikišimo išgelbėti sielas, eina. Mirtina nuodėmė,
nebent jei  ji  buvo panaikinta per  atgailą,  nuves sielas  į  Pragaro prarają.  Tie,  kurie galbūt  nėra kalti  dėl
mirtinos nuodėmės, bet kurie Manim netki ir vietoj to tiki į egzistavimą, kuris buvo sukurtas ir sufabrikuotas
jų protuose netikrųjų stabų, turi ko bijoti. 

Atstumkite Mane, savo Sutvėrėją, ir jūs atsigręšite prieš Mane. Jūs atskirsite save nuo Manęs. Daugel iš
jūsų kuomet Mano Dieviškumo Tiesa bus jums atskleista, įnirtingai Man priešinsis ir kad ir ką Aš bedaryčiau
niekas jūsų neišgelbės nuo Pragaro liepsnų. Aš galiu panaudoti kiekvieną Dievišką Galią, bet Aš niekuomet
negaliu  priversti  jus  priimti  Mano Gailestingumo.  Niekas  tik  tai  maldos  išrinktųjų  sielų  jums nepadės.
Bekuris sakantis jums, jog nesvarbu, kad jūs nepriimate Mano Egzistavimo jums meluoja.  Tik tai tie,
kurie Mane priima ir tik per Mano Sūnaus Gailestingumą gali įžengti į Mano Karalystę. Jei jūs esate gera ir
mylinti siela ir vistiek Mane atstumiate - netgi tuomet, kuomet jums atskleidžiama Tiesa - jūs taip pat, būsite
nuo Manęs ištremti. Joks Amžinas Gyvenimas nebus jūsų. 

Aš suteikiu Apvalymo Dovaną dabar jums visiems, bet ypatingai ateistams ir pagonims. šis Apvalymas bus
skausmingas, bet daugeliu atveju jis atvers jums akis Tiesai. Nes tiems, kurie gimėte pagonių šeimose ne dėl



savo kaltės, Aš suteiksiu jums Gailestingumą.  Bet tiems, kuriems buvo suteikta Evagelija ir kurie žinote apie
Tikrojo Dievo Egzistavimą ir kurie dabar Mane astumiate, jums liko mažai vilties iki kol jūs nenusigręšite ir
neatgailausite už savo nuodėmes. Tuomet jūs turite maldauti už savo sielų išganymą.

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas 

Aš ateinu pasiimti jūsų pas Savo Tėvą. Aš ateinu išpildyti Jo Dieviškąją Valią ir užbaigti
Sandoros 

2013 m. rugsėjo 17 d., antradienis 10.45 val.

Mano brangi mylima dukra, kuomet tau pasirodo šis Darbas sunkus ir dvejoji suteikti pasauliui blogasias
žinias, tu turi suprasti, jog tu esi tik tai pranešėja. Tu esi šventojo Aukščiausiojo Dievo instrumentas ir tai
tavo pareiga atsakyti į Jo Kvietimą. Tavo paklusnumas yra būtinas ir tu turi nebijoti atsiliepimų, kurie gali
tave užgriūti kaip Viešpaties pranašę. 

Visi išpranašauti įvykiai buvo sudėlioti nuo pradžių ir sudaro dalį Dievo Plano užbaigti Sandorą pagaliau
surinkti Jo vaikus, jog jie galėtų gyventi vienybėje su Jo Dieviškąja Valia. Galutinė kova tarp Mano Tėvo
hierarchijos  ir  piktosios  dvasios  reikš,  jog  daugel  žmonių,  kurie  palieka  save  neapsaugotus  bus  apnikti
nuodėmės ir atsigręš prieš savo brolius, kurie išliks ištikimi Dievui.

Kuomet vyks kova bus atliktų Dievo priešų daugel siaubingų žiaurumų prieš Jo mylimus vaikus. Bet kaip
Aš ir tau sakiau, jie gali nueiti tik tiek, nes jie neturi galios sunaikinti žmonijos, nors jie ir tiki, jog turi. 

Nusiraminkite visi jūs, nes Mano Tėvas įsikiš prieš žiaurius poelgius tų, kurie valdo visas tautas ir Jis
jiems  mirtinai  smogs  -  tiems,  kurie  drįsta  užgauti  Jo  vaikus.  Daugel  vargšių  sielų  kentės  per  šiuos
kankinimus, bet Mano Tėvas yra visuomet Gailestingas. Jo Galia negali būti paliesta. Jo Ranka Visagalė. Jis
gali bet kurią akimirką ištremti Savo priešus. Bet išpranašautos pranašystės ir tai kas turi įvykti prieš Mano
Antrąjį Atėjimą yra tikrovė. Jie išsirutulios tokiu būdu, kuris gali nebūti toks visiems jums akivaizdus, bet
žinokite štai ką. Malda yra jūsų ginklas. Malda suteiks jums apsaugą, kurios jums reikia nugalėti blogiui.
Malda sumažins karo poveikį, kančią ir įvairiausius kankinimus, sukeltus žmonijos rasei Dievo priešų. Malda
jus išgelbės ir visus tuos už, kuriuos jūs meldžiatės. Jūsų maldos sunaikins blogį ir kuomet ateis Didžioji
Diena jūs verksite iš džiaugsmo kuomet jūs pamatysite Naująją Kartą, tuos milijardus žmonių, kurie bus
išgelbėti dėl jūsų atsako į Mano Kvietimą. 

Nors Mano Pranešimai atneša mišinį liūdesio, baimės, nusivylimo - jie taip pat atneša viltį, nes jie sukuria
daugel  atsivertimų. Mano Tėvo Planas yra daugeliui  jūsų nežinomas.  Ką jums reikia  suprasti  yra tai.  Jo
Planas sunaikins Jo priešus. Leisdamas visiems šiemas išbandymams įvykti, Jis išlaisvins žmoniją pagaliau
nuo jos vergovės nuodėmei. Būkite kantrūs. Nes greitai džiaugmas, meilė ir ramybė bus pagaliau jūsų per
amžius.

Aš ateinu tik todėl, kad esame viena - viena šventa šeima Dievo Karalystėj. Aš ateinu pasiimti jūsų pas
Savo Tėvą. Aš ateinu išpildyti Jo Dieviškąją Valią ir užbaigti Sandoros. Aš ateinu suteikti jums Tiesą.

Jūsų mylintis Išgelbėtojas
Jėzus Kristus 

Savo Antrojo Atėjimo metu Aš teisiu kiekvieną žmogų likusį gyvą žemėje tuo metu, pagal tai
ką jie padarė dėl Dievo šlovės 

2013 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis 17.08 val.

Mano brangi mylima dukra, kuomet Aš pasakiau, jog Aš ateisiu ir vėl teisti gyvųjų ir mirusiųjų, Aš turėjau



omenyje tiesiog tai.  Pirmasis Teismas turi būti įvykdytas ir taip sakydamas turiu omenyje, Savo Antrojo
Atėjimo metu Aš teisiu kiekvieną žmogų likusį gyvą žemėje tuo metu, pagal tai ką jie padarė dėl Dievo
šlovės. Mano Teismas bus negailestingas, nes Mano Gailestingumas iki tos akimirkos jau bus išlietas ant
visos žemės.

Tie tarp jūsų, kurie išliks nepaklūstantys iki pabaigos, per jūsų atstumimą Manęs - nors ir Tiesa bus jums
jau atskleista - jūs būsite ištremti nuo Manęs. Jūs niekuomet nepriimsite Mano Gailestingumo, nepasiant
kaip Aš maldausiu jūsų išganymo. Jūsų neigimas ir neapykanta Man atneš jums amžiną kančią ir Aš liesiu
karčias ir sielvartingas ašaras dėl jūsų. O kaip jūs trokšite žemės komforto, nors jūs iššvaistėte savo laiką
ten nedoru siekimu nuodėmingų malonumų ir galios bei kur jūs engėte kitus. žemė jums atrodys  kaip
senai prarastas rojus, kuomet jūs šauksitės Mano Pagalbos tamsybių gelmėse. 

Tie  iš  jūsų,  kurie  Mane  mylite,  bet  kurių  sielos  buvo  sugadintos  nuodėmės,  turi  nebjoti  nes  Aš  jus
pritrauksiu su Savo Gailestimgumu kuomet jūs jo paprašysite. Visi nusidėjėliai bus išgelbėti kuomet jie bus
atpirkti Mano Akyse, nepaisant kokios siaubingos yra jų nuodėmės. 

Gyvieji esantys Mano Malonėje bus pakylėti į Mano Didingąjį Rojų. Tai kiekvienas nusidėjėlis, kiekvieno
tikėjimo, kiekvienos rasės, kurie pašaukė Mane, jų Išgelbėtoją, žmogaus Sūnų, ir visi tie kurie prašo Manęs
juos išgelbėti.

Aš prikelsiu numirusiuosius, tuos kurie buvo apvalyti Skaistyklos liepsnų, kaip ir tuos kurie kantriai laukia
Rojuje Didžiosios Dienos atėjimo. Likusieji bus ištremti.

Jūsų laikas žemėje jau nuspręstas Mano Tėvo ir ši diena yra visdar nežinoma Man, bet Aš jums sakau štai
ką. Jūs, šį kartą, būsite surinkti ir paimti į Mano Naująjį Rojų, kuomet Rojus ir žemė taps viena. Jums buvo
suteiktas  laikas  pasiruošti  tad  naudokite  jį geram  tikslui,  jog  jūs  turėtute  Amžinąjį Gyvenimą ir
dalintutės juo su savo mylimaisiais. Aš dabar prašau jūsų paaukoti kiekvieną mylimąjį, savo šeimą, savo
draugus ir savo tautas Man, jog Aš galėčiau apgaubti juos Savo Brangiausiojo Kraujo Apsauga. 

Jūsų Jėzus 

Aš prašau, jog jūs visi melstumėtės šią ypatingąją Dvasinės Kovos Maldą pašvęsti visus tuos
jums artimus 

2013 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis 23.30 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš prašau, jog jūs visi melstumėtės šią ypatingąją Dvasinės Kovos Maldą
pašvęsti visus tuos jums artimus, jog Aš galėčiau apgaubti juos su Savo Brangiausiuoju Krauju. 

Dvasinės Kovos Malda (122) Pašventimas Jėzaus Kristaus Brangiausiajam Kraujui
Brangus Jėzau, Aš prašau Tavęs pašvęsti mane, mano šeimą, draugus ir tautą Tavo Brangiausiojo Kraujo

Apsaugai.
Tu numirei už mane ir Tavo žaizdos yra mano žaizdos, man nuolankiai priimant kančią, kurią aš patirsiu

iki Tavi Antrojo Atėjimo. 
Aš  kenčiu  su  Tavimi,  brangus  Jėzau,  Tau  bandant  surinkti  visus  Dievo  vaikus  į  Savo  širdį,  jog  mes

turėtume Amžinąjį Gyvenimą.
Apgaubk mane ir visus tuos, kuriems reikia Tavo Apsaugos Savo Brangiausiuoju Krauju.
Amen.
Visa ką jums reikia padaryti, tai pasitikėti Manim ir Aš apsaugosiu tuos, kurie Manęs šauksis už išganymą

jų pačių ir kitų sielų. 
Eikite ir pasiruoškite Teismo Dienai. Aš laiminu jus visus ir Aš suteikiu jums stiprybės tęsti su atsidavimu

Mano Dvasinės Kovos Maldas.



Jūsų Jėzus 

žinokite, jog nė vienas žmogus joks kunigas, vyskupas, joks kardinolas, joks popiežius neturi
teisės perrašyti Dievo žodžio 

2013 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis 19.26 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano vargšai šventieji tarnai, kuomet prie Liturgijos bus prikišti nagai ir ji
bus išniekinta, atbėgs pas Mane su didžiuliu sielvartu. Tik tai tuomet kuomet tai nutiks jie suvoks, jog Dievo
žodis yra skelbiamas per Dievo pranašę, ir jog tai yra Tiesa. Dievo žodis yra Tiesa. Gali būti tik tai pilna Tiesa
arba jos iš vis nebūti, jei pranašystės suteiktos Dievo  vaikams esa iš Jo. 

Dagelis  susiburs  ir  susivienys  pasiruošti  pagerbti  Mane,  tokiu  būdu,  kuris  Mane  garbina,  nes  niekas
nepastos  jiems kelio  išlaikyti  Mano švenčiausiąjį  žodį;  Mano šventuosius  Sakramentus;  Mano šventasias
Mišias ir švenčiausiąją Eucharistiją. Bet netgi tuomet, daugelis nematys klaidų, kurios bus pristatytos nieko
neįtariančioms sieloms.

Tik tai  kuomet  Dievo  Bažnyčia  bus  paskelbta  esanti  vienybėje  su  pagonimis,  ir  jų beprasmiškom
praktikom, daugiau iš Mano  šventųjų tarnų ištiesų supras  kas  vyksta.  Tik  tuomet,  kuomet  pagoniški
simboliai ir satanistiniai ženklai pradės būt demonstruojami viduje virš bei ant įėjimo į Krikščioniškasias
Bažnyčias  išorės,  jie  bėgs  gelbėdami  savo  gyvybes.  Jų  širdyse  bus  didžiulė  baimė,  nes  daugelis  iš  jų  tą
akimirką neturės kur eiti, nes jiems nepavyko pasiruošti šiai dienai. Tai bus tie, kuriuos sumedžios nes jie
neatsiliepė į Mano Kvietimą. Jų išdidumas ir jų egoizmas užkirto kelią jiems atpažinti Mano Balsą. Tiek daug
iš  Mano  šventųjų  tarnų  bus  pagauti  netikėtai,  ir  daugelis  bus  bejėgiai  prieš  netikrojo  pranašo  ir  jo
bendrninko antikristo karaliavima. šie du bus negailestingi  ju užzduotyje valdyti visas tautas ir  betkuris,
kuris dris pastoti jiems kelia bus sunaikintas. 

Kol tie šventieji tarnai Mano Bažnyčioje žemėje bus įkalinti, jei jie nepasiruoš, tai tikinčiųjų pasekėjų sielos
ištikimųjų Man, Jėzui Kristui, kurie bus suklaidinti į didžiulę apgaulę, kuri sukels Man tokią karčią širdgėlą.
Daugelis  bijos  parodyti  neištikimybės  Bažnyčiai  netgi  tuomet,  kuomet  Mano  Mokymai  Mano  šventoji
Doktrina  ir  visi  Sakramentai  bus  pakeisti.  žinokite,  jog  nė  vienas  žmogus  joks  kunigas,  vyskupas,  joks
kardinolas, joks popiežius neturi teisės perrašyti Dievo žodžio. Kuomet jie tai padarys jie sulaužys Dievo
įsakymą. Tik tai Dievo Bažnyčia, kuri išlieka ištikima Mano Mokymams yra tikra. Kuomet tas ryšys - ryšys
kur  vienintelė  Tiesa yra  paskelbta Mano Vardu -  yra sulaužoma,  jie  tampa atskirti  nuo Manęs.  Aš  Esu
Bažnyčia.  Jūs  Mano sekėjai,  Mano  šventieji  tarnai  esate  dalis  Manęs,  kuomet  jūs  tvirtai  laikotės  Mano
švenčiausios Doktrinos.

Bažnyčia - Mano Bažnyčia - išliks nepaliesta, nes Tiesa niekuomet negali pasikeisti. Tie, kurie atsiskirs nuo
Manęs negali būti dalis Mano Bažnyčios žemėje.

Jūsų Jėzus 

Keturios galingos imperijos iškils kaip pagrindiniai šaltiniai iš kurių kils karai 
2013 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis 12.22 val.

Mano brangi mylima dukra, daug kas nutiks pasaulyje kadangi netikrojo pranašo galia auga ir betkuris,
kuris drįs jam mesti iššūkį bus ignoruojamas netgi aukščiausiuose Mano Bažnyčios postuose. 

Politiniai nesutarimai iššauks žemės pasidalijimą į  keturias dalis. Keturios galingos imperijos iškils kaip
pagrindiniai šaltiniai iš kurių kils karai.  šioms imperijoms didejant savo galia, jos valdys daugelį pasaulio
šalių, bet ne visas, nes to neleistų Mano Tėvas. 

Kiekviena  iš  šių  tautų  kovos  tarpusavy,  nors  jie  skelbsis  bendradarbiaujantys  kartu.  Nepasitikėjimui



augant, kiekvienas iš jų bandys nurungti kitą, o tuomet kova plėsis tolyn. Jie sunaikins daugelį savo vargingų
tautų. žmonės, kuriuos jie valdys  turės mažai jiems likusios galios, kadangi demokratija kabės kaip grėsmė.
Tai bus šie nekalti ir kenčiantys žmonės, kuriems bus suteikta Dievo Apsauga, jei jie turės Gyvojo Dievo
Antspaudą. 

Niekuomet  nenuvertinkite  šios  Nemokamos  Dovanos.  Gyvojo  Dievo  Antspaudas  apsaugos  jus  nuo
fizinės ir dvasinės mirties karų metu. Prašau išdalinkite jį kiek tik galite daugiau žmonių kiekvienoje šalyje. 

Egiptas ir Sirija įsitrauks į galios varžymasi, kuris turės atsiliepimą Izraely. Esti daugel Izraelio priešų. Visi
karai, kurie taikosi ir įpainioja šias dvi šalis iššauks galutini mušį kaip pasekmę, kuris įtrauks Izraelį ir jis
kentės didžiausią genocidą kada be patirtą nuo Antrojo Pasaulinio Karo. 

Jeruzalės baigtis ir pakilimas buvo išpranašautas ir šios kovos turi įvykti prieš tai kai pranašystės išsipildys.
Jūsų Jėzus 

Daugelis išduos Mane priimdami netiesas 
2013 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis 13.45 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano Galia dabar užplūs tikinčiųjų širdis kadangi jie šventosios Dvasios
Galia, jaus ramybės jausmą nepasinat didžiosios išdavystės, kurią jie pradeda matyti Mano Bažnyčioje. 

Aš per Mano mylimo Tėvo Didybės Galią suteikiu jums Mano mylimi mokiniai, didelę tvirtybę ir drasą
šių išbandymų metu.  Jums suteikiamos šios Dovanos per  Dvasines Kovos  Maldas,  nes be jų jums būtų
neįmanoma atlaikyti  religinį  persekiojimą,  kuris  plyti  priešaky.  Jums  suteikiamos  šios  Dovanos,  jog  jūs
galėtute išgelbėti kitus,  kurie atsisakys Mano Dangiškojo Kvietimo ir kurie nuklys nekaltai į  liūto olą,  iš
kurios išsilaisvins visas Pragaras. Atsidurę tamsos lindynėj jie bus nublokšti į pagoniškus ritualus. Jų sielos
bus atviros piktajai dvasiai, ir per trumpą laikotarpį jie taps akli Tiesai - šventajam Dievo žodžiui, nustatytam
nuo pradžių pradžios.  

Daugelis išduos Mane priimdami netiesas. Visgi, jiems buvo suteikta Tiesa Mano mirtim ant Kryžiaus.
Daugelis  Mano  apaštalų,  kuomet  Aš  vaikščiojau  žemėje,  Mane  išdavė  tom  dienom  prieš  Mano
Nukryžiavimą, imituodami Farizejus, jie šaukė tokius žodžius: “Eik šalin nuo manęs Tu kalbi ereziją.  Tu
šaipaisi iš Fariziejų, kurie kalba Dievo Vardu. Tu esi melagis ir Tu kalbi blogį. Tu esi šėtono sūnus.” 

Dabar kadangi Aš ruošiu visus jus Mano Antrajam Atejimui jūs išspjausite šiuos tokius pat kaltinimus ir
vėl. Aš ateinu dabar per šiuos Dieviškus Dangiškuosius Pranešimus, atnešti jums Tiesą, nors jūs ir žinote
viską apie Mane. Aš darau tai, nes Tiesa bus panaikinta Mano Bažnyčiose. Jūs greitai priimsite melą Mano
Vardu ir nebegalėsite niekur surasti Tiesos. 

Nepamirškite šių žodžių. Aš ateinu tik užbaigti Savo Pažado Savo Tėvui. Aš ateinu suteikti jums galutinį
išganymą jums pažadėtą. šėtonas nenori, kad tai nutiktų, visgi jis negali sustabdyti Manęs. Bet ką jis padarys
tai užkirs kelią daugeliui Dievo vaikų priimti Mano galutinį Gailestingumą. Jis padarys tai su Mano priešų
pagalba, kuriuos jis dabar sugundė Mano Bažnyčioje žemėje.

Atsibuskite tie iš jūsų,  kurie miegate. Aš ateisiu kaip vagis naktį.  Tik tai tie,  kurie bus pasiruošę,  bus
išgelbėti.

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina kunigams: Jog išliktute ištikimi mano Sūnaus Bažnyčiai žemėje jūs turite
būti pasiruošę maitinti Jo kaimenę Jo Gyvybės Maistu 

2013 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis 13.30 val.

Mano vaikeli, daugel ženklų bus suteikta iš Dangaus, ant mano Sūnaus Bažnyčių stogų, kuomet galutiniai



pakeitimai bus padaryti šventųjų Mišių Liturgijoje. Visi tie, kurie laiko atvertas akis ir savo ausis budrias
pamatys mano Sūnaus pyktį tokiu būdu, kurio jie negali nepastebėti. 

Mano Sūnus pažadėjo jog Jis parodys Savo Pyktį kuomet jie Jo Bažnyčioje žemėje, nukryžiuos Jį dar kartą
išniekindami Jo Kūną ir Kraują šventųjų Mišių Aukos metu. Griaustinius ir žaibus seks didžiulės audros,
kurios nustebins žmones. Dar daugiau potvynių bus matomi, kuomet žmogaus nuodėmės bus plaunamos
jiems pradedant pastebėti Dievo bausmes, kurios išsilies žemyn ant žmonijos.

Nuodėmės vergai - net ir tie, kurie myli mano Sūnų, kurie yra ištikimi šventosioms Mišioms - todėl jie
nepastebės skirtumo kuomet bus pristatyta bjaurastis. Nepamirškite jog šventosios Mišios yra sakomos, jog
paminėtų mano Sūnaus mirtį  ir  kur atsiskleidžia  mano Sūnaus  tikrasis Buvimas. Greitai jie nepripažins
Tiesos ir naujos mišios taps pagoniškais ritualais. Ta diena visdar turi ateiti ir ji įvyks staiga ir netikėtai - taip
greitai  judės  netikrasis  pranašas.  Dabar  yra  pasiruošimo  laikas.   Visi  tie  šventieji  tarnai,  kurie  išliks
ištikimi švenčiausiajai Eucharistijai ir kurie tvirtai laikysis švenčiausiojo Dievo žodžio, turi pradėti savo
pasiruošimą dabar. 

Jog išliktute  ištikimi  mano Sūnaus Bažnyčiai  žemėje  jūs  turite  būti  pasiruošę  maitinti  Jo  kaimenę Jo
Gyvybės Maistu, tai Jo švenčiausiaja Eucharistija. Tai yra priesaika, kurią davėte Jėzui Kristui, kuomet jūs
pasakėte, jog jūs tarnausite Jam ir teiksite Jo švenčiausiąjį Kūną ir Kraują šventųjų Mišių metu, visiems tiems
kurie ieško išganymo. ši priesaika turi būti gerbiama iki paskutinės dienos.

Nebijokite laikų priešakyje, kuomet Dievo priešai bandys panaudoti Jo šventąjį Vardą, jog nuodėmė būtų
toleruotina ir padarytų ją leistiną visiems; Kumet jie atims visą Jo Kūną ir Kraują. Tai nebus svarbu, jei jūs ir
toliau tarnausite mano Sūnui kokiu galite būdu.

Eikite  ramybėje  su  viltim,  jog  visi  jūs,  kurie  mylite  mano Sūnų būsite  palaiminti  šventosios  Dvasios
Dovana, jog jūs galėtute atskirti Tiesą.

Jūsų Palaimintoji Motina
Išgelbėjimo Motina 

Keturios pasaulio dalys, apie kurias Aš kalbu, yra keturios didžiosios imperijos - JAV, Rusija,
Europa ir Kinija 

2013 m. rugsėjo 24 d., antradienis 11.18 val.

Mano   brangi  mylima  dukra,  keturios  pasaulio  dalys,  apie  kurias  Aš  kalbu,  yra  keturios  didžiosios
imperijos - JAV, Rusija, Europa ir Kinija. Visos išpranašautos pranašystės siejasi su šiomis įtakomis, iš kurių
visi sukrėtimai  įvyks religinėje ir politinėje struktūroje.    

Sirija  ir  Egiptas  neramumų  jų  šalyse  metu,  taps  katalizatoriai  didžiajam karui,  kuris  įtrauks  keturias
pasaulio galias. Kiekviena iš šių galių bus susijusi, jog sukurtų vieningą režimą, kuris bus naudojamas valdyti
pasaulinei gerovei ir populiacijai. 

Religiniai karai bus centriniai šiam valdymui ir vadovai paskirti Mano Krikščioniškose Bažnyčiose bus
nugalėti  ir  sunaikinti  žvėries  pasirengimo  metu,  kuris  valdys  visas  keturias  imperijas.  Nė  vienam  iš
valdančiųjų, kuris niekina Dievo žodį ar kuris bando sunaikinti Jo vaikus, nebus duota teisė iš Dievo jėga
paimti tuos, kurių vardai yra Gyvųjų Knygoje. Ir kadangi Aš kalbu apie Krikščionis ir būtinybę jiems išlikti
ištikimiems Man, Aš taip pat kalbu apie žydus, nes jų globėjas Archangelas Mykolas juos saugos ir padės
jiems atlaikyti kankinimus kuriuos jie, kaip Dievo išrintieji vaikai taip pat turės patirti. 

Dievo Planas buvo sukurtas ir visi angelai ir šventieji Rojuje dabar ruošiasi, padėti Man ir Mano Misijai
suvienyti  visus ir  apsaugoti  tuos,  kurie Mane myli  nuo didžiosios  klastos,  kuri  buvo sukurta apkvailinti
pasaulį. Niekad iki šiol nuodėmingumas prieš Dievą nebuvo toks kordinuojamas žmonijos rasės kaip tai yra
šiandien.  Niekad iki šiol istorijoj mirtingas žmogus negalėjo sukelti tiek kančios, valdžios užgrobimo



būdu, jog visa valdytų, taip kaip jis gali šią akimirką.  Didysis persekiojimas prieš Dievo vaikus sukurtas
šėtono su savanoriška blogio pagalba, valdžios ištroškusių vyrų ir moterų aukštuose valdžios postuose, jau
atsiveria prieš jūsų akis. Visgi daugelis iš jūsų negalite matyti, nes buvote apkvailinti. 

Jūsų Jėzus 

Tiek daug pamiršo Mane ir daugeliu atveju Manęs nevertina 
2013 m. rugsėjo 24 d., antradienis 18.00 val.

Mano brangi mylima dukra, koks Aš jaučiuosi vienišas kuomet tiek daug, taip pat ir tie ištikimieji Mano
šventajam žodžiui, praleidžia taip mažai laiko Mano Draugijoje. O kaip Aš trokštu jų dėmesio netgi tik vienai
akimirkai per dieną. Tiek daug pamiršo Mane ir daugeliu atveju Manęs nevertina. Nejaugi jūs nežinote, jog
tiesiog su Manim kalbėdami nors trumpam laikui, jog Aš išliesiu Savo Malones jums - gauti vidinę ramybę,
kuri nagali būti randama pasauly niekur kitur.  

Jūsų siekime malonumų, patogumų ir linksmybių jūsų pasitenkinimo pliūpsniai yra trumpalaikiai. Niekas
įskaitant didžiausius pasaulio turtus, jūsų nepatenkins. Tai yra dėl Manęs - Mano Didžiojo Gailestingumo -
jog jums buvo suteiktas didžiausias turtas - gyvenimo Dovana pripildyta didžios šlovės, dangiškos aplinkos,
tobulo nuostabaus kūno ir galimybės pajusti ilagalikę meilę, kuri jus priblokš, bet atneš jums neaprėpiamą
džiaugsmą. Tai yra Amžinasis Gyvenimas ir laikas man jus atvesti į Mano Naująją Karalystę žemėje jau arti. 

Kuomet jūs kalbatės su Manim ir prašote Manęs jus paruošti šiai Didžiajai Dienai, jūs būsite pasiruošę,
bet padaryti jums reikalingas permainas Didžiajai Viešpaties Dienai  užtrunka kurį laiką. 

Kaip nuotaka ir jaunikis, jūs turite turėti viską savose vietose prieš Didžiojo Paliminimo Dieną.  Jūs turite
paruošti savo šeimą, savo draugus, savo artimuosius, labai gerai išanksto. Tuomet ta Diena kuomet Aš ateisiu
stebėti šio Didingo Perėjimo, jūs turite būti pasiruošę ir kūnu ir siela, jog jūs būtute verti įžengti į Naująjį
Rojų.

Už kiekvieną dieną, kurią jūs praleidžiate būdami užimti kitų reikmėmis,  jūs turite išsaugoti bent jau
dešimt minučių tos dienos atgailaudami už savo nuodėmes. Tai labai svarbu, nes Aš myliu jus ir mielai jūsų
laukiu. Jog tinkamai bendrautute su Manim , jūs turite ateiti prieš Mane pirmiausiai kaip nuolankūs tarnai.
Kuomet  jūs  klūpote  prieš  Mane  ar  paprasčiausiai  kalbatės  su  Manim savo  širdyse  visada  pradėkite
sakydami: 

“Jėzau atleisk man, nes Aš nusidėjau”. 
Po to,  jūs pajusite Mano Buvimą ir  Aš gyvensiu jūsų sielose.  Kuo dažniau jūs kreipsitės į  Mane, tuo

artimesni  jūs  tapsite.  Greitai  Aš  tapsiu  jums  kaip  draugas,  be  kurio  jūs  negalite  gyventi.  Tuomet  jūs
atsigręšite į Mane dėl kiekvieno mažo dalyko ir Aš būsiu šalia. Aš  visuomet užtikrinsiu, jog tie iš jūsų, kurie
praleidžia laiką Mano Draugijoje būtų suteiktos didelės malonės ir Mano palaiminmai pagimdys jūsų sielos
romumą ir proto ramybę. Nepamirškite, jog Aš atsakau tuoj pat tiems, kurie Manęs ieško. 

Jūsų Jėzus 

Vargas tiems Krikščionims, kurie Mane paliko pasirinkdami naujojo amžiaus pagonybę 
2013 m. rugsėjo 24 d., antradienis 22.44 val.

Mano brangi mylima dukra, kiekviena gyva siela turi galingą instinktą ieškoti Dievo savo gyvenimuose.
Tie, kurie suranda Dievo Meilę jos tyriausioje formoj, jiems suteikiama ši Dovana dėl jų nuolankumo ir
priėmimo fakto, kad visa šlovė priklausanti Dievui. 

Pagonys kita vertus,  savo dvasinės ramybės  paieškoj,  ieško Tikrojo Dievo Kurinių,  vietoj  jų Kurėjo.
Vietoj  to,  jog  gulėtų  prieš  Dievą,  Mano  Visagalį  Tėvą,  Visų  dalykų  Sutvėrėją,  jie  guli  kniūbsti  prieš



netikruosius stabus taip pat ir stebuklus, kuriuos Jis sukūrė pasaulyje - žemę, saulę, mėnulį ir žvaigždes. Jie
aukština šiuos didžiuosius stebūklus ir tiki, jog taip darydami tai suteikia jiems didžių galių. Ko jie ieško tai
yra  tam  tikros  rūšies  dvasinio  nušvitimo,  kuris  jie  tikisi  suteiks  jiems  malonumą  ir  ramybę.  Daugelis
tuomet, per meditaciją ir jogą, atveria savo protus ir sielas, jog leistų piktosioms dvasioms juos užvadyti.
Jie klaidingai tiki, jog kai kurios galios, išskyrus tas kurios ateina iš Dievo Visų Aukščiausiojo, gali suteikti
jiems ramybę, kurios jie taip trokšta. 

žinokite dabar, jog yra tik tai vienas Dievas. Betkokia kita garbnimo forma reiškia pagonybę. Nesvarbu
ką jie sako ar kaip jie pateisina savo poelgius, jie kviečia šėtoną užgrobti jų sielas ir kuomet jis gauna priėjimą
jis, bei demonai, kuriuos jis pasiunčia, nepaliks šių sielų ramybėje. Jie kankins šias sielas, pripildys jas melu ir
vers  jas  tikėti,  jog  jie  turi  dovaną.  Kai  kurie  tiki,  jog  jie  gali  išgydyti  kitus,  kaip  pavyzdziui  per
praktikavimą Reiki, nors tai ką jie daro vietoj to, tai užkrečia kitus taip pat ir nekaltuosius. Kuomet
pagonys gieda, jog pritrauktų dvasines dovanas, jie sako, jog tai suteikia jiems ramybę. Nors daugelis tuo
tiki, žinokite, jog per trumpą laiko tarpą - piktajai dvasiai įžengus į jų pasamonę - jie taps įsiaudrinę ir
neberas jokio atokvėpio.  Kiekvienas jutiminis malonumas yra pastoviai jų ieškomas, o visa ką jie gauna
mainais tai sielos tamsą. 

Pagonybė sukelia  siaubingą nerimą ir  šalyse,  kuriose  verkia pagonys netikriesiems  dievams jie  patiria
Mano Tėvo Pyktį. Daugelis šių sielų nesupranta ką jie daro, bet atpažinkite juos pagal būdus, kuriais jie
garbins  savo  kūnus,  nes  jie  mano  esant  save  šventais  indais  netikrųjų  stabų  akyse,  kurias  jie  skelbiasi
garbinantys. Meilės, nuolankumo ar asmeninės aukos vardan kitų gėrio, jiems truks, nes jie garbina tik tai
pojūčius. Jie nesupranta, jog jų sielos yra Dievo Dovana todėl jie atiduoda jas siekdami tobulumo, kuris
niekuomet jiems nepriklausys.

įspėjimo metu, Aš pažadinsiu šiose sielose Tiesą - tai yra Kam jie priklauso. Melskitės, jog jie priimtų
Mano Gailestimgumo Ranką. Vargas tiems Krikščionims, kurie Mane paliko pasirinkdami naujojo amžiaus
pagonybę. Jie yra tie, kurie nenori Mano Gailestingumo ir rinktūsi vietoj to tyškančias nesamones, nes tai
maitina jų egoizmą kuomet jie tiki, jog jie turi galią valdyti dvasinius dalykus. Kuomet jie ieško asmeninio
tobulumo tokiu  būdu,  jie  atsiskiria  save  visiškai  nuo Dievo.  Taip  pasielgdami,  jie  atveria  duris  piktajai
dvasiai,  kuri  sugundys  ir  užhipnotizuos  juos  remdamasi  prietaringais  pažadais,  kurie  jų  sielas  pavers
bevaisėmis kur Dievo Meilė negali tarpti.  

Jūsų Jėzus 

Išgelbėjimo Motina: tik keli bus pakankamai drąsūs atvirai skelbti Dievo žodį per mano
Sūnaus Bažnyčios Nukryžiavimą žemėje 

2013 m. rugsėjo 25 d., trečiadienis 12.15 val.

Mano vaikeli, mano Sūnaus Bažnyčios žemėje Nukryžiavimas jau gerokai ištiesų prasidėjo ir visi ženklai
jau pradėjo būti matomi. Taip kaip tuomet, kuomet mano Sūnus buvo prikaltas prie Kryžiaus, tik vienas iš Jo
apaštalų pasiliko su Juo iki galo, tad taip pat ir dabar tik  keli iš Jo apaštalų žemėje drysta būti matomi
ginantys Jo Mistinį Kūną žemėje, Jam esant plešiamam, kankinamam, o tuomet sunaikinamam.

Tik labai nedaugelis, kurie prisiekė ištikimybę mano Sūnui stebėjo Jo nuplakimą arėjo šalia su Juo kopime
į  Kalvarijos  Kalną.  Aš  turėjau  tik  keturis  ištikmus  mokinius  -  savo  pusseserę  Mariją;  Martą;  Mariją
Magdalietę  ir  Joną -  jog mane palaikytų ir  padėtų man mano agonijoje,  kuomet aš turėjau stebėti  savo
Sūnaus  siaubingą  kankinimą.  Daugelis  vykdys  mano  Sūnaus  nuromdymus,  per  šiuos  šventuosius
Pranešimus  pasauliui,  bet  tik  keli  bus  pakankamai  drąsūs  atvirai  skelbti  Dievo  žodį  per  mano  Sūnaus
Bažnyčios Nukryžiavimą žemėje. 

Mano sielvartas šiuo metu yra didis, nes visa kas buvo mano išpranašauta apsireiškimų metu La Salette
Prancūzijoje dabar atsiskleidžia prieš jus visus, bet daugelis iš jūsų esate akli. Tie iš jūsų, kurie paskyrėte



valandų valandas  prieš  mane mano švenčiausiose  koplytėlėse  tui  ateiti  ir  paprašyti  manęs  jūsų Motinos
atverti jūsų akis Tiesai. Jūs turite paprašyti pašvęsti jūsų širdis ir sielas mano Sūnui, kitiap jūs taip pat Jo
išsižadėsite. 

Jūsų Palaimintoji Motina
Išgelbėjimo Motina 

Dievas Tėvas: jei Man reikės sunaikinti miestus, jog sustabdyčiau plintantį blogį, tuomet Aš
taip ir padarysiu 

2013 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis 17.55 val.

Mano brangiausioji  dukra,  Mano Teisingumo Ranka išsitiesė virš pasaulio ir  Aš nubausiu tuos,  kurie
skriaudžia Mano vaikus, kūnu ir siela. Jūs turite bijoti Mano Pykčio taip kaip ir priimti Mano Gailestingumą.

Aš įsikišiu į jūsų šalis, jog sustabdyčiau karų plitimą ir jei Man reikės sunaikinti miestus, jog sustabdyčiau
plintantį  blogį,  tuomet  Aš  taip  ir  padarysiu.  Kadangi  žmonių  nuodėmingumas  plinta  kaip  virusas,  Aš
padalinsiu  tas  sielas  į  dvi  dalis  ir  nutrenksiu  jas  žemyn.  O  kaip  žiaurios  aborto  nuodėmės,  karas,
žmogžudystė ir apgaulė tų, kurie padeda nuodėmės plitimui kelia Man šleikštulį. Dabar jie už tai sumokės
aukšta kaina.

Tie politiniuose postuose, kurie kontroliuoja abortų prieinamumą, bus baudžiami pirmieji. Luktelkite
dabar ir jūs pamatysite kaip jie kentės už žiaurumus, kuriuos jie prieš Mane patvirtino. Tos grupės, kurios
rezga  pasaulio  populiacijos  baigties  sąmokslą  per  abortus,  mirs  agonijoj  nuo  Mano  Rankos.  Pagaliau
Teisingumas bus jiems įvykdytas, kadangi Aš daugiau neleisiu jiems sukelti tokių žiaurumų Mano vaikams.
Jų  arogantiški  pasisakymai,  jog jie  atstovauja  žmonių interesams bus nutildyti,  nes jie  atskyrė save nuo
Manęs ir dabar jie turi mažai laiko, jog išpirktų savo sielas. 

Tiems,  kuriems  yra  suteikta  atsakomybė  mokinti  Mano vaikus  Evangelijos  Tiesos  turi  laikytis  savo
Pažado. Aš prikelsiu jus kuomet jūs sakote Tiesą, bet Aš jus nutrenksiu į prarają, jei ir kuomet jūs išniekinsite
švenciausiąją Eucharistiją. Ir kuomet melagiai įtikins jus dėl poreikio pakeisti Tiesą, bei jus nukankins, tai
bus niekis palyginus su tamsa, kurią Aš išliesiu ant visos žemės. Tuomet ten bus verksmas ir dantų griežimas
bet niekas jūsų neišgirs. Jūs daugiau nebematysite kaip ir nieko nebegirdėsite, bet jūs jausite skausmą tų
sielų, kurias jūs sunaiknote dėl išdavystės, kurią jūs padėjote įkurstyti iki kol ji neapvyniojo sielas tų šventųjų
tarnų, kuriems jūs nurodinėjote. 

Bijokite Mano Rūstybės, ji nusileis ant jūsų netikėtai, o tuomet jau bus jums per vėlu.  Jūs niekuomet
nepamatysite  Mano  Veido.  Aš  suteikiu  viesiems  vadovams,  kurie  valdo  Mano  Bažnyčias  žemėje  šį
paskutinį įspėjimą. 

Dievo žodžio neapgynimo ar švenčiausiosios Eucharistijos neišsaugojimo pasekmė bus mirtis ir neviltis.
Aš neduosiu jums laiko sunaikinti sielų, kurios buvo pažymėtos Mano priešų.

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas 

Mano Tikroji Bažnyčia bus ištremta iš Romos ir turės pakelti ne vienerius apleidimo metus 
2013 m. rugsėjo 28 d., šeštadienis 15.23 val.

Mano brangi mylima dukra, visuomet primink tiems, kurie į Mane tiki, bet kurie neturi supratimo, jog
Mano Antrasis Atėjimas jau artėja, jog jie turi visuomet būti budrūs ženklams, kurie buvo išpranašauti Mano
Tėvo Knygoje, apie laiką, kuris bus prieš Didžiąją Dieną. 

Didžioji išdavystė yra pirmasis ženklas. Tai bus kuomet tikėjimas Tiesa - Dievo žodžiu - išnyks ir kuomet



nuodėmė bus šlovinama kiekvienam pasaulio kampely. ženklas parodantis, kad Mano Antrasis Atėjimas jau
yra labai arti  bus tuomet kuomet didžioji  išdavystė apims Mano Bažnyčią žemėje iš  vidaus. Kuomet jūs
pamatysite  tuos,  kurie  sakosi,  jog  jie  buvo  paskirti  Manęs  vesti  Mano  Bažnyčią  žemėj  įsijungti  su
pasaulietiniu  pasauliu,  jog  įgytų  palankumo,  jūs  žinosite,  jog  jau  prasidėjo  pasikeitimai.  Kuomet  jūs
pamatysite, jog apie Didžiąją Auką - Mano Nukryžiavimą - diskutuojama ir naujos reikšmės priskiriamos
Mano Euharistiai, jūs žinosite, jog Mano Bažnyčia bus ištremta į dykumą.

Kalbėdamas apie Savo Bažnyčią, Aš turiu omenyje tuos, kurie nenukryps nuo Tiesos ir kurie tęs, kaip ir
prieš tai priimdami Dievo žodį. Mano Tikroji Bažnyčia bus ištremta iš Romos ir turės pakelti ne vienerius
apleidimo metus. Ji bus sutrypta stabmeldžių ir kentės, bet Mano Malonės dėka, Ji išliks nepaliesta ir tos
drąsios sielos, kurios atsisakys Mane palikti, joms bus suteiktos ypatingos Dovanos iš Manęs. Kaip bjaurūs
taip vadinami “stebūklai”, išgijimai ir netikro nusižeminimo veiksmai ir meilė žmonijai bus matomi Mano
Bažnyčios  kevale,  tikrieji  stebuklingi  įsikišimai  bus  patiriami iš  Manęs.  Aš  Dvasinės  Kovos  Maldų dėka
padarysiu žinomą šventosios Dvasios Akivaizdą tiems, kurie tyčiojasi ir šaiposi iš jų. Daugel stebuklų bus
išliejama  Mano  Maldų  Grupelėms  ir  tiems,  kurie  meldžiasi  Maldas  kaip  dovana,  jog  padėčiau  Savo
mylimiems apaštalams susidoroti su religiniu persekiojimu. 

Persekiojimas  apie  kurį  Aš  kalbu  yra  daugiausiai  dvasinis.  Mano  tikrieji  apaštalai,  ir  Aš  turiu  visus
Krikščionis kiekvienos denominacijos, visur, stebės su didžiuliu sielvartu kuomet jie turės pakelti didžiąją
klastą, kuri nusileis ant Katalikų Bažnyčios. Katalikų Bažnyčia įtrauks pasaulietinį pasaulį ir paskelbs, jog
mirtinos nuodėmės daugiau nebėra. Nuodėmė nebus pripažįstama ir jog būtų suklaidinti nekaltieji jiems
bus pasakyta, jog nėra sunku įžengti į Mano Karalystę. Dabartinio formato Išpažinčių nebebus. žmonėms
bus  pasakyta  prašyti  atpirkimo  savo  asmenine  nuožiūra,  tad  dėlto  daugelis  nebesistengs  prašyti  Manęs
Atleidimo. Jie to nedarys, nes jie daugiau nebepriims to, jog nuodėmė yra padaroma tyčia, ir dėlto Dievas
atleis visiems. Tai yra klaida, kuri buvo išpranašauta ir kuri nuves milijonus į Pragaro ugnį ir jie bus nuvesti
ten netikrojo pranašo ir antikristo. 

Greitai, visos pagoniškos šventės ir festivaliai bus visur integruoti į Katalikų Bažnyčias. Pagonys ir tie,
kurie nekenčia Dievo bus pakviesti prie altorių priešais Tabernakulius. ši švente bus paskelbta esanti naujos
formos Komunija - visi Dievo vaikai prisijungiantys kartu, jog pagerbtų vienas kito įsitikinimus ir žmonių
teises.  Jūsų  Mano  pasekėjai  bus  prašoma  parodyti  pagarbą  tiems,  kurie  nori  sunaikinti  Mano  Buvimą
švenčiausioje Eucharistijoje. Jūs būsite apkaltinti esantys anti Krikščioniški jei jūs nepriimsite pagonybės. štai
kaip jūs būsite visi apkvailinti. štai kaip Aš Jėzus Kristus būsiu išniekintas. Jie padarys tą patį mokyklose, jog
uždraustų Krikščionybę. Jie padarys tą patį politiniuose sloksniuose, kuomet viskas kas susiję su Manim bus
nušluota. į nė vieną kitą religiją nebus taip taikomasi su tokia neapykanta. Krikščionybė kadangi ji yra Tiesa,
bus sunaikinta. 

Ko jūs nesuvokiate tai, kad tapdami šio siaubingo išniekinimo savanoriai dalyviai, jog jūsų sielos patamsės
ir su laiku jūs atsisakysite savo pačių išganymo. 

Išduokite Mane ir Aš jums atleisiu. Paneikite Mane ir Aš jums atleisiu. Bet kuomet jūs Mane paniekinsite
ir  prisieksite ištikimybę žvėriui,  jūs tapsite visiškai atsiskyrę nuo Manęs ir  jums bus neįmanoma priimti
Mano Gailestinumo.

Jūsų Jėzus 

Bažnyčioj esančios masonų grupės jau pasiekė didžiausią galios lygį Mano švenčiausioje
Bažnyčioje žemėje  

2013 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis 15.45 val.

Mano brangi mylima dukra, Aš turiu paprašyti visų Savo šventųjų tarnų saugotis pakvietmų sudalyvauti
rekolekcijose, kurios bus pristatytos, jog įtikintų juos sutikti su naujomis ištikimybės priesaikomis, kurios



pavers bevertėm - jei jie sutiktų tai padaryti - jų švenciausias priesaikas, kurias jie davė Man, Jėzui Kristui. 
Bažnyčioj  esančios  masonų  grupės  jau  pasiekė  didžiausią  galios  lygį  Mano  švenčiausioje  Bažnyčioje

žemėje ir greitai jos diktuos savo naują liturgiją, kuri niekins Mano švenčiausiąją Valią. Sukurtą Dievo
priešų  ir  užmaskuotą  nauju  prsitaikymu,  jog  įtikti  politinėm  galioms,  kurios  nori  uždrausti
Krikščionybę, ji bus pristatyta taip greitai jog daugelis Mano Bažnyčioje bus apstulbę.  Jie jaus skausmą
matydami tokią bjaurastį, bet Mano ištikimųjų tarnų balsai viešai nebus išgirsti, nes jie Masonai valdo kaip ši
nauja liturgija bus suvokiama visais būdais. Kiekvienas iškilęs prieštaravimas vyskupijose visame pasaulyje
bus atmestas ir nustumtas į šalį. Pasiteisinimas bus, jog Bažnyčia turi užverbuoti naujas jaunas sielas, kurios
nuo jos nutolo.  Būdama patraukli  pasaulietiniam pasauliui,  jie  sakys,  jog tai  atvers daugiau žmonių per
naująją liturgiją. 

O kokia klastinga ši bjaurastis bus ir kiek daug patikės melu, kuris nuves tiek daug sielų tolyn nuo Tiesos.
Tiesos  Knyga buvo išpranašauta  pranašui  Danieliui,  jog Dievo  vaikai  niekuomet  nepamirštų Tiesos
kuomet jie skęsta meluos, kurie užvaldys Mano Bažnyčią žemėje. 

Priimkite Tiesą nustatytą Mano  Bažnyčios žemėje.  Nepriimkite  naujų įstatymų, kuriuos jus privers
priimti Mano švenčiausiu Vardu, kas bus tolygu šventvagystei.

Jūsų Jėzus žė į  šąęų ūč 

----- 2013.10 -----

Vyrauja labai klaidinga nuomonė tame kas padaro vyrą ar moterį šventais Mano Akyse 
2013 m., spalio 2., trečiadienis, 22:15 val.

Mano brangi mylima dukra, vyrauja labai klaidinga nuomonė tame kas padaro vyrą ar moterį šventais
Mano Akyse. 

Daugelis pasaulyje žmonių mano, jog Kikščioniškas Tikėjimas yra sunkiai priimamas kuomet kalba eina
apie maldą. Tokiai daugybei gerų ir geranoriškų žmonių taip sunku sėdėti tyliai ir ramiai apmąstant
Mano Didžiasias Pamokas, suteiktas pasauliui, jog jie suprastų ko iš jų yra tikimasi. Aš nekeliu didžių
reikalavimų. Aš neverčiu sielų pralesiti  valandų valandas prieš Mane ir visgi,  Aš Esu toks laimingas,
kuomet nuolankios sielos tai daro - be tai yra retas dalykas. 

štai kaip Aš noriu išvystyti artimą santykį su visais Dievo vaikais. Man tiesiog reikia išgirsti jūsų balselius
Mane  šaukiančius  kuomet  jūs  norėtute  pasidalinti  savo  asmeninėmis  mintimis;  savo  liūdesiu;  savo
džiaugsmu;  savo  rūpesčiais;  savo  nepasisekimais  ir  ilgesiu  Man,  jog  Aš  galėčiau  Pasirodyti  ir  būti  jūsų
pamatytas. 

Niekuomet prieš tai pasaulio istorijoje Dievas neleido Savęs būti pajustam, sielose tų, kurie Jo ieškos dabar
- per Mane, Jo vienatinį Sūnų.  Su Dievo, Tėvo, Visų Aukščiausiojo  Galia - Aš ateinu netgi pas pačius
žemiausius,  pačius  neverčiausius,  labiausiai  pasimetusius,  labiausiai  dvasiškai  besikankinancius,  jog
suteikčiau jums Dovaną pajusti Mano Buvimą. Kaip gi Aš tai padarau? Kaip jūs žinosite, jog Aš bendrauju
su jumis?  Pirmiausiai Aš jus pripildysiu atsivertimo ašaromis. Jūs pradėsite jausti didį sielvartą jums
išgyvenant  Mano  Nukryžiavimą.  Jūs  pradėsite  matyti  gyvenimą,  netgi  kasdienines  situacijas,  Mano



Akimis. Jūs būsite pritraukti prie kitų, kurie jau buvo pripildyti šventosios Dvasios Dovana. 
Aš nesirenku tų, kurie jums atrodo vertesni, šventesni, labiau palaiminti, daugiau susitvardantys, nei jūs.

Aš išsirenku tik tai tuos, kurie ateina pas Mane su visišku nusižeminimu, kur jų pačių laisva valia buvo
savanoriškai jų atiduota, jog ji galėtų tapti Mano Valia.

Jei jūs ištiesų Mane mylite, jūs pažinosite tikrą ramybę. Jei jūs ištiesų Mane mylite, jūs sakysite Man:
“Jėzau Tavo Valia yra visa kas svarbu. Mano laisvoji valia yra Tavo. Daryk su ja Ką geidi.” 
Kuomet siela Man tai pasako, jie yra tikrieji Mano tarnai ir jie yra priežastis dėl kurios Aš galiu išgelbėti

likusius iš tų, kurie yra perdaug užsispyrę, jog atpažintų prasmę buvimo vienybėje su Manim.
Aš galiu padaryti daugel  dalykų ir  sukurti  daugel  stebuklų,  kuomet laisvoji  valia,  suteikta kiekvienam

asmeniui iš Mano Tėvo, yra pasiūloma Man atgal, Jo Sūnui. Tai yra didžiausia galia, kuri panaikins žvėrio
galią,  kuomet jis  ateis  į  valdžią.  Ateikite  pas Mane ir  padovanokite  savo laisvąją  valią  Mano Tėvui,  jog
atneštute laisvę žmonijai. Prašau melskitės šią Dvasinės Kovos Maldą:

Dvasinės Kovos Malda (123) laisvosios valios Dovana Dievui:
Mano brangiausias Jėzau, išgirsk šią maldą iš manęs, pačios neverčiausios sielos, ir padėk man Tave mylėti

dar daugiau. Savo laisvąja valia, aš siūlau Tau šią Dovaną atgal, brangus Jėzau, jog As galėčiau tapti Tavo
nuolankiu tarnu ir išlikti paklusniam Dievo Valiai. 

Mano valia yra Tavo Valia. Tavo įsakymai reiškia, jog aš esu paklusnus Tavo kiekvienam troškimui.
Mano laisvoji  valia  yra  Tavo,  jog pasielgtum su ja  kaip  tinkamas,  jog išgelbėti  visus  žmones,  visame

pasaulyje, kurie yra nuo Tavęs atsiskyrę.
Aš suteikiu šią Dovaną, kuri man buvo duota gimstant, Tavo švenčiausiajai Tarnystei. Amen.
Kuo daugiau jūs Mane pradėsite pažinti, tuo daugiau jūs suprasite du dalykus. Mano Mokymai niekuomet

nepasikeitė. Aš myliu visas sielas.
Jūsų Jėzus 

as the crusifiction of my church on earth 
2013 m., spalio 3., ketvirtadienis, 22:35 val.

Mano brangi mylima dukra, kadangi prasideda Mano Bažnyčios Nukryžiavimas žemėje, tu turi stebėti
visus ženklus, kurie buvo išpranašauti. 

Dievo priešai  pamėgdžios  kiekvieną Mano Paties  Nukryžiavimo aspektą,  pradedant  nuo Mano Kūno
išniekinimo. Kuomet Aš buvau nuvilkta prieš Savo budelius,  jie  išrengė Mane nuogai,  jog pasityčiotų iš
Manęs ir sukeltų Man gėdą. Tuomet jie aprengė Mane raudonai - spalva asocijuojama su žvėriu. Tuomet jie
kovojo, kurispirmas įkals vinį į Mano Kūną. Tuomet, kaip barbarai,  jie suplėšė Galūnes ir įtempė Mano
Rankas taip stipriai, jog jie atskyrė jas nuo Sanarių, jog sukeltų Man papildomo skausmo. Jog  Aš kentėčiau
dar daugiau, jie įkalė vinis į riešus Mano Rankų tokiu kampu, jog jie išlindo per Mano Riešus. Mano Dvejos
Rankos buvo tempiamos į du nepatogius kampus ir Aš kabėjau skausmingu, neįprastu kampu, sukurtu taip,
jog sukeltų Man didžiausią skaumo kiekį ir pažeminimą.

Jie traukė burtus, jog galutniai aštuoni vyrai galėtų vadovauti šiaim kruvinam kankinimui, kurį jie sukėlė
Mano Kūnui. Jie skandavo nešvankybes, trankė ir kumščiais mušė Mane, spardė Man į pilvą ir riaumojo kaip
laukiniai.  Jie  išniekino Mane kiekvienu būdu, jog parodytų visiems tiems,  kurie Stebėjo Mano mirtį  ant
Kryžiaus, jog Aš buvau nubaustas už Savo taip vadinamus klastingus melus. Aš buvau nužudytas, jog Mane
užčiauptų ir užkirstų Dievo žodžiui kelią pasiekti sielas. 

Greitai tas pats atsitiks.  Mano priešams neužteks pakesiti Mano Eucharistijos Pateikimo - jie išniekins
Mano Kūną dar kartą. Jie išniekins Mane panašiais būdais. Bus naudojama raudona spalva; jie darys prieš



Mano Kryžių gestus ir įžeis Mane savo naujaisiais ritualais. Tik tai tie, kurie atpažįsta ženklus atskirs kaip
šios šventvagystės bus entuziastingai pristatytos pasauliui, su pokšėjimais ir didybe.

Naujieji pamokslai bus nasamonės ir daug naujosios liturgijos neturės prasmės. Tie kurie žino Mano
Mokymus, būkite atsargūs dėl painumo, nelogiškų ir sudėtingų pareiškimų, kurie lydės pristatymą naujų,
pataisytų mokymų, bei senųjų tikėjimo tiesų. Jie ne tik kels sąmyšį ir sukurs didžiulį sunkumą jūsų sielose, jie
bus pilni prieštaravimų ir melo, kuris niekuomet negalėtų ateiti iš Manęs, Jėzaus Kristaus.

Jums buvo suteikta Tiesa nuo to laiko kuomet Aš vaikščiojau žemėje. Dabar jums bus suteiktas melas,
sukurtas jog jus nugręštų nuo Dievo. Pasirūpinkite, jog jūs būtute budrūs, nes jūs būsite praryti ir paimti į
netikrą doktriną. Tamsos doktrina, kruopščiai suplanuota daugelį metų, greitai ant jūsų nusileis. Jūs turite
niekuomet  nepriimti  pažadų,  kurie  prieštarauja  Mano  žodžiui.  Kuomet  jūs  pamatysite  šiuos  dalykus
atsitinkant jūs žinosite, jog jie buvo jums atnešti iš piktosios dvasios, jog sunaikintų jūsų šansą amžinojo
išganymo. 

Jūsų Jėzus 

Paneikite nuodėmę ir jūs paneigsite Mane 
2013 m., spalio 4., penktadienis, 23:44 val.

Mano brangi mylima dukra, nė vienas žmogus negali kovoti prieš Mane ir tikėtis amžinojo išganymo,
nebent jis atsiduoda visiškai Man. Visi Dievo vaikai turi žinoti, jog laikas artėja, kuomet pasaulis turi žinoti,
jog Mano Galutinis Kvietimas jau beveik virš jūsų. 

Niekuomet nebijokite jo. Priimkite jį, nes Aš atnešu jums Meilę, Ramybę ir Išganymą. Nepaisykite Manęs
rizikuodami, nes Aš suteikiu jums užtektinai laiko atsiliepti į Mano Dangiškąjį Kvietimą.

Jūs, Mano mylimi sekėjai - nepaisant kas jūs esate - greitai jausitės izoliuoti ir atskirti nuo Mano Tikrojo
Buvimo. Mano Buvimo, Mano žodžio ir Tikrųjų Dievo Mokymų bus atsikratyta ir jūs atsidursit labai
vienišoj  būsenoj.  Tie  iš  jūsų,  kurie  tyčiojasi  ir  šaiposi  iš  šių  Mano šventųjų  Meilės  kupinų  Pranešimų
pasauliui, būsite palikti besistebintys kaip gičia gali taip būti, kuomet jūs seksite klastos keliu. Kuo toliau
nueisite šiuo taku, tuo tolimesnį nuotolį jūs padarysite tarp savo sielų ir Mano Gailestingumo. 

Kuomet jūs Mane mylite, jūs tikėsite Mano Mokymais. Jei jūs Mane žinote, jūs atpažinsite Mano šventąjį
žodį šventuosiuose Raštuose. Jei jūs Mane žinote ir priimate, jog Aš kadanors leisčiau Savo šventąjį žodį būti
paverstu į kažką kuo jis nėra, be įsikišimo iš Mano Pusės, tuomet jūs negalite sakyti, jog jūs Mane pažįstate.
Jei  jūs  tikite  jog  Aš,  žmogaus  Sūnus,  Kuris  mirė  nuo  brutuolios  mirties,  vardan  jūsų,  išgelbėti  jus  iš
nuodėmės, galėtų sėdėti nuošaly ir toleruotu tokią situaciją, tuomet jūs neigiate Dievo žodį.

Paneikite  nuodėmę  ir  jūs  paneigsite  Mane.  Priimkite  nuodėmę  kaip  gėrį  ar  tikėkite  nors  vienai
minutėlei, jog Aš tai atleisiu, be atgailos, tuomet jūs negalite daugiau reikalauti vietos Mano Karalystėj.
Aš įspėju jus, jog šis laikotarpis priešaky ves jus pačiu pavojingiausiu keliu į sunaikinimą, nebent jūs išliksite
ištikimi Mano švenčiausiajam žodžiui.

Mano žodis yra Amžinas. Mano Karalystė yra jūsų kuomet jūs priimate Mano žodį tokį koks Jis buvo
jums suteiktas. Išdryskite prikišti prie Jo pirštus ar priimti betkokią formą naujo prisitaikymo ir jūs kentėsite
už tai. Mano Pyktis dabar jau kyla, Man matant kaip mažai pagarbos daugelis iš jūsų rodote Tiesai tokiai
kokia  Ji  buvo  parašyta  Mano  Tėvo  Knygoje.  Negali  būti  jokios  kitos  Tiesos.  Bet  kokios  formos
nukrypimas  nuo  Tiesos  niekuomet  negali  būti  priimtas  Dievo.  Joki  argumentai.  Joki  žmogaus
pateisinimai. Jokios išimtys. Tiesa gyvens per Amžius. Melas nuves jus į žvėrio rankas.

Jūsų Jėzus 



you will soon be told to use your faith 
2013 m., spalio 6., sekmadienis, 23:20 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  netikrojo  pranašo  balsas  riaumoja  apie  visa  kas  yra  šventa  Mano
Bažnyčioje. Visdėlto mažai bus pasakyta apie sverbą išlaikyti Dievo Mokymus, Sakramentus ir Tiesos
Skelbimą. Vietoj to jūs pamatysite diversiją kaip pavyzdžiui rūpinimasis pasaulio vargšais ir alkanaisiais, ir
tai bus laikoma esant jūsų pirmaja užduotim kaip Dievo tarno.

Kaip tarnų ir Dievo pasekėjų Bažnyčioje, jūsų pirmasis atsidavimas yra Tiesai tam ką Aš jums pasakiau.
Mylėti vargšus ir alkstančius ir jiems padėti yra geras darbas, bet Mano Bažnyčia žemėje turi daug didesnį
vaidmenį, kuris buvo prisiektas Man. Tai yra Tiesos mokymas visame kame ko Aš jus mokinau ir jūs tai
darysite, jei jūs ištiesų Mane mylite. 

Bažnyčia  turi  Misiją  mokinti  Mano Mokymų Tiesą.  Paimti  vieną  aspektą  iš  Mano žodžio,  padedant
vargšams yra puiku, bet klaidinga, kadangi Mano Mokymai aiškiai  konstatuoja, jog jūs turite padėti
sielos vargšmas. Jei Aš jums atvesčiau vargšą žmogų ir paprašyčiau jūsų jam padėti, kaip jūs tai padarytute?
Ar jūs leistute Man pirmiau išgelbėti jo sielą? 

Greitai  jums pasakys,  jog sutelktute  visą  dėmesį  pasaulio  vargšams.  Jūsų paprašys  pinigų -  ir  tai  bus
paimta iš skirtingų šaltinių padedant pasaulio vargšmas, bedarbiams ir benamiams. Jums pasakys, jog Aš
Jėzus  Kristus,  visuomet  mylėjau  vargšus.  Keblumas  štai  kur.  Pirmiausia  Aš  ieškau  skurstančių  sieloj  -
išlaisvinti juos nuo jų prarastų gyvenimų. Sielos skurdžiai - tie kurie turi mažą dvasinį Dievo pojūtį - yra tie
kurių Aš trokštu. palaiminti yra tie, kurie esa vargšai šiame gyvenime, turintys mažai ką parodyti, bet kurie
Mane myli, nes šie žmonės yra visai ne vargšai. Turtingiems žmonėms, kurie nejaučia Man meilės, reikia
daugiau  Mano  Meilės,  Mano  Gailestingumo,  Mano  Užuojautos,  negu  tiems,  kurie  yra  priversti  ieškoti
maisto, drabužių ir pastogės.  Kaip jūs Mane mylite ir kaip jūs prašote Manęs išgelbėti jus yra tai į ką jūs
turite atkreipti dėmesį. Sakramentai bus gelbstinti jėga tiems, kurie yra turtingi bei vargšai, bet kurie neturi
meilės Man. 

Greitai jums bus pasakyta panaudoti savo tikėjimą, jog sukurtute politinę kampaniją aplink pasaulį, jog
išgelbėtute vargšus visur Mano Bažnyčios vadovų. Nieko nebus pasakyta, jog padrasintų  jus pasiruošti Mano
Antrajam Atėjimui, nes jie nedrįs jūsų paruošti šiai Didžiajai Dienai. Vietoj to, jie verčiau nukreips jūsų
mintis nuo Manęs prašydami jūsų praleisti daugiau laiko garbinant darbus netikrojo pranašo.

Labai  greitai,  statulos,  paminklai,  plakatai,  taurės ir  dideli  eksponuojami paveikslai  bus padaryti  su
netikrojo pranašo atvaizdu, jog būtų pastatyti visose Bažnyčiose. Jo atvaizdas, kartu su antikristo, su laiku
bus garbinami viešose vietose, Bažnyčiose, politinuose centruose, taip pat kaip ir šalyse kur jų parlamentai
bus matomi priimantys Katalikų Bažnyčią naujoje šviesoje. Tai sukurs naują netikrą evangelizacijos formą, ir
kadangi ji bus patraukli moderniai pasaulietinei visuomenei, ji pritrauks gerbėjų iš viso pasaulio.

Nė vienas žodis  netoleruos svarbos šventųjų Sakramentų, koki jie buvo suteikti pasauliui dėl Malonių
svarbos, kurias jie suteikia. Vietoj to, su kiekvienu iš jų bus sužaista - papildomos reikšmės pridėtos, jog būtų
patrauklūs  tiems,  kurie  neigia  juos  tokius  koki  jie  yra.  Tai  bus  padaryta  su  viltim,  jog bjaurastis  Mano
Sakramentų išniekinimo bus pasiūlytas kiek tik galima daugiau žmonių, jog atimti juos iš Dievo, jog Dievo
priešai galėtų pabaigti savo susitarimą su velniu. 

Velnias  suklaidins  daugelį,  kurie  priklauso  Mano  Bažnyčiai  šiuo  metu  istorijoj.  Jis  padarys  tai  pačiu
žaviausiu ir įtikinamiausiu būdu ir jis pateisins melą kuomet jo tarnai sakys, jog Aš duočiau pritarimą šioms
permainos. Aš, Jėzus Kristus, būsiu percituojamas, jog jie laimėtų sielas. Mano Mokymai bus iškreipti, jog
Mano Bažnyčia  būtų sunaikinta ir  pavogtos tos  sielos  esančios  Man artimiausios.   Milijonai  pasauly
priims melą, per daug nesirūpindami. Jūs turite melstis už juos su viltim jog jie suvoks, su laiku, jog kažkas
yra netaip. 

Kuomet Aš paskiriu vadovus ir kuomet išrinktoji siela yra paskiriama, jog skleistų Mano švenciausiąjį



žodį  Mano Bažnyčioje  žemėje,  Tiesa  yra  visuomet  paprasta,  aiški,  trumpa,  bei  visuomet  apie  esmę.
Kuomet  jums meluojama,  per  piktosios  dvasios  įtaką,  jūs  tapsite  sumišę.  Frazės  neturės  prasmės.  Taip
vadinami patobulinimai, pristatyti iš priešų Mano Bažnyčioje, reiškia, jog Tiesa yra “nepakankamai gera”. 

Mano  žodžiui, Mano Sakramentams, Mano Mokymams nereikalingi patobulinimai,  nes jie atėjo iš
Manęs.  Aš Esu Dievas. Aš Esu Tobulas. Mano žodis išlieka per amzius. Bet kuris zmogus kuris kisa prie
Mano Svenciausiojo žodžio pirštus yra Dievo priešas. Mano Pyktis yra didis šiuo metu ir betkuris žmogus
kuris elgiasi su Mano Kūnu švenčiausiaja Eucharistija be pagarbos ir sakosi, jog veda Mano žmones žinokite
jog tai netiesa.  Aš niekuomet neprašyčiau vadovo Savo Bažnyčioje pakeisti  Dievo žodį,  pristatant naujas
reikšmes ar naujus interpretavimus. To niekuomet negali būti. 

Jūsų Jėzus 

God the Father: Satan has recruitete a very large army 
2013 m., spalio 8., antradienis, 23:20 val.

Mano brangiausioji  dukra,  Mano Dieviška  Galia  yra suteikiama visiems Mano vaikams kurie  į  Mane
atsigręžia, prašydami Manęs - per Mano Sūnų - išlaikyti juos šių didžiųjų išbandymų žemėje laiku. 

Nuodėmė yra taip plačiai pasklidus, jog Mano Sūnus šiuo metu kenčia tokią pat Agoniją, kurią Jis patyrė
dėl kiekvieno iš jūsų ant Kryžiaus. Nuodėmė yra taip paplitus, jog jūs visi tapote jai atsparūs bei blogiui,
kuriuo ji dvelkia. Mano vaikai, jūs turite ateiti pas Mane ir niekuomet nepasiduoti jūsų užduotyje už taiką ir
meilę. Niekuomet negalvokite, jog Aš neišgirsiu jūsų balsų, kuomet jie Manęs šaukiasi, nepaisant koki menki
jūs esate. 

Mano  Sūnaus  Antrasis  Atėjimas  sukels  didžiulę  sumaištį,  pasidalijimą,  nepasitikėjimą,  neapykantą  ir
liūdesį, kadangi Mano švenčiausiojo žodžio Tiesa bus nustumta į šoną. šėtonas ir jo demonai užverbavo labai
didelę armiją - armiją tokio didumo ir tokią galingą, jog tai būtų jums sunku įsivaizduoti, jei jūs galėtute ją
pamtyti kaip ji buvo suformuota. ši armija valdo tai kas jums Mano vaikai, yra viešai skelbiama. Labai
retai nuo šiol, jums bus sakma Tiesa. Tai sakydamas Aš turiu omenyje Tiesą, pagal Mano šventąją Sandorą. 

Visi dalykai susiję su pasauliu, kuriame jūs gyventa nebus galutinai jums atskleisti, kadangi greitai bus
patirti karai, kurie buvo tyčia sukurti sunaikinti Mano žmones. Nė vienas iš šių karų nebus vardan žmonijos
labo  kaip  ir  jie  nebus  teisingi.  Mano žodis  suteiktas  pasauliui,  nuo  to  laiko  kuomet  pirmasis  pranašas
atskleidė Mano Troškimus, daugiau nebebus laikomas svarbiu.  žodis, Mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus, bus
užgauliojamas ir paniekintas, jog melas būtų pateisintas. 

Atėjo laikas visiems tiems, kurie yra pašaukti tarnauti Mano Sūnui išlikti budriems. Jūs negalite ignoruoti
šio, Mano Kvietimo žmonijai. Aš per Savo Sūnų, prašau jūsų išlikti kartu, vienybėje su Juo visais laikais. Jūs
Mano vaikai,  esate šėtono pirmasis taikimys kadangi jis nesiilsės  iki kol jis  pirmiausiai neužgrobs Mano
Sūnaus Bažnyčios žemėje. Be Mano Sūnaus Bažnyčios jam nepasisektų pritraukti sielų, kurių jis labiausiai
trokšta. Jūs Mano vaikai, būsite įskaudinti ir kankinami žvėrio - antikristo - jei jūs parpulsite po spaudimu,
kuris privers jus priimti naują netikrąją doktriną, kuri dabar yra atsargiai ir nuožmiai ruošiama. 

Aš, visų jūsų Tėvas, Visų Aukščiausias Dievas, noriu pasklebti, jog antikristas jau tuoj bus priimtas Mano
priešų  slaptais  rutualais.  Jis  prisiekia  už  paslėptų  sienų,  tose  viestose,  kurios  yra  skirtos  Mano  Sūnaus
Garbnimui. Bažnytinės Masonų grupės, kurios dabar pasireikš, atlieka svarbų vaidmenį šioje bjaurastyje.
Gaila,  visa  tai  turi  įvykti  prieš  užbaigimą  Mano  Sandoros  surinkti  visus  Savo  vaikus  atgal  į  Rojų  kurį
sukūriau jiems, pagal pirmąjį pavyzdį.

Tai yra palikta tiems iš jūsų, išrinktiems Manęs, visuomet pripažinti Tiesą, jog jūs galėtute padėti Mano
Sūnui išgelbėti kitas sielas, kurios duos prisaiką sekti žvėrį.

Mano Sūnaus Atvaizdas, paplitęs visame pasaulyje, greitai bus pakeistas netikrojo parnašo atvaizdu. Jo



atvaizdas  bus  pirmiausiai  garbinamas,  vietoj  Mano  Sūnaus.  Tuomet  po  to  seks  žvėrio  dideli  atvaizdai,
įvairiausių formatų,  ant  kurių bus įmontuotas 666 ženklas,  ant  kiekvieno ženklo,  kuriuos jis  padarys to
nesitikinčiam  pasauliui.  Jūs  pamatysite  ženklą  paslėptą  tokiuose  nuodėminguose  objektuose,  kurie  bus
panaudoti  taip  kaip  kažkas  naudoja  nešioti  šventuosius  daiktus.  Rožančiaus  karoliukai  bus  sukurti
išaukštinantys naująją, greitai būsiančią paskelbtą, vienybę pasaulio bažnyčių. Nauja pasaulio religija bus
švenčiama  imant  šventasias  maldaknyges,  medalikėlius,  škaplierius,  rožančiaus  karolius,  Kryžius  ir
paniekinant juos pavertus juos sėkmės talismanais.  

Viena vertus visi mylės antikristą, kadangi jis atstovaus pasauliui už religijos rėmų, bet kadangi jis bus
priimtas netikrojo apsišaukėlio Mano Sūnaus Bažnyčios žemėje, jis bus manoma atstovaujantis visa kas yra
šventa pasaulyje.

Mano  vaikai,  neleiskite  jog  naujienos  apie  šiuos  įvykius  sudraskytų  jūsų  širdis,  kadangi  kuomet  jūs
klausysitės Manęs ir seksite Mano Sūnaus Keliu, Aš apsaugosiu jus nuo daugelio dvasinių kančių, kurios turi
ateiti. Jūsų ištikimybė šiems Pranešimams laikas nuo laiko susilpnės, dėl šėtono planuojamų išpuolių. Kai
kurie iš jūsų nusigręš. Kai kurie iš jūsų abejos. Didžioji jūsų dauguma išliks ištikimi Man, o Aš suteiksiu jums
didžiules Malones ir Dovanas už jūsų paklusnumą.

Aš jus myliu vaikai. Aš būsiu gailestingas ir kuomet jūs paprašysite Manęs, per Mano Sūnų nuraminti jūsų
širdis ir padėti jums išlikti ramybėje ir eiti su pasitikėjimu link Mano Naujojo Rojaus Vartų, Aš atsakysiu į
jūsų prašymą.

Your loving Father žė į  šąęų ūč
God the Most High

Atsipalaiduokite visi jūs, ir žinokite, jog Dievas yra visagalis ir jog joks veiksmas kad ir koks
nedoras, negali Jo paminti 

2013 m., spalio 11 d., penktadienis, 22:30 

Mano brangi mylima dukra, žinok, jog Aš kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, einu šalia tavęs, laukdamas
tavo atsiliepimo. Būna tokių akimirkų kuomet tu turi padaryti per daug del šios Misijos, bet tu turi visuomet
skirti pakankamai laiko Man, tavo Jėzui. Nepamiršk, jog Aš visuomet  Esu ir visuomet atsakau tiems, kurie
Manęs šaukiasi. Niekas niekuomet neturi tavęs atskirti nuo Mano Draugijos, nes laikas, kurį tu skiri Man
atneša tau daugybę Malonių.

šiandien Aš prašau, jog visi tie, kurie priima, jog tai Aš dabar kalbu visam pasauliui, per Tiesos Knygą,
pasiruošti.  Niekuomet  neleiskite,  jog  Mano  Pranešimai  sukeltų  jums  susirupinimą,  nerimą  ar  paniką.
Niekuomet netikėkite, jog Aš prašyčiau jus bėgti iš jūsų namų į saugius prieglobsčius, nes šis įsakymas
ateina ne iš Manęs. Prieglobsčiai apie kuriuos Aš kalbu yra tik tai tos vietos į kurias jums reikia eiti, jog
švęstute Mišias ir jums būtų siteikti Sakramentai. 

Mano ištikimieji tarnai dabar ruošiasi, visame pasaulyje, tai dienai, kuri ateis kuomet nebebus kasdieninės
Mišių Aukos. 

Jūs turite visuomet laikyti Gyvojo Dievo Palaimintąjį  Antspaudą savo namuose ir bet kokiu kitu formatu,
kokiu tik galite, jog galėtute nešiotis jį su savimi. Tai apsaugos jus nuo betkokio persekiojimo ir jūs įgysite
stiprybės reiklaingos išlikti ištikimam Dievui ir visam kas buvo aiškiai išdėstyta švenčiausiojoje Biblijoje. 

Atsipalaiduokite visi jūs, ir žinokite, jog Dievas yra visagalis ir jog joks veiksmas kad ir koks nedoras,
negali Jo paminti.

Tie iš jūsų, kurie renkasi atsiliepti į Mano Kvietimą yra palaiminti. Jūs mainais už jūsų meilės poelgį jūsų
artimam,  išplatinsiste  Gyvojo  Dievo  Antspaudą,  kad  ir  kur  beeisite.  Dabar  jūs  turite  daryti  štai  ką.
Pasitikėkite Manim. Niekuomet nesijauskite suneirimę, nes Aš neskleidžiu baimės. Aš skleidžiu Tiesą, kuri



kai kuriem gali būti triuškinanti. Aš Esu jūsų Gynėjas, jūsų Išgelbėtojas, ir Aš greitai ateisiu, jog atneščiau
jums galutinį išganymą ir būsiantį pasaulį, kuris neturės jokio blogio. Būkite ramūs. Aš vesiu ir saugosiu jus
visus ir suteiksiu jums Ištvermingumo Dovaną visiems plytintiems išbandymams priešaky.

Jūsų Jėzus 

Kai tik Rojus ir žemė taps viena, nebeliks Skaistyklos 
2013 m., spalio 12 d., šeštadienis, 17:10 val.

Mano brangi  mylima  dukra,  Mano Sostas  bus  pastatytas  ant  atnaujintos  žemės,  ir  greitai  visi  gyvens
taikoje, bei harmonijoje pagal Mano Tėvo Valią.

Pasaulis taps toks, koks jis buvo pradžioje ir nebebus galima jausti jokios nesantaikos. Visi Dievo vaikai,
kurie yra išrinkti prisijungti su angelais ir šventaisiais, gyvens tobuloj egzistencijoj. Bet žinok štai ką.
Tie, kurie nepriima Naujojo Rojaus tikrovės, kuomet jiems bus suteikta kiekviena proga apsispręsti kurį
kelią  jie  renkasi,  jiems  nebus  suteiktas  antrasis  šansas.  Kai  tik  Rojus  ir  žemė  taps  viena,  nebeliks
Skaistyklos. Vienintelis kelias, kuriuo eis sielos, kurios atsisakys priimti Mano Gailestingumą, kuomet jis bus
jiems gausiai suteikiamas,  bus tas kuris veda į  Pragarą. Daugelis bus toki užsispyrę todėl,  kad jie beveik
visiškai pasikliauna intelektiniu samprotavimu, jog jie nesąmoningai pasirinks praleisti amžinybę Pragaro
liepsnose.

Tie, kurie netiki  į Dievą, ar nepriima Tiesos, netiki, kad šėtonas egzistuoja. Jis, apgavikas, aptemdys jų
protus melu, jog prisiviliotų juos į kančios kameras. Kuomet jos patenka ten, dėl jo nepaykantos žmonėms,
jis  privers  jas  nepaliaujamai  kentėti  per  amžius.  Aš  negaliu  padėti  šioms  sieloms.  O  kaip  Aš  verkiu
graudžiomis ašaromis už sielas tokias arogantiškas, užsispyrusias ir tas, turinčias sukietėjusias širdis. Jos yra
tokios pilnos išdidumo, jog jos niekuomet nepamatys Manęs, nes jos negali. Neįmanoma Manęs pamatyti ar
būti pripildytam Mano tikrojo žodžio, tiems žmonėms kurie yra ištikti išdidumo nuodėmės. Kita vertus, tie
iš jūsų, kurie Mane žinote, bet kurie priimate Mane pagal savo pačių sąlygas - jūs taip pat save atitolinate nuo
Manęs. 

Kodėl gi jūs sakotės Mane žinantys, o tuomet iškreipiate tai, ką Aš jums sakiau, apie tai kaip reikia Manim
sekti? Kaip gi jūs galite vadintis save krikščionimis ir būti pasiruošę priimti klaidingą teologiją ir melą, kurį
jūs pritaikėte, jog tiktų jūsų pačių gyvenimo būdui? Kas jūs toki esate, jei jūs Manęs nesekate ir nepriimate
visos Tiesos Mano Mokymų? Jūs esate išdavikai. Kuomet jūs Mane išduosite vieną kartą, jūs būsite gundomi
tai padaryti ir vėl, iki kol galiausiai jūs nebebūsite krikščionys Mano Akimis. 

Aš  privalau  pakviesti  visus  tuos,  kurie  tiki  Mano  žodžiu,  ir  paklausti  jūsų  tai:  kada  Aš  kadanors
toleravau nuodėmę? Aš atleidžiu nuodėmę, bet niekuomet jos netoleruoju. Jei jūs tikite, jog Aš toleruoju
nuodėmę, tuomet jūs teisinate ją. Jūs kentėsite dėl jūsų klaidingų kelių ir jūs esate negeresni už tuos, kurie
Mane išdavė, iš Manęs šaipėsi, juokėsi ir Mane nukryžiavo.

Nepamirškite Aš išmokiau jus Tiesos. Niekas kaip tik Tiesa neatves jūsų priimti išganymą, kurį Aš dabar
ateinu atnešti pasauliui, šiuo galutinės sandoros  išgelbėti žmoniją metu.

Niekuomet nepamirškite, jog Aš Esu Tiesa. Iš Manęs ateina tik tai Tiesa.
Jūsų Jėzus 

Tu nežinai Manęs, nes tu Manęs neatpažįsti 
2013 m., spalio 13 d., sekmadienis,18:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet jūs jaučiatės apleisti ir netikri  dėl Mano Meilės pasauliui, jūs turite
niekuomet  nepasiduoti  Mane  šaukdami  jums  padėti.  Karts  nuo  karto,  jūs  jausite  beviltiškumo  jausmą,



baimės  jausmą  ir  vienišumo  jausmą,  kuomet  jūs  tvirtai  laikysitės  Mano  švenčiausiojo  žodžio,  suteikto
pasauliui per šventąją Evangeliją. Netgi dabar, kuomet Mano šventoji Evangelija yra visdar jums pristatoma,
jūs jausitės labai izoliuoti, dėl to, kad tik keli žmonės besielgia taip, kaip Aš juos mokinau per Savo šventąjį
žodį.

Jei tu sakai, jog myli savo artimą, o vėliau jį užgaulioji, tu vistiek priklausysi Man. Jei tu sakai, jog tu tiki
Dešimčia įsakymų, bet naudoji juos pagal tai, kaip jie tinka tavo gyvenimo būdui, tuomet tu esi aklasTiesai.
Jei tu priimi Sakramentus suteiktus tau per Mane, bet sulaužai juos, tu Mane įžeidi. Kuomet tu skelbi Mano
švenčiausiąjį žodį kitiems ir tuomet išaukštini save prieš kitus, sakydamas, jog esi vertesnis nei jie, Dievo
Akyse,  tu  Mane  įžeidi.  Kuomet  tu  pareiški,  jog Dievo  žodis  daugiau  nebeturi  reikšmės  moderniame
pasaulyje ir jog jis turi būti pritaikytas prie pasaulietinio pasaulio, tuomet tu spjauni Dievui  į Veidą.
Kuomet tu tiki, jog tavo žinios apie Mane yra viršesnės, nei Mano šventasis žodis, teikiamas tau iš Manęs
dabar per šiuos Pranešimus ir jog juose yra klaida, tu nepaisai Tiesos. Tu nežinai Manęs, nes tu Manęs
neatpažįsti.

Tad netgi tie iš jūsų, kurie jaučiasi patenkinti Mano švenčiausiojo žodžio išmanymu, bet atstumiate Mane
dabar šios Misijos metu - jūs Mane apleidote. Būtent jūs turite šauktis Mano pagalbos, nes jūs esate niekas be
Manęs.

Jūsų Jėzus 

Mother of Salvation: To the priests in the Catholic Church, I urge you to carry my Most Holy
Rosary beads 

2013 m., spalio 14 d., pirmadienis, 15:30 val.

Mano  brangus  vaike,  ne  vienai  sekundei  netikek,  jog  betkuris  is  jusu  yra  pakankamai  stiprus,
savarankiskai, atsilaikyti pagundoms kurias jums teks patirti atsukti jusu nugaras Tiesai - Tikrajam Dievo
zodziui. Be nuolatines maldos jus suprasite jog nesugebate atsistoti ir paskelbti Tiesa kuomet jums pristatys
mela.

Visi  jus  turite  melstis  Dvasines  Kovos  Maldas  kadangi  tamsa  jau  pradejo  leistis  ant  mano  Sunaus
Baznycios zmeje ir jus turite buti tam pasirenge kiekviena sekunde.

Kataliku  Baznycios  kunigams,  As  raginu  jus  nesiotis  mano  Svenciausiojo  Rozinio  karoliukus  bei
Benedictinu Kryziu su savimi visuomet. Jus turite melstis mano Svenciausiaji Rozini kiekviena miela diena ir
stebeti tuos esancius auksciausiuose baznycios ranguose kas is ju viesai meldziasi  mano Sventaji  Rozoni.
Kuomet as esu garbinama, mano Svenciausiasis Rozinis turi buti meldziamasis visu esanciu pries mane. Jei
jie kurie sako vedantys tikinciuosius ieskoti mano pagalbos pries Dievo Sosta, negali melstis Mano Rozinio,
tuomet jiems reikia jusu maldu. Iesaknt mano pagalbos,  ateiti  pries mane, nesimeldziant  Rozinio,  yra is
esmes tas pats kas kariui eiti i musi be jokiu sarvu.

Mano Rozinis yra pati galingiausia malda, ir kuomet kasdien kalbama, sunaikins nelabojo galia. Tie kuriu
sielos buvo aptemdytos setono, pajus jog jiems yra per sunku melstis sia malda. Pagal ju polegius jus zinosite
kas  jie  yra  bei  jus  turite  paprasyti  Dievo per  mano Sunaus Gailestinguma,  Jezaus  Kristaus  padeti  jiems
priarteti prie Dievo Sviesos. 

Jusu mylima Motina
Isganymo Motina

The plans have been drawn up by the unholy trinity where all that is True will be banished 
2013 m., spalio 15 d., antradienis, 15:45 val.



Mano brangi mylima dukra, As trokstu jog visi Mano kunigai, kiekvienos Krikscioniskos denominacijos,
pradetu saugoti Svenciausiaji Sakramenta. Tie Kataliku Baznycioj bus pirmieji kurie patirs sunaikinma ir
Sakramentu isniekinima. Tie kurie yra Man istikimi Jezui Kristui pasiruos stropiai siai siaubingai dykumai i
kuria nugrimz mano baznycia. Jus turite pasiruosti dabar, todel kad tik per jusu istikimybe visi Dievo vaikai
gales gauti Sakramnetus ju sventam pavidale.

Visoms kitoms krikscioniu baznycioms As sakau stai ka.  Priminkite sau apie Mano Pazada ateiti ir vel
didziaja ir Slovingaja Diena Mano Antrojo Atejimo. Zinokite taip pat metai vedanties iki to, jog visi tie kurie
Mane seks patirs saiubingus isbandymus. Tie kuriems pavyks papulti i naujas valdzios pozicijas, visose jusu
donominacijose, bus vedami netikrojo pranaso ir visi kalbes jo zodzius ir kopijuos jo veiksmus.

(…) 

----- 2013.12 -----

Dabar jūs buvote paruošti trejiems metams. Pakilkite ir paimkite savo kryžių, bei sekite paskui
Mane 

2013 m., gruodžio 14 d., šeštadienis, 15:17 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  šiandien  jau  prasidėjo  pasiruošimas  Mano  Didžiojo  Gailestingumo
įsikišmui, skirtam žmonių širdis paversti iš akmens į auksą.  Orų permainingume bus pastebimi ženklai,
tiems kurie  turi  akis,  galinčias  matyti  ir  tiems,  kurie  yra budrūs Mano Pažadui  suteikti  kiekvienam
vienodą išganymo šansą. 

Tų,  kurių  tikėjimas yra  susilpnėjęs,  jis  bus  šventosios  Dvasios  Ugnimi  atnaujintas.  Tokia  galinga  bus
šventoji Dvasia, kada jie pamatys Mano Gailestingumo Spindulių šviesą, jog daugelis bus šios jėgos nublokšti
žemėn.

Tie, kurie Manęs nekenčia, ir kuriem jų nuodėmės nieko nereiškia ir toliau dvasiškai mirs, bei apimti
siaubo šliauš nuo Manęs tolyn.  Kai  kurie neišgyvens Mano įsikišimo,  nes jis  taip juos šokiruos,  kad jie
neatlaikys jo. 

šiuo metu Aš rengiu visas  išrinktasias  sielas,  nurodydamas joms ieškoti  Išpažinties  ir  melstis  už  kitų
nuodėmes.  Mano  Laikas  jau  arti.  Mano  įsikišimas  bus  staigus  ir  galingas,  o  nuo  tos  dienos,  pasaulis
pasidalins į dvi dalis. Tą dieną, pasaulis bus apverstas aukštyn kojomis ir tik tie, kurie išliks Mano malonėj
iškęs išbandymus, kurie bus visur matomi. 

Dabar jūs buvote paruošti trejiems metams. Pakilkite ir paimkite savo kryžių, bei sekite paskui Mane.
Būkite stiprūs. Aš suteiksiu jums drąsos, nes jos jums reikės, kadangi tamsa tų sielų, kurios atstums Mano
Gailestingumą užgrius žemę, o tuomet pasklis. Tik tai tie, palaimintieji šventaja Dvasia skleis šviesą, kuri ves
visus tuos, kurie nori įeiti į Mano Karalystę, jog jie galėtų surasti jų kelią į Amžinąjį Gyvenimą.

Jūsų Jėzus

Kitų Kalėdų metu, Mano Gimimo šventė bus pakeista didžios ceremonijos 
2013 m., gruodžio 25 d., trečiadienis, 09:50 val. 



Mano brangi mylima dukra, Aš Esu žodis tapęs Kūnu. šiandien Mano Kūnas mielai priima pasaulį, bet
pasaulis, nors jis galbūt ir švenčia Kalėdas, yra kurčias Mano Išganymo Planui. 

Kalėdos pasidarė jau nebe Mano Gimimo šventė, bet pagoniškas pakaitalas, kurio metu visa garbė yra
skiriama klaidingiems dalykams. Koks silpnas pasidarė Krikščionių tikėjimas. Kaip stipriai jie užmiršo visa,
ko Aš mokinau pasaulį. Kaip labai jiems rūpi tik meterialinė gerovė, kuri pavirs tik tai į dulkes,  ir kaip jie
nepaiso visiškai savo sielos būsenos.  

Atėjo laikai kuomet daugelio Krikščionių tikėjimas pasidarė toks silpnas, jog labai mažai bediskutuojamas
ar paminimas Mano Didingasis Dieviškumas. Mano Mokymai daugiau nebeturi jokios tikros vertės jūsų
gyvenimuose ir  daugelis  kunigų daugiau Manęs nebemyli  taip kaip jie turėtų. Ne Mano dukra,  jie išties
visiškai Manęs nepažįsta. 

Aš nepasiduosiu iki kol Mano Balsas nebus išgirstas, iki kol Aš jūsų nepažadinsiu Savo kvietimu atnaujinti
jūsų tikėjimą. Greitai jūsų tikėjimas Manim dar labiau susilpnės.  Toki užsiėmę jūs tapsite apsėsti politinių
reikalų,  susijusių  su  šalimis  kur  bus  karai  ir  skurdas  plačiai  paplitę,  jog  jūs  Mane  pamiršite.  Aš  būsiu
pakeistas jūsų tikėjimu Mano priešais, kurie apsimes Mano tarnais ir kurie nuves jus vis toliau ir toliau nuo
Manęs. 

Kitų Kalėdų metu, Mano Gimimo šventė bus pakeista didžios ceremonijos, kuri pasveikins plojimais tų
apsimetėlių  darbus,  kurie  žygiuos  Mano  Bažnyčioj  dėvėdami  apdarus,  tarnaujančius  tiktai  tikinčiūjų
apkvailinimui. Tą dieną jie plos socialinio teisingumo dievui, žmonių teisėms,  ir pinigams kuriuos jie sakys
esa  surinkę  pasaulio  alkstantiesiems.  Bet  žinokite  štai  ką.  Visi  šie  dalykai  pristatyti  pasauliui  Mano
švenčiausiuoju Vardu, tarnauja tik vienam tikslui. Tai yra atitraukti jus toliau nuo žodžio, kuris yra Mano
Kūnas. Mano mėsa yra iš Mano Kūno. Mano Kūnas yra Mano Bažnyčia. Kuomet tie, kurie sakosi esantys iš
Mano  Bažnyčios  negarbina  Mano  šventojo  žodžio,  bet  vietoj  to  priima  ir  bando  kontroliuoti  pasaulio
politiką,  tuomet  jie  niekuomet  negali  sakyti,  jog  jie  Esa  iš  Manęs.  Atėjo  laikas  įvykti  pasidalijimui  -
išpranašautam suskilimui - ir jis bus ūmus. 

Jūs galite mylėti tik vieną Dievą, o vienintelis kelias pas mano Tėvą yra per Mane, Jo Viengimį Sūnų.
Atsisikirkite  nuo  Manęs  dėl  politinių  kampanijų,  siekiančių  išaukštinti  žmogaus  teises,  bei  socialinį
teisingumą kaip pakaitalą žodžiui, tuomet jūs Mane paneigsite.

šiuo metu Mano širdis yra prislėgta. Aš duodu jums šį įspėjimą, jog jūs nepultute į paklydimą, ir į pačius
klastingiausius spąstus, kurie bus padėti prieš jus Mano apaštalų priešo - velnio.

Jūsų Jėzus ūų š žęčą į ė  

----- 2014.01 ----- 

Kas iš jūsų galėtų būti ant tiek stiprus, kad galėtų priimti Mano Kančios Taurę su visomis
išeinančiomis iš to pasėkmėmis?   

19.01.2014, 19.01.2014, 14:35 -

Mano nuoširdžiai mylima dukra, koks žmogus tarp jūsų, kuris laiko save mano išpažinėju ir didžiuojasi
tuo, priims Mano Taurę? Kiek iš jūsų galėtų būti ant tiek stiprus, kad galėtų priimti Mano Kančios Taurę su
visomis išeinančiomis iš to pasėkmėmis? Atsakymas yra toks: labai nedaug.  Tačiau jaučiatės teisus, kada



plakate  Mane  per  Mano  išrinktą  sielą,  kuri  savo  noru  priėmė  Mano  Taurę.  Išrinktos  sielos,  regėtojai,
pranašai ir aiškiaregiai priėmė Mano Taurę, nes atiduoda Man savo laisvą valią ne savo o Mano sąlygomis.
Kada skelbiate, kad esate viską žinantys ir gerai pažįstate Mano Šventąjį Žodį, tačiau ne priimate kančios,
kurią kenčia Mano vargšai persekiojami pranašai, tada manęs nepažįstate. Jeigu Manęs nepažįstate, negalite
Mane tikrai myleti. Jejgu Mane nemylite, neplatinate Tiesą. Tuomet pasirenkate iš Šventųjų Evangelijų tas
dalis, kurios jums daugiausiai priimtinos ir naudojate Jas Mano Pranašų ir visu išrinktųjų sielų, kurie neša
Mano skausmingą Kryžių, plakimui. Kada trypiate kitas sielas, žiauriai plakant jas Mano Vardan, tai reiškia,
kad esate užpulti per neapykantą. Neapykanta kyla iš šėtono. Ji neatsiranda iš Manęs. Kada atsistosite prieš
Mane Įspėjimo metu, parodysiu jums, kaip Mane įžeidėte.  Nežiūrit  į  tai,  daug iš  jūsų, kurie kalti  Mano
žodžių klastojime į neapykantos žodius, nukreiptus į Mano pranašus, stovės prieš Mane maištingi, kadangi
esate perpildyti meile ir puikybe sau, kad net Man, Jėzui Kristui, bus sunku pritraukti jus pas Savę. Jūsų
neapykanta kitiems atitolina jus nuo Manęs.  Jūsų Jėzus    

----- 2014.02 -----

Daug kas to, ką žmonija laiko esant reikšminga bus apversta aukštyn kojom bei išversta
iššvirkščiai, bet tai yra reikalinga 

2014 m., Vasario 1 - 28 d., šeštadienis, 19:53 val. 

Mano brangi mylima dukra,  dėl  vargų, kuriuos žmonija  turi patirti  Apsivalymo metu, būtų klaidinga
painioti skausmą, kurį jie sukels su beveltiškumo jausmu. 

Daug kas to, ką žmonija laiko esant reikšminga bus apversta aukštyn kojom bei išversta iššvirkščiai, bet tai
yra reikalinga. Apsivalymui išblėsus, išauš nauja aušra - staiga ir be jokio įspėjimo - ir Dievo vaikams bus
pristatytas naujasis pasaulis.  

Aš prašau, jog nepaisant kiek daug skausmo turės būti iškentėta tų, kurie Mane myli, taip pat kaip ir tų
kurie nemyli, nė vienas žmogus tarp jūsų nemanytų, jog jau nebėra vilties. Vietoj to, džiūgaukite, nes tik
meilė, džiaugsmas bei laimė slypi Mano Naujajame Rojuje. Kuomet pasaulis bus apvalytas nuo nuodėmės ir
bus apvalytų kiek tik galima daugiau sielų, tuomet Aš tapsiu pasiruošusiu sutikti jus Jaunikiu. Didžioji ir
šlovingoji Diena  turėtų būti laukiama su džiaugsmu, jauduliu ir ilgesiu, nes Mano širdis išsiverš ir susivienys
su visu pasauliu. 

Naujoji Pradžia jums pasiekiama. Iškęskite kad ir kokį skausmą ir kančią turėsite dabar nuo šiol patirti,
nes tai jums nieko nebereikš, kuomet jūs ateisite į Mano šviesą, kuomet Aš jus užliesiu meile ir laime, kurių
jūs su nekantrumu laukėte visą savo gyvenimą, bet kurių jūs ištiesų negalėjote pasiekti iki tol.

Padėkite Man parvesti  prarastąsias sielas atgal į  Mano Glėbį.  Melskitės vieni už kitus. Būkite džiugūs.
Būkite kupini vilties. Kad ir kas plyti priešaky, žinokite jog Mano Meilė yra galingesnė už neapykantą. Mano
Galia yra Visagalė. Mano Gailestingumas yra begalinis. Mano Kantrybė yra didi.

Eikite ramybėje ir tarnaukite Man iki paskutinės dienos, nes ši Diena bus pradžia tokio pasaulio, kuris
neturės pabaigos ir kuriame nebebus mirties.

Aš jus myliu bei visus jus branginu. 
Jūsų Jėzus



Išganymo Motina: šios Maldos, brangūs vaikeliai, ateina su Didžiom Malonėm  
2014 m.,vasario 5 d.,trečiadienis, 15:27 val. 

Mano vaikeli, sieloms kurios kažkada pažinojo Mano Sūnų, bet kurios nuo Jo nuklydo, yra daug sunkiau
sugrįšti pas Jį, nei tiems, kurie niekuomet Jo iš vis nepažinojo. 

Kuomet tu patiri Jėzaus Meilę, o po to atsuki savo nugarą Jam, tai sukuria didžią tuštumą tavo gyvenime.
Niekas niekuomet negali pakeisti Jo Buvimo. Tad kuomet siela bando sugrįšti pas Jį ir nors mano Sūnus
laukia jų su didžia Meile ir Kantrybe, tas asmuo vistiek nėra tikras kaip atverti Jam savo širdį. 

Jei  tu jautiesi  atskirtas nuo mano Sūnaus,  tu turi  niekuomet nebijoti  Jo  pakviesti.  Tu turi  niekuomet
nesigėdinti pasirodyti Jam, nes Jis yra Visuomet-Gailestingas ir atleis betkuriam nusidėjėliui, kuomet Jo to
paprašo atgailaujanti siela.

Kuomet tu trokšti pakviesti mano Sūnų, tu turi papraščiausiai paprašyti Jo, jog Jis paimtų tave į Savo
Gailestingumą, o visa kita palik Jam. 

štai ypatinga Dvasinės Kovos Malda (133) Kvietimas sugrįšti pas Dievą:
Brangus Jėzau, atleisk man, atsiskyrusiai sielai,  kuri Tave atmetė, nes aš buvau aklas. Atleisk man, jog

pakeičiau Tavo Meilę nieko vertais dalykais, kurie nieko nereiškia. Padėk man atrasti drąsos eiti su Tavim
šalia Tavęs, priimti su dėkingumu Tavo Meilę ir Gailestingumą. Padėk man išlikti arti Tavo švenčiausios
širdies ir niekuomet nenuklysti nuo Tavęs ir vėl. Amen.

Tie, kurie nepažįsta mano Sūnaus ir kurie trokšta būti paimti priešais Visų Aukšciausiojo Dievo Sosta, turi
melstis sia Dvasines Kovos Malda (134) Patiketi Dievo Egzistavimu: 

O Visų Aukščiausiasis  Dieve,  padėk man  patikėti  Tavo Egzistavimu. Išsklaidyk mano visas abejones.
Atverk mano akis Tiesai gyvenimo, kuris bus po šio ir lydėk  mane keliu į Amzinąjį Gyvenimą. Prašau leisk
man pajusti Tavo Buvimą ir suteik man tikro tikėjimo Dovaną anskčiau negu aš mirsiu. Amen. 

šios Maldos, brangūs vaikeliai, ateina su Didžiom Malonėm ir tiems, kurie jas melsis bus parodyta Tiesa,
bei  jų širdys bus pripildytos didele meile,  kurios jie  anskčiau nėra patyrę žemėje.  Tuomet jų sielos taps
apvalytomis.

Eikite dabar, žinodami, jog kuomet jūs esate arti Dievo, jūs būsite palaiminti didžios ramybės Malone.
Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina 

Aš niekuomet neatmesiu tų, kurie yra vieniši, liūdni, išsigandę ir netikri dėl to ar Dievas
Egzistuoja ar ne 

2014 m., vasario 7 d., penktadienis, 23:38 val. 

Mano brangi mylima dukra, kadangi Mano Pranešimai plinta bei kadangi jie daugeliui įžiebia poreikį
skatinantį į Mane atsigręšti, išvysite daugel stebuklų. 

Netikintieji, esantys skirtingo tikėjimo ir tie kurie atsiskyrė nuo Manęs dėl savo nuodėmingo gyvenimo,
atsivers. Aš jums tai pažadu. žmogus, kurio akys yra užmerktos, atvers jas. Tie, su neapykanta jų širdyse
verks  iš  džiaugsmo,  kuomet  bus  nuimta  jų  sunki  našta.  žmogus,  kuris  visiškai  Manęs  nepažįsta,  Mane
atpažins.  Tokia  daugybė  ateis  ir  pašauks  Mane,  o  šventosios  Dvasios  Buvimas  bus  juntamas  daugelio,
kuomet jie pagaliau priims tai, jog Aš įsikšau, jog išgelbėčiau juos nuo viso blogio. 

Mano dukra, prašau užtikrink visus tuos, kurie jaučiasi nuliūdę dėl to, kokiu būdu Mano Egzistavimas
pasaulyje yra neigiamas. Pasakyk jiems, jog nors ir kiekvienas Mano pėdsakas bus įveiktas, jog per Dievo
Malonę, Aš  ir toliau tęsiu apšviesdamas sielas tų, kurie Manęs šauksis. 

Aš  niekuomet  nepaliksiu  Saviškių.  Aš  niekuomet  neatmesiu  tų,  kurie  yra  vieniši,  liūdni,  išsigandę  ir



netikri dėl to ar Dievas Egzistuoja ar ne. Aš jiems atsiliepsiu, jei jie paprasčiausiai nustums savo išdidumą į
šalį ir paprašys iš Manęs Mano Buvimo ženklo. Niekada iki šiol dar Aš nesu įsikišęs tokiu didžiuliu mąstu,
taip kaip Aš tai darau dabar. Tai dėl Mano Troškimo išgelbėti visą žmoniją,  jog Aš tiesiogiai perversiu
širdis tų, kurie iki šiol Mane neigė, jei ir kuomet jie Mane pašauks. 

Aš laukiu jūsų atsako. Aš mąstau apie meilę ir džiagsmą, kuriais Aš užpildysiu jūsų širdis ir sielas atgailos
akimirką, nes tai yra jūsų atsivertimo saldi akimirka. Tai bus laikas kuomet jūs atversite savo sielas ir leisite
Dievo šviesai atnešti jums didžiausią Dovaną kokią tik galėtute kada beįsivaizduoti - Amžinojo Gyvenimo
Dovaną.

Jūsų Jėzus 

Išganymo Motina: daugelis tikės, jog antikristas yra labai šventas žmogus 
2014 m., vasario 7 d., penktadienis, 15:25 val. 

Mano vaike, jei mano Sūnus, Jėzus Kristus, vaikščiotų šiuo metu ir vėl žemėje, Jis būtų nužudytas. Nė
vienas  Jo  Bažnyčios  tarnautojas  Jo  nepripažintų.  Jis  taptų  pajuokos  objektu,  vėliau  Jo  bijotųsi  ir  taip
neapkęstų, jog jie Jį nukryžiuotų taip kaip anksčiau.  

šį kartą mano Sūnus ateina tiktai Dvasioje ir pagal Tėvo įsakymą, Jis nepasirodys žemėje kaip žmogus,
su kūnu. Aš raginu, jog šis Pranešimas būtų išaiškintas visiems, nes daugelis ateis Jo Vardu, bet vienas iš
jų iškils į aukštą padėtį bei sakys, jog jis yra mano Sūnus, bet tai bus melas.

Antikristas iškils ir taps toks galingas, jog jo atvaizdas bus visur matomas. Pagal jo atvaizdą bus pastatytos
statulos, bei jo veidas nuolatos bus rodomas žiniose bei televizijos ekranuose visame pasauly. Jam pritars
patys galingiausi lyderiai,  bet  jis  išties darys įtaką žmonijai tik  tuomet,  kuomet bus viešai  pripažintas, o
tuomet  patvirtintas netikrojo pranašo. 

Jei mano Sūnus pasirodytu su kūnu ir vėl ir įsakytų atkreipti dėmesį, jie Jį sunaikintų. Tačiau antikristas
bus sutiktas pasaulyje ir bus klaidinamas su Jėzumi Kristumi.

Kiekvienas žodis esantis Biblijoje, apie mano Sūnaus Antrąjį Atėjimą, bus pritaikytas ir pakeistas, jog
įtikintų pasaulį, kad jie mato Jėzaus Kristaus sugrįžimą.  Mano Sūnaus priešai, kurie veikia išvien su tais
nekaltaisiais Jo tarnais mano Sūnaus Bažnyčiose visur, bus didžiai suklaidinti. Jų vadovai priims antikristą ir
paskatins sielas jį garbinti. Jo įtaka daugelį pritrenks, tuos, kurie išliks ištikimi Dievui,tad labai svarbu, jog jūs
sergėtute savo sielas nuo jo hipnotizuojančio patrauklumo.

Išganymo Medalikėlis, jei asmens bus nešiojamas, apsaugos jus nuo antikristo galios, kartu suteiks ir
kitų Malonių,  kurias  jis  žada.  Nesuklyskite,  antikristas  pavergs  daugelį,  bei  jis  bus  matomas  kaip
įtakingiausias, populiariausias, labiausiai charizmatiškas bei įtakingiausias visų laikų vadovas. Daugelis tikės,
jog antikristas yra labai šventas žmogus, dėl jo sąsajų su mano Sūnaus Bažnyčia, milijonai žmonių atsivers į
tai, ką jie tikės esant Tiesa. ši klaidinga šventuolio išorė sukels džiaugsmo ašaras visiems tiems, kurie neturėjo
iki šiol savo gyvenimuose tikėjimo, taip pat kaip ir tikėjimo į Dievą. Jie dosniai liaupsins šį žmogų ir girs jį už
jų sielų išganymą.

Išpradžių antikristas bus matomas kaip didis vadovas su patraukliu, žavingu ir mielu patrauklumu. Vėliau
su  laiku  jis  pradės  demonstruoti  gydomasias  galias  ir  daugybė  žmonių  ateis  sakydami,  jog  jie  buvo jo
išgydyti.  Daugelis taip pat skelbsis regėję jo akivaizdoje stebuklus.Tuomet įvyks virtinė netikrų regėjimų,
kuriuose šventosios Dvasios atvaizdo simbolis bus matomas, pasirodantis visur.   

žiniasklaida  sukurs  jo  sudievintą  įvaizdį  ir  tik  labai  nedaugelis  drįs  viešai  jam papriekaištauti.  Dėl  jo
daugelio kalbų mokėjimo, jis apkvailins milijonus per labai trumpą laiką. Tuomet gandai, jog Jėzus Kristus
sugrįžo antrąjį  kartą,  pradės sklisti.  šie  bus kurstomi tų,  kurie dirbs  nenuilsdami  antikristui,  platindami
melus, iki kol galiausiai jis bus klaidinamas su mano Sūnum. Visi šie įvykiai skamba dabar kaip nenatūralūs,



bet kuomet jie visi prieš jus išsirutulios, atrodys kad tai natūrali virtinė įvykių, kurie bus matomi daugelio
kaip pakylejantys. 

Tuomet, kuomet šėtonas pristatys pasauliui kiekvieną blogio apgavystę nuo pabaigos iki pat pradžios -
antikristas, satanistinių ritualų dėka, bus matomas pakylantis į Dangų. Mano Sūnus Savo Grįžimo laiku,
bus  matomas  nusileidžiantis  ant  debesų  -  atvirkščiu  Jo  pakylimui  į  Dangų  būdų  -  taip  kaip  Jis  ir
pažadėjo. 

Tuomet antikristas ir visi tie, kurie aklai jį garbino bus įmesti į  ugnies jūrą, o taika bus jūsų, brangūs
vaikai. Nes visi tie, kurie išliks ištikimi Tiesai, jie akimirksniu bus pakelti į Naująjį Rojų, kuomet Rojus ir
žemė taps viena.  

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina

Išganymo Motina: Mano Tėvas supurtys pasaulį dvejopai fiziškai bei dvasiškai 
2014 m., vasario 8 d., šeštadienis, 16:00 val.

Mano brangus vaike, taip kaip šventoji Dvasia, Dievo Dovana, nusileido ant mano Sūnaus apaštalų, lygiai
taip pat ji bus išlieta šiais laikais ant tų, kurie myli mano Sūnų. 

Mano Tėvas turi daugel planų, kuriuos Jis įvykdys, jog išgelbėtų kievieną Savo vaiką. šie planai susiję su
daugeliu stebuklingų įvykių, taip pat ir ypatingų Malonių išliejimu, su apreiškimais, suteiktais tau per šiuos
Pranešimus, jog užtikrinti, kad Dievo vaikai nepasuktų klaidingu keliu, bei daugel kitų įsikišimų. Kai kurie iš
šių įsikišimų bus bausmės per ekologines nelaimes. Kuomet jos taps tokios pastovios, žmonės nebegalės
daugiau sakyti, jog potvynius, žemės drebėjimus, tsunamius, vulkanų išsiveržimą, bei uraganus galėjo, sukelti
žmogaus rankos padaryta žala žemei. 

Tik Dievas valdo Pasaulį,  nes Jis jį sukūrė. Tad Jis  ir  nuspręs jo likimą - niekas kitas - nes visa Galia
priklauso Jam. 

Mano Tėvas supurtys pasaulį dvejopai fiziškai bei dvasiškai, kol nelabojo planai ir nedori darbai klesti
kėkvienoj tautoj. Kėkvienas veiksmas sulauks atsako prilygstančio Dievo paniekinimo mąstui, kurie atneš
nepakeliamas  bausmes.  Mano  Tėvas  kovos  karštai  su  žmogaus  nuodėmėm,   o  žmogus  turi  niekuomet
nenuvertinti Dievo Galios. 

Dievo Meilė  neturi  būti  niekada pervertinama.  Niekuomet  nemanykite,  jog Jis  yra  silpnas,   dėl  Savo
vaikams jaučiamos beribės Meilės. Jo Gailestingumas yra didis ir visi tie, kurie Jį  myli,  bus aspaugoti šio
vargo  metu,  kuris  bus  išlietas  ant  žmonijos,  todėl,  kad  Dievas  yra  nustumiamas  į  šalį  pasirenkant
netikruosius dievus ir dėl žmonijos manijos mylėti tik tai save.  

Melskitės, melskitės, melskitės nes visi išpranašauti įvykiai, ruošiantis mano Sūnaus Antrajam Atėjimui,
dabar įvyks. įvykiai bus staigūs, o šėtono armija šturmuos mano Sūnaus Bažnyčias apskaičiuotu žingsniu,
taip kad tik keli bepastebės.  Vėliau jiems jau niekas neberūpės, nes netrukus jie bus tiek daug suklaidinę ir
turės juos savo naguose, jog jie daugiau nebeslėps savo ketinimų.

Jūs mano brangūs vaikai, turite pasiruošti dabar, išlikite ramūs, darykite viską, kas jums buvo liepta daryti
ir melskitės. Išlikite kartu. Atveskite kitas sielas į Tiesą, stipriai melskitės už atsivertimą tų, kurie netiki į
Dievą ir už visus tuos, kurie niekina mano Sūnaus, Jėzaus Kristaus atminimą.

Jūsų mylima Motina 
Išganymo Motina 

Dievas Tėvas: nėra nieko ko Aš negalėčiau padaryti dėl savo vaikų. Jokia auka nėra per didelė 



2014 m., vasario 9 d., sekmadienis, 19:00 val.

Mano brangiausioji  dukra,  nėra nieko ko Aš negalėčiau padaryti  dėl  savo vaikų.  Jokia auka nėra per
didelė.

Aš nusižeminu Save,  jog Aš galėčiau padėti  Savo širdį  prie  jų kojų ir  visgi  jie ir  toliau Ją trypia.   Aš
nusižeminu kviesdamas juos per šiuos Pranešimus, o jie iš Manęs tyčiojasi bei šaiposi.

Aš leidau jiems nuplakti bei nužudyti Savo Sūnų, o jie neįvertina Didžiosios Aukos, kurią Aš padariau dėl
jų, jog suteikčiau jiems gyvenimą ir išlaisvinčiau juos iš vergijos nelabajam. 

Aš maldauju jų, jog jie pataisytų savo kelius, o jie Manęs nepaiso. Aš pasiunčiau išrinktąsias sielas, jog su
jais kalbėtų ir paskelbtų Mano Zodį, o jie spjaudė jiems į veidą.

Aš pasiunčiau jiems bausmes, o jie iš jų nepasimokė. Vietoj to, jie teigė, kad tai buvo tiesiog likimo posūkis
ir neturi nieko bendro su Manim.

Aš siunčiau jiems Savo Meilę, per stebuklingas Dovanas sutektas per regėtojus, aiškiaregius, šventuosius
bei pranašus ir tik keletas jomis pasinaudojo. įsidėmėk Mano žodžius dabar, Tiesos Knyga yra didžiausia
Dovana, suteikta pasauliui nuo to laiko kuomet Aš atsiunčiau Savo Sūnų jus atpirkti. Aš palieku jums šią
Brangią Dovaną, jog ji atvertų jūsų širdis, išlaisvintų jūsų sielą nuo jos prisirišimo prie velnio pagundų ir jog
padėčiau jus paruošti Mano Karalystei.

Mano Galingas įsikišimas šiuo metu reiškia, jog greitis, kuriuo Mano žodis sklis nuo šiandien šokiruos ir
daugelį  nustebins.  Kuomet  jūs  girdėsite,  kad  Mano  žodžiai  kalbami  daugeliu  kalbų  ir  žmogaus  ranka
prisidėjo mažai prie organizavimo, jums bus suteiktas šventosios Dvasios buvimo įrodymas.      

Aš užtikrinsiu, jog Mano darbas tęstųsi. Aš perlipsiu visus tuos, kurie bandys susbtabdyti Mano Ranką. Aš
nustumsiu į šalį tuos, kuriuos veda piktoji dvasia ir nuslopinsiu jų apgailėtinų balsų garsą.

Aš su Savo Galingu Rankos Mostu, nutildysiu tuos, kurie bandys Mane sustabdyti, kuomet Aš tetrokštu
išgelbėti kiekvieną sielą. Aš pasiryžęs neleisti šiam darbui būti ignoruojamam, kadangi kuomet Aš suteikiu
Savo įgaliojimus tokiai Misijai, kaip kad šiai, jūs galite būti užtikrinti, jog žmogaus galia yra niekai palyginti
su ja.

Būkite ramūs, brangūs vaikai, ir pasitikėkite Manim, jūsų mylimu Tėvu. Mano Meilė yra tokia didi, jog Ji
negali būti susilpninta, nepaisant kaip stipriai jūs nusidedate. Aš leidžiu šiems išbandymams įvykti, vargams
bei nedoriems planams ištrinti visus Mano Sūnaus pėdsakus, bet tik trumpam laikui. 

Niekuomet nebijokite Mano Planų, nes jie turi tikslą, o jis yra sunaikinti visą blogį ir atnešti visiems jums
šlovingą Gyvenimą, vienybėje su Mano švenčiausiaja Valia. Jūs turite viso to su nekantrumu laukti. Visa ko
Aš  prašau,  tai  jog  jūs  melstumėtės  ir  laikytutės  viso  to  ką  Aš  jums  suteikiau  šiuo  metu  per  Mano
švenčiausiąją  Misiją,  skirtą  suteikti  jums  galutinę  neikaįnojamą  Dovaną,  kurią  Aš  Esu  jums  sukūręs
Naujajame Rojuje ir Naujojoje žemėje - Mano Naująjį Rojų - tokį koks jis ir turėjo būti kuomet Aš sukūriau
Adomą ir Ievą. 

Niekuomet  nepamirškite  Mano  Meilės  jums,  kuomet  jūs  jaučiatės  silpni  ar  pažeidžiami,  kadangi  ši
Dovana yra tokia didinga, jog jums būtų sunku net įsivaizduoti.

Jūsų mylintis Tėvas 
Visų Aukščiausias Dievas

Nejaugi jūs nežinote, jog po Mano Antrojo Atėjimo jūsų sielos egzistuos per amžius 
2014 m., vasario 10 d., pirmadienis, 15:43 val.

Mano brangi  mylima  dukra,  Mano Laikas  jau arti  ir  Dangus ruošiasi  didžiajai  puotai,  kuomet  Rojus
susijungs su žeme, jog taptų viena.



Laukia  daugel  pasiruošimų  ir  Mano mylimas  Tėvas  planuoja  suteikti  daugel  Dovanu tiems,  kurie  Jo
nežino. Visi angelai ir šventieji susivienijo kartu melstis už visas sielas, vildamiesi, jog visiems žmonėms, o
ypatingai tiems, kurie neišmano apie Rojaus ir Pragaro egzistavimą, būtų suteikta Tiesa. 

Kuomet sieloms pristatomas Dievo žodis,  jos ne visuomet Jį  noriai  priima. Vietoj to, jie  atmeta žodį,
kuomet Jis yra jų vienintelė priemonė į Išganymą. Kodėl žmogus yra toks užsispyręs ir siekia tikėti tik tai tuo,
ką jis nori ir tik tai į tai kas patenkina jo egoizmą? Kodėl žmogui nepavyksta pamatyti ryšio tarp nuodėmės jo
gyvenime ir nepasitenkinimo jausmo kurį jis jaučia, sukeltą to, kad jam nepasisekė priimti, jog jis yra niekas?
Tai yra tik tai dėl Mano Tėvo Meilės pasauliui ir visiems Jo vaikams, jog žmogui buvo suteikta tiek daug
progų tapti pilnatvišku. Visgi, jis verčiau gyventų pusę gyvenimo, kur Dievas yra nustumiamas tik tai į kai
kurias dalis ir ten kur jam tai tinka. 

Aš, Jėzus Kristus, greitai padėsiu suvokti tiems, kurie neatpažįsta Dievo žodžio šiuose Pranešimuose. Aš
pritrauksiu jų širdis ir pripidysiu jas ilgesiu Tiesai.  Kuomet jūs esate pripildomi neteisybių, pristatytų su
netiesomis ir maitinamų melu apie nuodėmę ir kaip ji yra matoma Dievo Akimis - Aš stovėsiu kaip užtvara,
jog  jus  apsaugočiau.  Aš  daugelį  suerzinsiu,  nes  Aš  taip  lengvai  nepasiduodu  kuomet  žmogus  nepaiso
šventosios Dvasios Dovanos. Aš tapsiu kaip pašinas jūsų šone, kaip alkoholio sukeltas gėlimas, kuomet jis
liejamas ant atviros žaizdos. Tik labai nedaugeliui seksis Manęs nepaisyti, bet ne visi priims Mano Amžinojo
Išganymo Galutinę Dovaną. 

Gaila, daugelis atstums Mano Paskutinį Kvietimą ir vietoj to, jie seks žvėrį, o tai reiškia, jog jie taps per
amžius prarasti. Nejaugi jūs nežinote, jog po Mano Antrojo Atėjimo jūsų sielos egzistuos per amžius?

Jūs turėsite pasirinkti Amžinąjį  Gyvenimą su Manim arba amžinąjį  pasmerkimą su velniu.  Jokio kito
pasirinkimo tarp jų nėra. Kėkvienas žmogus pasirinks kelią pagal savo pasirinkimą.

Jūsų Jėzus 

Galiausiai, žydams taip pat bus parodytas įrodymas Mano Tėvo Sandoros 
2014 m., vasario 11 d., antradienis, 23:41 val.

Mano brangi mylima dukra, o kaip gi ši Misija išaugo ir kaip greitai ji dabar plėsis, kadangi Aš ruošiuosi
Savo Antrajam Atėjimui. 

Aš pradėjau jau vykdyti antrąjį planą: paskleisti visiems Dievo vaikams supratimą apie nuostabųjį naująjį
pasaulį, kuris jų laukia ir šis paruošimas bus pateiktas palaipsniui. Pirmasis etapas yra apsivalymas. Tai bus
griovimas, klimato kaita, sukrėtimai bei siaubingas atkritimas, kuris užplūs pasaulį. Visi šie įvykiai įvyks tuo
pačiu metu. Tuomet, Mano Bažnyčia grius ir tik Likutis laikysis Tiesos bei liudys Mano švenčiausiąjį žodį.  

Aš surinksiu visus žmones iš kėkvieno pasaulio kampelio - pirmiausiai kiekvieną Krikščionį. Tuomet Aš
pritrauksiu kitus prie Savęs. Galiausiai, žydams taip pat bus parodytas įrodymas Mano Tėvo Sandoros ir jie
bus atvesti kaip išpranašauta į Dievo Karalystę. 

Daugel  balsų dabar stengiasi  nuslopinti  Mano Paties  Balsą, bet visgi  tai bus tik  Mano Balsas,  kurį jie
pastebės, nes Mano Liežuvis yra kaip kalavijas, o Mano Buvimas kaip žaibo rykštė. Kuomet Aš padarau taip,
jog Mano Buvimas būtų jaučiamas, tai būna tik nuolankiausiuose, bei jis išgyvenamas tik su gerom sielom -
švelniom taip pat kaip ir įžvalgiom. Aš padarysiu taip, kad Mano Buvimas būtų žinomas tarp stabmeldžių ir
pirmą kartą jie susimastys apie savo ateities amžinybę bei pradės atverti savo širdis Man. Matai, nė viena siela
neliks nepaliesta. Kai kurie Manęs nepakvies, bet jie žinos, jog tai Aš Esučia.

Mano Laikas kuomet Mano Buvimas šventosios Dvasios Galia bus jaučiamas jau labai arti. Aš trokštu,
jog jūs apsivalytute savo sielas prieš Mane ir būtute pasirengę Mane priimti. Kadangi jūs nežinosite nei to
laiko nei tos valandos. Viena ką Aš jums pasakysiu, tai, jog visa tai įvyks staiga.

Jūsų mylimas Jėzus 



Jie tik liežuviu ir lūpomis sako ką reiškia Mano Antrasis Atėjimas  
2014 m., vasario 12 d., trečiadienis, 23:00 val.

Mano brangi mylima dukra, kiek ilgai žmogus manė, Aš lauksiu, jog su juo pasikalbėčiau prieš Mano
Antrąjį Atėjimą? Nejaugi jis manė, kad tai įvyks metai prieš tai? Mėnesiai prieš tai? Ar savaitės prieš tai? O
gal jis manė, jog Aš jo iš vis neįspėsiu? 

Prieš Mano gimimą, pasauliui buvo pažadėtas Mesijas. Mano Tėvas kalbėjo per pranašus, jog žmonijai
būtų suteikta viltis, išmintis ir Malonė priimti Dievo žodį, jog jie būtų pasirengę Mano atvykimui. Argi jie
klausėsi? Daugelis klausėsi ir pasirengė Mano Laikams. Bet gaila, jog kuomet Aš gimiau jie nebuvo pasirengę.
Tuomet Jonas Krikštytojas suteikė jiems žodį ir įspėjo juos pasiruošti. Argi jie buvo pasiruošę? Ne, nes jie juo
neptikėjo. Ir visgi daugelis buvo išgelbėti dėl Mano mirties ant Kryžiaus, išauktos jų atstumimo Manęs, Aš
atpirkau juos Savo Tėvo Akyse. 

Tokia daugybė tuomet kovojo prieš Mano Misiją, o visgi tokia daugybė Mane sekė. Dabar pasaulis yra
rengiamas ir vėl, dėl Mano Tėvo Meilės visiems Jo vaikams. šį kartą, bus sunkiau. Nepaisant visų jų žinių
apie Mane, jie vis tiek atsisakys priimti tai, jog Dievas įsikiša ir rengia juos per Savo pranašę. Kuo toliau jie
nutolina save nuo Dievo, tuo mažiau jie žino apie Mano Pažadą. Jie tik liežuviu ir lūpomis sako ką reiškia
Mano Antrasis Atėjimas, nes daugelis iš jų iš tiesų nežino nieko apie jį iš vis. 

šį kartą jiems liks mažai pasirinkimo kaip tik pastebėti ženklus, kuriuos jie turės patirti, nes Aš atskleisiu
viską. Kuomet Aš sakau, jog kažkas atsitiks ir kuomet tai atsitinka, jie vistiek neigs, jog pranašystė atėjo iš
žodžių ištartų Mano Lūpomis. Kuomet jie pamatys besiraitančią drebančią žemę, bei kitas bausmes išlietas
ant jos, jie vistiek ginčysis, jog visam tam yra mokslinis paaiškinimas. 

Kuomet didysis atkritimas apims pasaulį ir sugniuždys Krikščionybę, pagonystės labui, argi jie nesakys,
jog tai yra geras dalykas? Atsakymas yra taip. Tad kadangi Mano Buvimas tampa vis mažiau gerbiamas
tokios daugumos, kokį gi šansą turi pasaulis atsilaikyti prieš šėtoną? štai kodėl Mano Tėvas ruošia jus dabar,
nes Jis niekuomet nepasiduoda kuomet kalba eina apie Jo vaikų paruošimą Jo Didžiajam Gailestingumui.

žmonijos pasiruošimas tęsis ir pasauliui bus suteikta Tiesa, jog būtų galima išgelbėti žmogų nuo galutinio
sunaikinimo. Mano Laikas jau arti ir visa žmonija turi paskirti laiko reikalingo paruošti jų sieloms. Laikas
niekuomet neturi būti švaistomas kuomet jūs ruošiatės Mane sutikti. Jūs turite niekuomet neatmesti žodžio,
suteikto Dievo pranašei. Jei jūs taip padarysit, jūs trenksite Man Jėzui per Veidą.

Jūsų mylimas Išganytojas
Jėzus Kristus

Greitai, mano Sūnaus Bažnyčių viduje bei jų išorėje maldos “Sveika Marija” nebebus galima
jau išgirsti 

2014 m., vasario 12 d., trečiadienis, 22:45 val. 

Mano vaike,  taip kaip mano Sūnaus atvaizdas, Jo žodis ir Jo Pažadas ateiti dar kartą bus atmesti,  o
tuomet panaikinti, taip bus ir su kiekviena užuomena apie mane, jūsų mylima Motiną. 

Greitai, mano Sūnaus Bažnyčių viduje bei jų išorėje maldos “Sveika Marija” nebebus galima jau išgirsti.
Daug nepritarimo bus  parodyta  tiems,  kurie  lanko mano švenčiausias  šventoves,  o  Marijos  grupės  bus
kritikuojamos dėl  daugelio  priežasčių,  bet  visos  jos  bus  be  pagrindo.  Betkokio  pripažinimo susijusio su
mano, Palaimintosios Mergelės Marijos, Dievo Motinos,  apsireiškimų patvirtinimu, nebebus galima išgirsti.
Greitai bus atmetami visi kreipimaisi į mane naujai pataisyto mano Sūnaus Bažnyčios apvalkalo žemėje.
Pasišventimai man bus stabdomi daugelyje Bažnyčių, dėl naujai paskirtos santvarkos, kuri bus pristatyta
ateityje. Aš busiu pamiršta, o tuomet niekinama tų, kurie skelbsis atstovaujantys naujajai moderniajai,
visa  apimančiai  bažnyčiai,  kuri  turės  mažai  panašumo  į  Bažnyčią  įkurtą  ant  Uolos,  mano  Sūnaus



mylimo apašatalo Petro. 
Kuomet jūs išvysite, taip elgiantis su visais pasišventimais man, švenčiausiajai Dievo Motinai, prašau

supraskite,  jog  šios  naujos  taisyklės  ateina  su  nelabojo paliepimu.  Nelabasis  manęs  neapkenčia  taip
stipriai  kaip jis manęs bijo. Jis žino, jog sielų pasišventimas man, sulaiko jo piktuosius kėslus ir jog
mano švenčiausiojo Rožinio meldimasis kankina jį bei padaro bejėgiu.  Tas dienas priešaky turės pakelti
tie, kurie mane myli, bei ateis toks metas, kuomet Bažnyčios sąsaja su mano šventyklomis bus panaikinta.
Kuomet taip nutiks jūs žinosite, jog tai skirta atskirti Dievo vaikus nuo mano įtakos, kuri tais laikais bus
reikalinga, jog galėčiau padėti jums pritraukti jus prie savo Sūnaus.  

Mano  vaidmuo  yra  parengti  jus  mano  Sūnaus  Antrojo  Atėjimo  Didžiajai  Dienai.  Aš  ketinu  tęsti
kviesdama savo vaikus,  iki kol  neateis  ta Diena.  Aš tetrokštu atvesti  sielas  pas savo Sūnų, jog Jis  galėtų
suteikti  joms Amžinąjį  Išganymą.  Visa yra tik  dėl  sielų  išganymo,  bet  nelabasis  dės visas pastangas,  jog
užkirstų tam kelią.  

Jūsų mylima Motina 
Išganymo Motina 

Išganymo Motina: Jau atėjo laikas kuomet sielos turės iškentėti Skaistyklos kančias žemėje 
2014 m., vasario 13 d., penktadienis, 13:43 val. 

Mano mielas vaike, o kam gi tu nerimauji dėl sunkumų, kuriuos tau tenka patirti kiekvieną dieną dėl šios
Misijos? Nejaugi tu nežinai, jog visa Galia yra mano Tėvo, Visų Aukščiausiojo Dievo, Rankose? 

Kuomet žmonija patirs galutinį apvalymą, jis gali pasirodyti nemalonus, bet be jo sielos neapsivalys. Jau
atėjo laikas kuomet sielos turės iškentėti Skaistyklos kančias žemėje. Tik tai tie, kurie yra tyri ir turi švarias
sielas, gali įžengti į Naująjį Rojų, tai yra Dievo Karalystę. Todėl vietoj to, jog bijotute, Aš raginu visus jus
priimti Dievo įsikišimą pasaulyje. Nuolankiai priimkite tai kas turi būti, tai kas turi įvykti ir su betkokiais
veiksmais reikalingais, apsaugoti visus jus nuo blogio ir neteisybės, kurie bus sukelti žmonijos rasei tų, kurie
yra atsidavę tik sau, bei tų, kurie yra šėtono atstovai. 

Tai yra mano Sūnaus troškimas pirmiausiai suvienyti visas tas nekaltas sielas, kurios netiki į Dievą. Mano
Sūnus žino, jog tie, kurie myli Dievą, bet kurie galbūt Jo nepriimti, su laiku į Jį atsigręš. Jis pasitiki tais, kurie
ištiesų Jį myli, bet kurie atmeta Jo įsikišimą per šiuos Dieviškuosius Pranešimus, nes ir jie sugrįš bėgdami pas
Jį.  Labiausiai  Jis  pergyvena  dėl  tų,  kurie  Jo  nežino,  bei  tų,  kurie  atsisako  priimti  to  kas  Jis  Yra.  Todėl
niekuomet nepamirškite, jog šios prarastosios sielos yra pirmosios sielos, kurių mano Sūnus taip trokšta.  Tai
yra tie žmonės, kurie labiausiai Jį skaudina; kurie sukelia Jam siaubingą skausmą ir kančią bei kurie buvo Jo
Kraujo Ašarų priežastimi, kuomet Jis patyrė Agoniją Sode.

Vargai yra siunčiami ne tik tai kaip bausmės už žmonijos nuodėmes, bet ir kaip priemonė atvesti žmoniją
į protą, bei su nusižeminimu parklupdyti ją ant kelių. Kuomet žmogus bus apvalytas nuo jo arogancijos, nuo
jo tikėjimo savo paties didybe, bei klaidingu manymu, jog jo galia yra didesnė už Dievo, tuomet tik po tokio
apsivalymo jis gali būti paruoštas atsistoti prieš Dievą. 

Asmuo,  esantis  mirtinoj  nuodėmėj  ir  kuris  atsisako  atgailauti,  niekuomet  negalės  atlaikyti  skausmo
sukelto Dievo šviesos. Todėl Dievas įsiskiš su Savo Gailestingumo veiksmu, jog parengtų tokią sielą,  kad ir ji
galėtų kartu patirti Dievo šlovę. Tai dėl Dievo Meilės bei Jo Dosnumo, Jis leis, jog įvyktų šie sunkūs laikai,
kurie jau prasidėjo. Tai ne todėl, kad Jis tiesiog nori nubausti Savo vaikus už jų nuodėmingumą, bet jog
užtikrintų, kad jie pasidarys verti Amžinojo Gyvenimo.

Jūsų mylinti Motina
 



Kentėkite tyliai, kuomet jūs esate kankinami, kenčiate bjaurias žiaurumo išraiškas, esate
šmeižiami, užgauliojami ar iš jūsų tyčiojamasi Mano Vardu 

2014 m., vasario 14 d., penktadienis, 22:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet žmogus sakosi gerai išmanantis mokslą, jis turi įrodyti tai, jog jūs juo
patikėtute. Kuomet mokytojas sakosi, jog jis žinąs daugel dalykų, jūs suprasite koks geras jis yra, jei jūs galite
iš jo išmokti. Kuomet žmogus ateinąs iš Dievo sakosi, jog jis žino viską apie Dievą, jis gali perteikti šias žinias
ir jūs taip pat žinosite. Bet kuomet žmogus ateinąs iš Dievo sako, jog jis yra įkvėptas šventosios Dvasios, jūs
pažinsite jį tiktai pagal jo vaisius, kuriuos jis teikia, o ne pagal žinias, kurias jis perteikia. 

Kuomet Veikia šventoji Dvasia, tai atneša daugel vaisių, kurie atsiskleidžia tokiu būdu: žmonės, kurie yra
pritraukti  prie  šventosios Dvasios,  taps pritraukti  arčiau prie  Dievo.  Jie  mylės  kitus stipriau nei  kad
anksčiau.  Jie  dalinsis  savo  meile.  Taip  pat  jie  trokš  daugiau  laiko  praleisti  maldoje,  o  ypatingai
melsdamiesi už kitas sielas, mieliau nei už savo pačių intencijas.

Dievo Meilė pataps gilesnė ir asmeniškesnė. Ir jiems leidus šventajai Dvasiai juos užlieti, jie jaus deginantį
poreikį visiškai atsiduoti Dievo Valiai.  Tie, kurie yra įkvėpiami šventosios Dvasios, nerodys neapykantos
tiems, kurie jų nekenčia. Vietoj to, jie stengsis melsdamiesi, maldaudami Manęs išgelbėti jų sielas. 

Dievo Meilė gali prasiskverbti tik tai į sielą su šventosios Dvasios Galia. šios sielos visuomet jaus santarvę
bei ramybę, nepaisant kančios, kurią jos neišvengiamai turės pakelti, kuo artimesnės jos taps Man, jų Jėzui.

Aš  neskirstau žmonių.  Aš  pritraukiu  palaimintuosius  -  tuos  turinčius  pakankmai  meilės,  gimusios  iš
Dievui  jaučiamo  gilaus  nuolankumo   jausmo  -  į  Savo  švenčiausiąją  širdį.  Kuomet  jos  ten  įsitaiso,  jų
vienintelis troškimas tampa atvesti Man sielas. Kuomet jos iš tiesų tampa Mano, vienybėje su Manimi, jos
taps neapykantos objektu. Joms nerūpi rodoma neapykanta,  nes jos Manęs nepaliks, jei tik jų Meilė Man yra
pakankamai stipri.  Laikas nuo laiko jos gali  suklupti,  nes jos bus engimo taikiniais.  Jos jaus atstumimo
skausmą - taip pat kaip ir Aš jaučiau. Iš jų bus šaipomasi, jos bus baramos ir vadinamos kvailiais - taip kaip ir
Aš buvau. Jos jaus sunkią naštą  dėl to kokiu būdu jos bus atstumtos - taip kaip Aš jaučiau. Prieš jų žinias ir
jų išmintį, suteiktus joms iš  šventosios Dvasios, bus nuožmiai priešinamasi ir visdėlto tai ką jos sakys
Mano Vardu išliks įsišakniję atmintyje tų, kuriuos jos be sutiks.

Todėl  Mano mylimi  apaštalai,  galvokite apie Mane,  Man einant  tarp jūsų.  Jūs negalite  Manęs matyti,
paliesti  ar pažvelgti  į  Mano Veido šviesą, bet žinokite jog Aš Esu su jumis, taip kaip Aš buvau su Savo
mylimais apaštalais, kuomet vaikščiojau žemėj.  Aš neieškau protingųjų, visa išmanančiųjų ar visuomenės
atkiliųjų - nors Aš ir džiugiai sutinku juos ir priimu, taip kaip ir visus Dievo vaikus. Aš neieškau pripažinimo
iš išsimokslinusiųjų,  išaukštintų tarp jūsų,  jūsų šalių ar  bažnyčių vadovų. Vietoj  to,  Aš ieškau romiųjų,
nuolankiųjų ir tų, kuriems rūpi tik tai kitų gerovė, daugiau bei aukščiau už jų pačių poreikius. Tai yra
tos sielos, kurios yra palaimintos Mano Rankos.  Jų meilė kitiems atspindi Mano Paties Meilę. Jie priima
kančią taip kaip Aš priimu ir tai joms neturi didelės reikemes. šie zmones yra krikšcionybes stuburas o
šventoji Dvasia yra iamzinta ju sielose, vardanvisu Dievo vaiku gerio. 

Niekuomet  nesigėdinkite  šventosios  Dvasios  Dovanos.  Kentėkite  tyliai,  kuomet  jūs  esate  kankinami,
kenčiate bjaurias žiaurumo išraiškas, esate šmeižiami, užgauliojami ar iš jūsų tyčiojamasi Mano Vardu, nes
kuomet jūs išliksite su nuleistom savo galvom, velniui ir visoms toms nelaimingosioms sieloms, kurias jis
naudoja jus kankinti, nepasiseks jus atskirti nuo Manęs.

Pakilkite ir pareiškite savo ištikimybę Man su lengva širdim bei tyra siela ir Aš palaiminsiu jus Santarvės ir
Ramybės Dovanomis.

Jūsų Jėzus 

Išganymo Motina: antikristas panaudos savo taip vadinamas stigmas kaip priemonę įtikinti



pasaulį, jog jis yra Jėzus Kristus  
2014 m., vasario 15 d., šeštadienis, 17:14 val. 

Mano vaike,  kuomet  apgaulė  apgaubs  sielas  dėl  antikristo  įtakos,  žmonės  bus  suklaidinti  jo  daugelio
poelgių, jo darbų, bei žodžių, ateinančių iš jo. Maloniais ir raminančiais žodžiais, lydimais ramaus elgesio, jis
su pasitikėjimu pateisins kiekvieną nuodėmę padaromą prieš Dievą. Netgi pati bjauriausia nuodėmė prieš
žmoniją  bus  švelniai  paaiškinta  tarsi  ji  neturėtų pasekmių.  Jis  įtikins  daugelį,  jog  gyvybės atėmimas yra
vardan kitų gėrio, bei svarbi žmogaus teisių dalis. Pikžodžiavimai, kurie išsilies iš jo burnos, bus manomi
esantys kaip pagrįsti ir tinkami. Jis pateisins viską cituodamas atvirkščiai šventąjį Raštą. Tie, kurie tvirtai
laikysis  kiekvieno jo  žodžio,  nežinos  pakankamai  Dievo  žodžio,  jog  galėtų  jam prieštarauti.  Tuomet  jis
padarys įsdūpį, jog jis nuolat meldžiasi, bei pareikš, jog jis yra dvasiškai apdovanotas.  

Antikristas ieškos draugijos tų, kurie bus matomi atliekantys didžius labdaros darbus ir jis stengsis gerintis
prie tų, kurie yra manomi esantys šventi Dievo Akyse.

Su  laiku,  žmonės  atsivers  į  tai  ką  jie  tikės  esant  iš  tiesų  apšviesta  vienatinė  pasaulio  religija,  kurioje
antikristas turės svarbų vaidmenį. Tuomet jis panaudos kiekvieną demonišką galią, suteiktą jam iš šėtono,
jog įtikintų pasaulį, jog jis turi stigmas, kurios yra siejamos su šventaisiais. Antikristas panaudos savo taip
vadinamas stigmas kaip priemonę įtikinti pasaulį, jog jis yra Jėzus Kristus ir jog jis atėjo  išganyti pasaulio.
Tuomet jis sakys, jog jis skelbia Antrąjį Atėjimą ir tie, kurie kris jam po kojom garbindami, bus nušluoti
kartu su juo Dievo Angelo, kuris numes juos į ugnies ežerą.

Jūsų Motina
Išganymo Motina

Nieko gero negali ateiti iš neapykantos, nes ji ateina tik tai iš šėtono. 
2014 m., vasario 16 d., sekmadienis, 15:47 val. 

Mano brangi mylima dukra,  kuomet neapykanta  įeina į  sielas,  jos turi  kovoti visa  savo esybe,  jog ją
panaikintų. Jei ne, tuomet ji pasiglemš atitinkamą sielą ir grauš ją toliau, kol ji nebus visiškai suvalgyta. 

Velnias sukelia nepasitikėjimą, nerimą, sumaištį, baimę, o tuomet jis nenusiramins, kol siela, į kurią jis
taikosi, netaps pilna neapykantos sau ir kitiems. Neapykanta sieloje sukelia naikinimą kiekvienam žmogui su
kuriuo ši siela besusitinka. Apsėstoji siela panaudos kiekvieną taktiką ir gudrybę, jog paskatintų kitus su ja
susikibti, iki kol kita siela netaps apsėsta taip pat, tad pavyzdys kartojasi. Neapykanta plinta kaip virusas ir
auga todėl, kad ji apima ir valdo sielą, iki kol ta siela nesijaučia priversta dauginti šios nepaykantos tarp kitš.
štai kaip atliekama žmogžudystė,  dėl neapykantos, kurią žmogus jaucia kitam. Neapykanta yra kurstoma
melo ir melagysčių, bei ji auga toliau iki kol ji nepasiglemžia tiek daug sielų, jog iš visa to gali pasklisti tik tai
blogis. Nieko gero negali ateiti iš neapykantos, nes ji ateina tik tai iš šėtono.

šėtonas  yra  melagis  ir  pasodina  abejonės  sėklas  tose  sielose,  kurios  palieka  save  neapsisaugojusias.
Kiekvieną kartą jis panaudoja išdidumo nodėmę, jog sukurtų neapykantą sieloje prieš kitą žmogų. Jis sukuria
nesantaiką tarp Dievo vaikų, kurie dėl prigimtinės nuodėmės, yra silpni, todėl jie gali išvengti, jog netaptų
klastos aukomis, tik tai jei jie yra tikri Mano sekėjai bei tvirtai laikosi Mano Tėvo žodžio. 

Niekuomet nedrįskite passiskelbti esantys Dievo vaikais, perrėžę kitą į dvi dalis. Niekuomet nesakykite,
jog esate pilni šventosios Dvasios, kitą sielą išvadinę velnio tarnu. Niekuomet neteiskite kito žmogaus kažkuo
ką  jūs  laikote  esant  nuodėme,  kuomet  jūs  pats  sudarkėte  Mano  Atvaizdą.  Niekuomet  nekelkite  savęs
aukščiau Manęs, sakydami, jog turite daugiau žinių už Mane, kuomet jūs sekate šėtono nurodymais.
Turintys akis, kurios atspindi Manasias yra visa matantys, tad jie turi melstis už tokias sielas, jog joms būtų
suteikta Malonė išsilasivinti save iš žvėrio nagų.  

Mano Kelias  priešaky  tampa  vis  sunkesnis.  Tik  tai  tie,  apdovanotieji  drąsa,  šventosios  Dvasios  jiems



suteikta, galės juo kopti. Gaila, daugelis parkris šalikelėj, kas labai pradžiugins nelabąjį. 
šios Misijos erškėčiai gali draskyti jūsų kūną, bei negailestingos neapykantos pajuokos gali perverti jūsų

širdis,  bet  tai  Esu  Aš,  kuris  eina  priešaky jūsų,  todėl  Esu Tas,  kuris  prisiima  pagrindinius  neapykantos
smūgius. Visada prisiminkit, jog išpuoliai prieš šią Misiją yra išpuoliai prieš Mane. Jūs negalite sakyti, jog
Mane mylite vienu būdu, o tuomet kitu būdu skelbi savo neapykantos Man.  Jūs esate arba už Mane arba
prieš Mane. Jūs arba tikite Manim, arba ne. Jei jūs tikite Manim, jūs turite niekuomet nekankinti kitos sielos,
nes jei jūs tai darysite, būsite nuo Manęs paimti Mano priešų ir neturėsite teisės paskelbti, jog esate Mano.

Jūsų Jėzus ūų š žęčą į ė

Atimkite sielą - gyvybę - iš Manęs ir jūsų pačių gyvenimas - Amžinasis Išganymas - jums
teisėtai nebepriklausys 

2014 m., vasario 17 d., pirmadienis, 00:15 val.

Mano brangi mylima dukra, kuomet ateis Paskutiniojo Teismo laikas, bus daugel sielų Mane atstūmusių,
ir jos jaus didelę baimę savo širdyse. Nes tuometu Tiesa bus tokia aiški kaip krištolinio skaidrumo ežeras, be
jokios dėmės. Tokia aiški pasidarys Tiesa, jog atrodys tarsi žvelgi į veidrodį. Ir ką gi jos pamatys? Jos pamatys
Mano Veidą,  Mano Liūdesį,  Mano Meilę,  Mano apgailestavimą, Mano Pyktį,  o tuomet, jos patirs Mano
Teisingumą, nes tuo metu nebebus galima atsukti laiko atgal. 

žmonijai  suteiktas  atpirkimo laikas  yra  būtent  dabar.  Aš  paskyriau šį  laiką,  jog paruoščiau jus  visus.
Panaudokite  jį  išmintingai  ir  jūs  pamatysite  Dievo  šlovę.  Iššvaistykite  jį  ir  jūs  niekuomet  nepamatysite
šviesos  ar  Mano  Karalystės  Didingumo.  Vietoj  to,  jūs  patirsite  amžinąjį   atskyrimą  nuo  Manęs.  Jūsų
vienintelė  draugija  bus vilkų gauja -  pikti  demonai  -  bedugnėje  -  kuri  yra  žvėrio namai.  Visi  tie,  kurie
pasiduos blogiui, nepaisant kokio lygio, kris nuo Manęs vis toliau ir toliau - kuo daugiau jūs neigsite Dievo
žodį. 

šis laikas buvo suteiktas žmonijai, jog jie tinkamai pasirouštų. Mano Misija yra nutraukti voratinklius nuo
jūsų akių, jog Aš galėčiau parodyti ką jums reikia daryti, jog Aš galėčiau jus priimti į Savo Naująjį Rojų. 

ši Misija gali būti jūsų vienintelis šansas leidžiantis jums sugriebti Mano Ranką, prieš tai, kai jūs nugrimsit
į didžiulę melo tuštumą. šėtonas paskelbė, jog jis ir toliau vogs sielas, kurios ištiesų Mane Myli. Jo vienintelis
dėmesio centras šiuo metu yra nuo Manęs nutempti sielas, kurios ištiesų Mane myli. Todėl jis įdės kiekvieną
abejonę, kiekvieną melą bei pikžodžiavimą į tas sielas, kurios gyvena savo gyvenimus pagal Tiesą. Per šią
įtaką, šie žmonės Mane paliks. šėtonas dabar išdidžiai Man giriasi, bei kaskart kuomet Aš prarandu prieš jį
sielą,  jis  prisiekinėja,  jog jis  niekuomet  nenustos  kištis  į  kiekvieną  Misiją  žemėje,  kuri  buvo palaimintą
Manęs, jog išgelbėtų sielas.

Jūs turite niekuomet neprasidėti bei neginti Manęs prieš Mano priešus. Niekuomet nenugręškite žvilgsnio
nuo šventosios Biblijos. Te nė vienas žmogus prie jos nekiša nagų. Nepaisykite tų, kurie bando jus įtikinti ,
jog  Dievas  toleruotų betkokį  bandymą pakeisti  bent  menkiausią  žodelį,  bent  mažiausią  pranašystę,  bent
menkiausią įsakymą, nes tai yra didžiausia nuodėmė. Niekuomet nelaužykite pirmojo įsakymo. Niekas negali
savęs iškelti aukščiau Dievo.

Bet kuris kas iš jūsų daro nuodėmes, turi vis grįšti pas Mane atgal, vėl ir vėl. Niekuomet nesigėdinkite
sugrįšti bėgdami pas Mane. Nelesikite, jog būtute pripildyti betkokios formos neapykantos. Tai nuodėmė,
kuria Aš bjauriuosi  ir  visgi  ją  atleidžiu.  Aš  myliu  jus ir  toliau jus  mylėsiu.  Tai  todėl  kad jus myliu,  Aš
paskyriau  šį  laiką  surinkti  jus  visus  kartu.  Neleiskite  blogiui  jūsų  atskirti  nuo  jūsų  brolio  ar  sesers.
Neklausykite  niekieno ar  nė  vieno,  kuris  bandys  atitraukti  jus  tolyn nuo Mano Darbo -  šios  Išganymo
Misijos. 

Jūsų ištikimybė Man yra labai  svarbi,  nes tai jūs Mano Laikinoji Armija, kuri bus pagrindinis  įrankis



gelbstint likusiuosius pasaulyje nuo tokio pat likimo, kurį patyrė tie, kurie atsisakė klausyti Nojaus. Betkuris
atsakingas  už  bent  vieną  sielą  atimtą  iš  Manęs  už  tai  kentės.  Mano  Pyktis  didžiausias,  kuomet  jūs
nesitenkinat susitelkimu ties jūsų pačių sielom, ir tyčia bandote pasiimti kitą taip pat su savimi, bei atitraukti
toli nuo Mano Meilės ir Mano Karalystės. 

Jūs buvote įspėti anksčiau dėl pasekmių. Dabar, Aš primenu jums ir vėl. Atimkite sielą - gyvybę - iš Manęs
ir jūsų pačių gyvenimas - Amžinasis Išganymas - jums teisėtai nebepriklausys.

Jūsų Jėzus

Kuomet Aš ateisiu teisti, pasaulis drebės 
2014 m., vasario 18 d., antradienis, 18:09 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet ši kova už sielas suintencyvės, daugelis žmonių pradės abejoti Mano
Egzistavimu, nuo pat pradžios, iki kol visiškai Manęs neišsižadės. 

Pasaulio mintyse bus sukurtas naujas, klaidingas Mano pakaitalas. Mano Vardas bus drąsiai naudojamas,
bet  žodžiai,  kuriuos  jie  priskirs  Man nebus iš  Manęs.  Jie  paskelbs,  jog Dievas  neleidžia,  jog žmogaus
nuodėmės užtemdytų Jo Teismo Nuosprendį.  Vietoj  to,  Jis  nepaiso nuodėmių,  nes  jos neturi  jokios
reikšmės, todėl kad žmogus yra silpnas ir visuomet darys nuodėmes, kad ir kas benutiktų. Jėzus, jums
bus pasakyta,  kad atleidžia  visiems,  nes  Jo  Gailestingumas  išstumia Jo  Teismo Nuosprendį.  Tai  bus
melas, bet daugelis žmonių tuo tikės, ir nejaus jokios pareigos, vengti nuodėmės ar ieškoti atleidimo, nes iki
to laiko jie tikės, jog nuodėmė iš tiesų neegzistuoja. šios sielos yra tos, kurioms labiausiai reikia maldų. Te nė
vienas žmogus nepainioja Mano Gailestingumo su Mano Teisingumu, nes tai yra du skirtingi dalykai.  

Mano Gailestingumas bus parodytas visiems, kurie atgailaus už savo nuodėmes. Jis nebus parodytas tiems,
kurie išdidžiai stovės prieš Mane, neparodydami jokios pastangos iš savo pusės ieškoti Atleidimo. Kuomet
Aš ateisiu teisti, pasaulis drebės. Ir kuomet nebeliks Mano Gailestingumo, Mano Teisingumas nukris kaip
kirvis. Aš nubausiu nedorėlius, kurie bus netekę pagalbos. 

Mano Pažado žmogus turi netmesti nė vienai minutėlei. Aš ateisiu surinkti visus Dievo vaikus, bet gaila
daugelis iš jų niekuomet neįžengs į Mano Rojų, nes jie bus Mane atstumę, Mano Egzistavimą bei nuodėmės
egzistavimą.

Jūsų Jėzus 

žemės drebėjimai bus tokio lygio, jog jie bus jaučiami tuo pačiu metu daugelyje šalių 
2014 m., vasario 20 d., ketvirtadienis, 18:39 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet ateis  laikas Mano pasirodymui,  Mano Antrojo Atėjimo metu, tu
nebeatpažinsi pasaulio, nes jis bus labai pasikeitęs.

Tave šokiruos tas tempas su kuriuo žmonija kris į nuodėmės gelmes. Bus matoma kiekviena bjauri kūno
nuodėmė,o daugeliui teks stebėti šias nuodėmes padarytas viešose vietose. Nusikaltėliai neturės nė lašelio
gėdos, jie kaip liūtai  maitinami įtūžio, puls į žemiausią ištvirkimo lygį, neregėtą nuo Sodomos ir Gomoros
laikų.  Toks stiprus bus nelabojo sukeltas žmonijos  apsėdimas,  jog visur  bus atliekamos žmogžudystės,  o
savižudybės bus plačiai paplitę.  šėtonui pavergiant sielas, jis užtikrins, jog kiekvienas Mano Tėvo nustatytas
įstatymas būtų sulaužytas. šaltos širdys, skurdžios sielos, bei pamišimas dėl netikrųjų dievų ir piktųjų dvasių,
pakeis šiuo metu egzistuojančią pasauly meilę. 

Mano Vardas bus naudojamas tarti nešvankybėms ir jie keiks vienas kitą savo širdyse. Mano dukra, kartais
Tiesa gali būti nepakeliama, bet Mano Tėvas įvykdys teisingumą, tose šalyse, kurios paniekino Jo žodį. Visos
Bausmės Mano Tėvo  išlietos iš viršaus įvyks iki Mano Antrojo Atėjimo. Miestai išnyks, šalys bus užlietos



Mano Tėvo Pykčio bangomis  ir  žemės drebėjimai  bus  tokio lygio,  jog jie  bus  jaučiami  tuo pačiu  metu
daugelyje šalių. 

Mano dukra, tau jau buvo suteikta informacija apie šiuos miestus, kurie didžiai kentės. Tu turi pasiūlyti
Man savo ašaras, už nuodėmes tų, kurių likimas priklauso tamsai. Be tavo kančios Aš negaliu padaryti tai ko
reikia, jog išgelbėčiau šias sielas. Tad prašau būk dosni savo skausmu ir Aš parodysiu Gailestingumą, tiems
kuriuos tu prieš Mane atvesi.

Kalnai nuskęs, ežerai susilies su jūromis, o sausumos trečdaliu sumažės. Liūtys, kurios prilygsta Mano
Skausmo Ašaroms,  dėl  žmonių širdyse esančios nepaykantos,  bus pastovios,  iki  kol Mano Ašaros nebus
nušluostytos, nusidėjėlių, kurie atsivers, atgailavimo metu.    

žinokite dabar, jog per amžius Mano Motinos suteiktos pasauliui Dovanos,  turi būti naudojamos, jog
apsisaugotumėte.  žinokite  taip pat,  jog Išganymo Medalikėlis  -  galingesnis  už betkurį  kitą  -  apgins  nuo
antikristo  gundymų.  Bus  dedamos  visos  pastangos,  kad  sustabdyti  Išganymo  Medalikėlį  bet  niekas
nesustabdys Galios susijusios su šia Dovana.

Mano mylimi  sekėjai,  šiomis  dienomis  jūs turite  susikoncentruoti  ties  maldomis  ir  atiduoti  visą  savo
pasitikėjimą  Man,  nes  tie,  kurie  yra  Mano,  bus  apsaugoti  ir  jūs  būsite  Mano  priežastimi  parodyti
Gailestingumą nuliūdusiems, bei stabmeldžiams. Jūs turite niekuomet nesusilpnėti ir nepasiduoti, nes jei jūs
tai padarysit, jums šiuo keliu pas Mane, bus neįmanoma eiti be Mano šviesos, kurios reikės kiekviename šios
kelionės žingsnyje, jei jūs norite užbaigti šią kelionę. 

Jūsų Jėzus ūų š žęčą į ė 

Kuomet Dievas leidžia, jog įvykų Krikščionių bei žydų persekiojimams, tai ne be priežasties 
2014 m.,vasario 21 d.,penktadienis, 18:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, žmogus yra pažeidžiamas ir silpnas sutvėrimas, bet jis yra Dievo vaikas. Dėl
gilaus įsišaknijusio išlikimo jausmo, žmogus padarys viską, ką gali,  jog išgyventų. Didelės fizinės kančios
metu jame išryškėja  stiprybės  likučiai.  Didelė  jėga  paprastai  būna matoma silpnuose,  alkanuose,  fiziškai
kenčiančiuose, persekiojamuose, ir tuose, kurie kenčia nuo fanatikų rankų. Tai silpniausi tarp jūsų, kurie
taps stipriausi ir tie, kurie mano, jog jie yra stipriausi taps silpniausi. 

Aš atskiriu silpnuosius, romiuosius, nuolankiuosius bei teisiuosius, nuo tų, kurie save kelia ir kurie tik
lūpomis  bei  liežuviu kalba  apie  Mano Mokymus,  bet  kurie  savo širdyse  keikia  kitus.  Dabar  Aš atskiriu
kviečius nuo pelų ir dėl šios priežasties, kiekvieno žmogaus tikėjimas bus išbandytas, iki kol ji ar jis nebus
privesti iki pačio krašto. Aš įskaitau visus tuos, kurie netiki Dievu, tuos, kurie atstumia Tikrąjį Dievą ir tuos,
kurie atidavė savo širdis  Mano priešui  -  nelabajam. Kiekvienai  sielai  prieš  Mane bus suteiktas vienodas
statusas ir kiekviena Malonė bus suteikta tiems, kurie Manęs šiuo metu nepriima.

Pasaulis bus išmėgintas pagal tai kiek meilės kiekvienas žmogus turi kitiems, kas yra tikras atspindys ir
nustatymas jų meilės Dievui. Jūsų laikas ribotas ir jog jūs galėtute pabaigti šią atgailos kelionę, jūs turite
priimti tai jog Dievo pranašai paprasčiausiai skelbia Jo Valią, tik todėl, jog jūs taptute Jo su savo kūnu ir siela.
Nesipriešinkite Dievo Rankai. Džiūgaukite, todėl kad išbandymai, kuriems Mano Tėvas leidžia įvykti, atneš
didžiulį susivienijimą Jo Dviejų Liudininkų žemėje - Krikščionių ir žydų - o šie du atneš didžiulį atsivertimą.
Kuomet Dievas leidžia, jog įvykų Krikščionių bei žydų persekiojimams, tai ne be priežasties. Tai dėl to ką
jiems teks patirti, bus daug atsivertimų  ir milijardai žmonių pamatys Dievo šlovę, šviesiu protu, kuomet
joks sąmyšis neužtemdys jų džiaugsmo, kuomet jie pagaliau atpažins Tiesą.

Laikas kuomet pamatysite Tiesą, tokia kokia ji yra, įskaitant ir gėrį bei blogį, jau arti. O tuomet niekas jūsų
nebenuskriaus ir vėl. Daugiau nebebus atskyrimo nuo Dievo. Meilė pagaliau viską nugalės. Meilė yra Dievas
ir Jo Viešpatavimas yra per amžius. Ten nebebus neapykantos, nes jai ateis galas. 



Jūsų Jėzus 

Daugelis iš jūsų, kurie sakosi Mane mylintys dabar, Mane išduosite - taip kaip išdavė Judas 
2014 m., vasario 22 d., šeštadienis, 18:35 val.  

Mano brangi mylima dukra, iš skausmo gims džiaugsmas, iš nevilties ateis viltis, o iš persekiojimo gims
laisvė, jei visa tik bus atiduota Man su visišku pasitikėjimu ir vardan Dievo šlovės.  

Kiekvienas sutvėrimas Rojuje, žemėje ir po žeme atsiklaups prieš Viešpatį - visi be išimties. Bet žmogus,
silpnas bei puolęs, nešlovina Dievo - netgi labiausiai atsidavusieji bei šventieji - kuomet jiems nepavyksta
pilnai atisduoti prieš Mano Tėvą, per Mane, Jo vienatinį Sūnų, Jėzų Kristų. Tol kol piktoji dvasia egzistuoja
pasaulyje, žmogus nėra vertas stovėti prieš Mane.  Jūs negalite klauptis prieš Mane, kuomet jūs esate
kupini savo pačių svarbumo. Aš negaliu jūsų girdėti, kuomet jūs nuo Manęs užsidarote, kaip tironai kuriais
tapote, kuomet šetonas pripildo jūsų protus jausminėmis nuodėmėmis. Tik tai tie, kurie ateina prieš Mane
švarūs, atlikę atgailą Man, gali ištiesų būti suvienyti su Manim.

Kuomet jūs vaikštote kaip karaliai ir kitiems diktuojate, sėdėdami žemiškuosiuose sostuose, jūs niekuomet
negalite būti Mano tarnais.  Kuomet jūs ištiesų Man tarnaujate,  nepaisant koks yra jūsų vaidmuo, jūs
visuomet kalbėsite Tiesą. Jūs visuomet žinosite, jog kuomet jūs skelbiate Mano Tikrąjį žodį, Jis visuomet
atneš jums daug kritikos. Greitai tikrasis žodis nebebus kalbamas, tų kurie įsiskverbė į aukščiausias pakopas
Mano  Bažnyčioj,  apsimesdami,  jog  Mane  myli,  bet  kurie  tikrovėje  Manęs  nekenčia.  Tad  jums  Mano
ištikimieji, jog išliktute Manyje jums reikės daug drąsos.  

Kiek iš jūsų turite šios drąsos? Kiek iš jūsų galėsite iškentėti kankinimus, kurie ištiks kuomet jūs skelbsite
Tiesą? Todėl su prislegta širdim, Aš turiu jums pranešti jog daugelis iš jūsų, kurie sakosi Mane mylintys
dabar, Mane išduosite - taip kaip išdavė Judas. Nes kuomet Mano šventasis žodis bus pakeistas, taip kad Jis
taps tuščiu ir skurdžiu indu, daugelis iš jūsų priimsite šią netikrąją doktriną. Tokia daugybė iš jūsų atstums
šią Misiją ir atsuksite savo nugaras Mano Išganymo Taurei. 

Jūs privalote melstis šią Dvasinės Kovos Maldą, ji padės jums išlikti ištikimiems Mano žodžiui.
Dvasinės Kovos Malda (136) Išlaikyti jūsų žodžiui 
Brangiausiasis Jėzau, padėk man išgirsti Tavąjį žodį. Gyventi Tavo žodžiu. Kalbėti Tavo žodį. Perteikti

Tavo žodį.
Suteik man stiprybės išlaikyti Tiesą, netgi tuomet, kuomet 
aš būsiu dėl to kankinamas. Padėk man išlaikyti gyvą Tavo žodį, kuomet 
jis bus Tavo priešų skandinamas.
Leisk man pajusti Tavo Drąsą kuomet aš esu nusivylęs. 
Pripildyk mane Savo Stiprybe kuomet aš esu silpnas.
Suteik man Malonę išlikti oriu, kuomet 
Pragaro vartai triumfuos prieš mane, dėl to, kad išlieku ištikimas Tavo švenčiausiajai Valiai. Amen.
Kiekvienas  pragaro  demonas  keikia  šią,  Mano  paskutiniąją  žemėje  Misiją.  Prireiks  gebėjimo  greitai

atgauti jėgas, nepaprastos drąsos ir gilios meilės Man, jūsų Jėzui, jog išliktute Man ištikimi. Pirmiausiai kris
silpniausieji. Abejingieji bus sekantys, o tuomet tik tai tie, kurie išliks tyros širdies ir bebaimiai išliks stovėti.

Jūsų Jėzus 

Kuomet žmogaus Valia susiduria su Dievo Valia, abejos pusės patiria didelį skausmą 
2014 m., vasario 23 d., sekmadienis, 16:03 val.  



Mano brangi mylima dukra, kuomet žmogaus Valia susiduria su Dievo Valia, abejos pusės patiria didelį
skausmą. žmogui  buvo suteikta iš  Mano Tėvo laisvosios valios  Dovana,  tad dėl  to,  jis  yra laisvas daryti
gyvenime kokius tik nori pasirinkimus, o Dievas niekuomet nesikiš į šią Dangiškąją Dovaną. Visdėlto tie,
kurie trokšta visiškai tarnauti Man, turėdami tikslą Man padėti išgelbėti kitų sielas ir kurie atiduoda Man
savo laisvosios valios dovaną, jiems tai bus labai sunki kelionė. 

Kuomet  jūs  atiduodate  Man savo laisvąją  valią,  kad būtų padaryta  tai,  kas  reikalinga  sielų  išganyme,
kančia, kurią jūs patirsite bus labai žiauri. Kadangi žmogaus prigimtis yra tokia kokia ji yra, o jūsų valia jums
daugiau nebepriklauso, tai reiškia, jog patirsite priešinimasi, tarp žmogaus laisvosios valios ir Dievo Valios.
Daugelis  žmonių,  kurie  Mane  myli  ir  kurie  nori  atlikti  Dievo Valią  savo gyvenimuose,  visuomet  patirs
sunkumų. Jog patenkintų Dievo Valią, siela turi palikti visą išdidumo jausmą, bei poreikį patenkinti jo
paties asmenines reikmes. Jūs tik tai ištiesų galite tarnauti Dievui, jei jūs pasitikite Juo visiškai ir pasiūlote
visus savo išbandymus ir vargus Jam, vardan visų gėrio.

Kuomet  geranoriai  žmonės  tarnaujantys  Dievui,  ir  bandantys  gyventi  savo  gyvenimus  pagal  Jo
nurodymus,  praranda malonę, jie jaučia gėdą. Besikankindami dėl to, kad atmetė Dievą ir  dėl to, kad Jį
nuvylė  per  savanaudiškumo,  savivertės  ir  pasipūtimo jausmus,  tuomet  jie  slepia  savo veidus  nuo Dievo
šviesos. Apšviesti Tiesos šios sielos gali staiga ir be įspėjimo pradėti abejoti savo tikėjimu. Vieną minutę jie
myli Dievą visa savo širdim ir siūlo save pilnai Jo globai, o kitą minutę, jie atsiskiria nuo šviesos šaltinio. Tai
tuomet toks žmogus, naudodamasis žmogiškuoju intelektu, nurodo Dievui ką jis yra pasiruošęs padaryti, jog
galėtų tarnauti Dievui ir tai paprastai būna pagal jo paties sąlygas. Taip, ši siela gali sakyti: “aš tarnausiu Tau,
bet su sąlyga, jog Tu  padarysi man šią paslaugą bei tą”. Nejaugi jūs nežinote, jog jūs negalite tarnauti dviem
šeimininkams, nes yra tik tai vienas Dievas ir Jis Vadovaujantysis. Dievas yra šeimininkas viso kas yra ir bus.
žmogui  yra  skirta  tarnauti  Dievui,  bet  visgi  Dievas  padarys  ką  tik  Jis  gali,  jog  suteiktą  Savo  vaikams
paguodos. 

Kuomet jūs suprantate, jog pradedate abejoti Dievu ir prarasti pasitikėjimą Jo Meile ar Jo Pažadu, tuomet
jūs turite melstis šią Dvasinės Kovos Maldą, kuri turi būti žinoma kaip Atsinaujinimo Malda.

Dvasinės Kovos Malda (137) Atsinaujinimo Malda 
O Visagali  Dieve,  o Visų Aukščiausiasis  Dieve,  pažvelk su meile  ir  gailesčiu Savo širdy į  mane,  Tavo

nuolankų tarną. Atnaujink mane Savo šviesoje.
Pakelk mane atgal į savo Malonę. Pripildyk mane Malonėm, jog aš galėčiau pasiūlyti save Tau nuolankiai

tarnaudmas pagal Tavo švenčiausiąją Valią. 
Išvaduok mane nuo išdidumo nuodėmės ir visko kas Tave įžeidžia bei padėk man mylėti Tave su giliu ir

tvirtu troškimu Tau tarnauti visas mano dienas per amžių amžius. Amen.
Prašau nepmirškite, jog atsukti Dievui nugarą yra labai lengva, bei užtenka tik vieno žmogaus sukelti

abejonėms jūsų sielose dėl Dievo gerumo, bei Jo didžiojo Gailestingumo visiems Savo vaikams.
Reikia  daug  drąsos  ir  gebėjimo  greitai  atgauti  jėgas,  jog  išliktumėte  ištikimi  Dievo  žodžiui,  bet

neprašydami šių malonių tinkamai tarnauti Jam, jūs negalėsite to savarankiškai padaryti. 
Jūsų Jėzus 

šie apsireiškimai prasidės šį pavasarį, taip kaip nurodė mano Sūnus 
2014 m., sausio 24 d., penktadienis, 20:05 val. 

Mano brangus vaike, tegul būna žinoma, jog aš pasirodysiu dar kartą visose Marijos grotose, kurios per
amžius buvo patvirtintos mano Sūnaus Bažnyčios.

Aš pasirodysiu šventose vietose, tai bus Lurde, Fatimoj, La Salette ir Gvadelupėj. Aš taip pat pasirodysiu ir
Garabandale. šie apsireiškimai prasidės šį pavasarį, taip kaip nurodė mano Sūnus. 



Aš būsiu matoma, išrinktųjų sielų, su saule už mano galvos. Ant erškėčių vainiko, kurį dėvėjo mano Sūnus
Jo Nukryžiavimo metu, bus matyti dvilika įpintų žvaigždžių, jis bus uždėtas man ant galvos kaip ženklas
visiems sekti mano pavyzdžiu. Mano vaidmuo yra vesti visus Dievo vaikus Tiesos Keliu ir nuvesti juos pas
savo Sūnų. 

Kuomet šie apsireiškimai prasidės, nebeliks abejonių ypatingai tiems, kurie mane garbina, jog aš kalbu
Tiesą, kuomet aš sakau, jog greitai galutinis kelias, kuris nuves jus pas mano Sūnų, šioje laikų pabaigoje, bus
per Tiesos Knygą.

Kuomet jūs mane sekate, savo Motiną, aš paimsiu jus ir vesiu pas savo Sūnų. Mano Sūnus pažadėjo daugel
stebuklų dėl  šios  Misijos.  Daugelis  nepriima,  jog aš  pasirodžiau šiose  ypatingose  apsireiškimų vietose  ir
atmeta jų svarbą sielų išganyme. 

Kuomet aš pasirodysiu šiose vietose paskutinį kartą ir prisistatysiu kaip Išganymo Motina, jūs tuomet
žinosite,  jog  ši  Misija  yra  mano paskutinioji  ir  jog  visi  apsireiškimai  vedė  į  šią  galutinę  Misiją  suteikti
pasauliui Išganymą, kuris yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė.

Džiūgaukite, nes šios dienos jau arti ir kuomet jūs išgirsite apie šios pranašystės išsipildžiusius įvykius,
tuomet  žinokite,  jog  ji  galėjo  ateiti  tik  tai  iš  manęs,  jūsų  mylimos  Motinos,  Išganymo  Motinos,  Dievo
Motinos.

Jūsų  mylima Motina
Išganymo Motina

Jūs Mano Dveji Liudytojai žemėje, turite stovėti tvirti 
2014 m., vasario 24 d., pirmadienis, 16:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, Mano priešus sudaro ne tie esantys hiearchijose klaidingųjų religijų. Daugelis
tokių sielų nežino nieko tokio kas gali būti geriau ir jos priims Mane kuomet Aš joms Pasirodysiu. Tai tie,
kurie  vadovaus  didžiausiam  atkritimui,  esantys  iš  aukščiausių  užimamų  vietų  Mano  Paties  Bažnyčioje
žemėje, kurie yra patys pavojingiausi iš visų. 

Ne visi, kurie ateina apsirengę kaip Mano tarnai, yra iš Manęs, bet žinokit štai ką. Mano valanda jau arti ir
kaip tik prieš Mano Antrąjį Atėjimą, kils atkritimo maras ir apims Mano Bažnyčią žemėje. Jie kaip tie vilkai
avių kailyje suklaidins pasaulį, jog šis patikėtų, jog Dievo Namai priima betkokį tikėjimą, įskaitant ir tuos,
kurie  Mane,  Jėzų  Kristų,  neigia,  jie  įtkins  jus,  jog  ši  bjaurastis  bus  didžiausia  kada  beregėtą  pasaulio
evangelizacija. O tai sužadins užsitrauktą Dievo Pyktį.  Tuo tarpu kuomet pasaulis ir visos jo religijos bus
įtrauktos į šią naująją klaidingąją bažnyčią, jiems bus paruoštas kelias išdidžiai išpuoselėti bedievį žmogų.

Nors tie  iš  jūsų,  kurie išliks budrūs Mano įspėjimams ir  tie,  kurie atvirai  bei  ištikimai laikysis  Mano
žodžio, kentės, Aš suteiksiu jums stiprybės iškentėti šį skausmingą įvykį. Tie apgavikai, kurie bus įsigavę
gudrumu į Mano Bažnyčią, bus suklaidinę daugelį bei jie ir toliau tęs klaidindami milijonus, taip pat ir visus
Krikščionių tikėjimus kaip ir tuos, kurie Manęs visiškai negarbina. Visi šie apgavikai skleis hereziją, o su
laiku, jie suformuos pasauliui vieną religiją.  Nė vienas kitas tikėjimas nebus toleruojamas kaip tik naujoji
netikroji doktrina - doktrina iš Pragaro. Krikščionių ir žydų tikėjimas bus tie tikėjimai, iš kurių susidarys
Likusieji.

Nepaisant to, jog Mano Pranašystės sukelia jums ašaras, žinokite, jog dėl to, kad Aš jus laiminu, per šią
Misiją, su plieno nervais ir geležiniu ryžtingumu, jūs išliksite Man, jūsų Jėzui, ištikimi. 

Jūs Mano Dveji Liudytojai  žemėje,  turite stovėti tvirti.  Atsilaikykite betkokioms vilionėms nuo Manęs
nusigręžti ir išsaugokite savo Meilę man visais laikais. Mano Likusioji Bažnyčia bus sudaryta, dviem būdais
už šios Misijos ribų, taip kaip ir joje. Tie iš jūsų, kurie dabar atmeta šią Misiją, bet kurie tikrai mane mylite,
jūs taip pat būsite įtraukti į Mano Likusiąją Armiją žemėje.  Tą dieną, kuomet taip atitiks jūs būsite suvokę,



jog Tiesos Knyga buvo ištiesų Dangiškoji Dovana, skirta padėti jums jūsų galutinėj kelionėj į Mano Karalystę
ir į Amžinąjį Gyvenimą. Tik tuomet jūs džiūgausite ir būsite bebaimiai, nes jūs turėsite visą pasitikėjimą,
kurio jums reikės atnešti Dievui šlovę.

Jūsų Jėzus 

“Dievas”, kurį jie paskelbs, bus ne Mano mylimas Tėvas 
2014 m., vasario 25 d., antradienis, 13:50 val. 

Mano brangi mylima dukra, buvo išpranašauta, jog žmonijos neapykanta Dievui laikų pabaigoje pasieks
precedento neturintį  mastą. žmonės tuomet negalės atskirti  tarp gėrio ir  blogio.  Daugybė painiavos juos
apnuodys, o tuomet juose karaliaus sielos tamsybė, kuri teiks jiems mažai ramybės.

Dievas bus paneigtas. Aš, Jo vienintelis Sūnus būsiu išjuoktas, o Mano dieviškumas atmestas. Visi, kurie
Mane myli bus gundomi nusigręžti nuo visko ko Aš juos mokinau. Kiekvienas žmogus, kuris Mane neigs
bandys  pateisinti  savo  priežastis  dėl  ko  taip  daro.  Jų  priežastis  bus  štai  kokia.  “Jėzus  -  jie  sakys  -  yra
paprasčiausiai atstovaujantis veidas, pranašas, atsiųstas išmokinti žmones Tiesos.” Greitai jie tikės, jog Mano
Dieviškumas buvo melas ir jog tik tai ištikimybė Dievui - Gėrio Dievui - yra visa ko reikia, visoms religijoms,
jog jos galėtų būti suvienytos į vieną. 

“Dievas”,  kurį  jie  paskelbs,  bus  ne  Mano  mylimas  Tėvas.  Vietoj  Jo,  jie  garbins  netikrąsias  dvasias
apsimetusias Dievo angelais. Pasauliui bedžiūgaujant, krikščionis, kurie išliks Man ištikimi, o kartu su jais ir
žydus, išliksiančius ištikimus Mano Tėvui, staiga užgrius Mano Antrojo Atėjimo laikas, taip netikėtai, jog tik
labai nedaugelis bus pasiruošę. Tuomet kankintojai bus nutildyti, nedorėliai sunaikinti, o tie kurių vardai bus
įrašyti Gyvųjų Knygoje, susivienys ir gyvens amžinosios šlovės kupiną gyvenimą.

Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: Prarastojo Rojaus toblumas bus atkurtas į Jo pradinę didybę 
2014 m., vasario 26 d., trečiadienis, 16:26 val. 

Mano vaikeliai paklausykite Manęs, Man kviečiant jus, jog išsakyčiau Savo gilią nuolatinę Meilę visiems
jums. Tarp visų išbandymų, liūdesio, žiaurumo nedorumo bei ištiesų džiaugsmo ir ramybės, Aš Vadovauju
viskam.

Atėjo  tinkamas  laikas  Apvalymui  suintensyvėti,  bet  niekas  kitas  kaip  tik  tai  gėris  ateis  iš  šių  laikų.
Galvokite apie šiuos laikus tarsi apie sergantį vaiką, paguldytą į  lovą bei ištiktą ligos, kuri padaro jį silpnu,
bejėgiu,  neturinčiu  energijos,  negaunančiu  pakankamai  maistingųjų  medžiagų  ir  turinčiu  labai  aukštą
temperaturą. Jis nepasitaisys tol, kol karščiavimas neatslūgs ir visgi tai yra būtent karščiavimas, kuris vaduoja
jį iš ligos. 

žmonijos apvalymas buvo išpranašautas ir Aš jam leidžiu įvykti, jog Aš galėčiau išvaduoti žmoniją nuo
ligos, kuri kankina širdis ir sielas tų, kurie iš tiesų Manęs nežino. Nesutarimai pasaulyje išaugs iki tol, kol jie
neišseks. Atkritimas apgaubs daugelį sielų, bet po to daugelis iš Mano vaikų pamatys Tiesą ir ateis bėgdami
pas Mane, per meilę, kurią jie pajus Mano mylimam Sūnui, Jėzui Kristui.

Mano Kūrinija taps tobula,  kuomet šėtonas ir  kiekvienas demonas,  kuris  apniko pasaulį  bus ištremti.
šviesa taps ryškesnė, prarastojo Rojaus toblumas bus atkurtas į Jo pradinę didybę, o žmonija taps viena su
Manim. 

Mano Pažadas parvesti jus atgal į Rojų, kurį Aš sukūriau kiekvienam iš jūsų, netgi dar prieš tai, kai jūs
įkvėpėte  savo pirmąjį  kvapą,  jau tuoj  bus  patirtas.  Kiekvienam iš  jūsų buvo suteikta  ši  prigimtinė teisė.
Pasiruoškite. Jūs būsite pritraukti į Mano Rojų meilė dėka, kurią Aš įdėsiu į jūsų širdis ir Malonės dėka, kuri



jums bus suteikta jūsų sielose. Nė viena siela tarp jūsų negalės sakyti, jog Aš nesuteikiau jums kiekvienos
progos, kiekvieno ženklo, kiekvieno išsigelbėjimo. Melskitės, jog jūs turėtutmėte malonės priimti šlovingąjį
gyvenimą, kurį Aš turiu jums paruošęs, pasaulyje kuriam nebus galo.

Jūsų mylimas Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas

Išganymo Motina: Meilė ir tik tai meilė ateina iš Dievo. Neapykanta ateina tik tai iš šėtono.
nėra nieko kito tarp šių dviejų jausmų 

2014 m., vasario 27 d., ketvirtadienis, 14:48 val. 

Mano vaike, prieš šią Išganymo Misiją egzistuoja daug neapykantos, nes nelabasis nenori prarasti Dievui
nė vienos sielos. Kuomet Dievas kalba per pranašą, tai sukelia Pragare pasiutimą. Kiekviena pastanga yra
dedama  nelabojo  nutildyti  Dievo  žodį,  tokiomis  aplinkybėmis.  Jis  šėtonas  padarys  viską,  kas  įmanoma,
apnuodyti žmones prieš bet ką, kas gali išgelbėti žmonijos sielas.  

Jis  paskleis  neapykantą  iki  kol  sielos,  kurios  yra  pripildytos  šios  neapykantos,  netaps  jo  savanorėm
atstovėm,  iki  kol  jos  daugiau  nebegali  kontroliuoti  savo  veiksmų.  Prisipildžius  jo  siutulio,  joms  bus
neįmanoma pajusti meilę savo širdyse tiems, kurie jos mano esant jų priešais. Tuomet jos pradės neapkesti
savęs ir kuo daugiau jos nusideda Dievui tuo daugiau jos bus pripildystos siaubingos kančios.  Pagaliau,
kuomet tokios formos neapykanta apima sielas, jos negalės išsilaisvinti iš šėtono. Tokioms sieloms reikia
daug maldų. Jei siela pikžodžiauja prieš Dievo žodį, joms bus sunku kovoti prieš žvėrį, tokį žiaurų, jog joms
bus neįmanoma išsilaisvinti iš jo galios. Jų keiksmai prieš Dievą tampa jų pačių prakeiksmas ir tuo metu jos
jau nebegali nieko bepadaryti.  

Sielos,  kurios  yra  pripildytos  neapykantos,  nekalba  Dievo  žodžio,  nes  tai  neįmanoma.  Neapykanta
niekuomet neišsilieja iš lūpų tų, kurie iš tiesų myli Dievą. Jūs turite niekuomet nenuvertinti šėtono galios, jis
gali įvilioti į spąstus bet kurią sielą, kad ir kokia gera ji yra. Išpradžių nelabasis bus labai įtikinantis, kuomet
jis pripildo auką savo melu. Jis netgi sukurs dvasinį jausmą, jog tai aš, Dievo Motina, įsakinėju šiai sielai. Jis
panaudos sielos meilę Dievui, jog įdiegtų jai pasiutimo jausmą prieš tai, ką siela mano esant nedoru veiksmu,
poelgiu ar žodžiu. Jis įvilioja sielas, kurios gali kartais būti ir ištikimi Dievo tarnai. Bet kuomet siela leidžia
nelabajam pripildyti ją betkokios formos neapykanta, jis ar ji pajus, jog neįmanoma išsilaisvinti iš jo. Tik
malda ir didžiuliai atgailos veiksmai bei nusižeminimas gali jį atitraukti. Po tam tikro laiko siela supras, jog
kažkas neduoda jai ramybės, kuomet pyktis, sunkumas, nerimas ir visiškas ramybės nebuvimas, apima sielą.
Nelabasis nenurims iki kol siela pagaliau neatsisuks prieš Dievą ir nepradės prieš Jį pikžodžiauti. 

Vaikai, jūs turite niekuomet neprasidėti su tais, kurie sukelia abejones jūsų sielose apie Dievo Tobulumą.
Kuomet jūs užmezgate pokalbį su tais, kurie keikia Dievą, jūs užsikrėsite. Kuomet jūs užsikrėsite, tuomet jūs
būsite  pripildyti  neapykantos,  kurios  niekuomet  anksčiau nebuvote  jautę.  Tuomet  jums reikės  didžiulės
pagalbos ir įsikišimo, kad jūs galėtute tapti ir vėl verti stovėti Dievo Akivaizdoj. 

Nepaisykite bet kokios neapykantos formos, nes ji niekuomet negali ateiti iš Dievo. Yra tik vienas šaltinis
iš  kurio  kyla  neapykanta  ir  tai  yra  šėtonas.  Jei  prasidėsite  su  šėtonu   ir  tais  kurių  širdis  jis  pripildo
nepaykantos, tuomet šie noudai išsilies į jūsų sielas. Ignoruokite tokias situacijas. Išlikite tylūs. Melskitės už
tas sielas, kurios neapkenčia kitų. Jūs turite melstis šventąjį Rožinį jog apsisaugotute nuo šios pagundos. 

Aš įspėju jus apie šiuos dalykus, kadangi šėtono galia yra tokia stipri šiuo metu, jam bandant pavogti sielas
visų tų žmonių pasaulyje, kurie tiki į  mano Sūnų, Jėzų Kristų, ir  tų, kurie yra man ištikimi, Jo mylimai
Motinai.  Prašau paklausykite manęs, šiuo metu,  melsdamiesi  šią Dvasinės Kovos Maldą apsisaugoti nuo
neapykantos. 

Dvasinės Kovos malda (138) Apsisaugoti nuo neapykantos



O  Išganymo  Motina,  apsaugok  mane  nuo  betkokios  formos  neapykantos.  Padėk  man  išlikti  tyliam,
kuomet  susiduriu  su  neapykanta.  Išlaikyk  mane  stipriu  mano  ištikimybėj  Jėzui  Kristui,  kuomet  aš  esu
silpniausias. Užverk mano lūpas. Padėk man atgręžti savo nugarą tiems, kurie užkliudo mane žodžiais, kurie
neigia tavo Sūnaus Mokymus ar tie, kurie tyčiojasi iš manęs dėl mano tikėjimo. Melskis už šias sielas, brangi
Motina, jog jos atsižadėtų šėtono  ir pajustų ramybę tavo meilės ir šventosios Dvasios Viešpatavimą, savo
sielose. Amen.

Meilė ir tik tai meilė ateina iš Dievo. Neapykanta ateina tik tai iš šėtono. nėra nieko kito tarp šių dviejų
jausmų. Jokio vidurio. Jūs esate arba už mano Sūnų arba prieš jį.

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina 

Pasaulis nusilenks, atsiklaups ant abiejų kelienių ir garbins žvėrį 
2014 m., vasario 28 d., penktadienis, 21:42 val.

Mano  brangi  mylima  dukra,  Aš  suteikiu  Savo  Likusiajai  Armijai  ir  visiems  tiems,  kurie  niekuomet
nenukrypsta nuo Mano šventojo žodžio, valdžią šalims, kuomet atkritimas visus apakins suvienijimo vardan.

Jums bus suteiktos didžiules paslaugos, didžiules malonės ir galia vesti tikinčiuosius, silpnuosius ir tuos
pasimetusius plikoj dykumoj. Jūs tapsite tikroji Dvasia, vienintelis išlikęs Likutis Viešpaties Dvasios, esančios
bažnyčioj, kuri praras Mano šventąjį Buvimą. Mano Buvimas bus tik tai tuose, kuriems bus suteikta teisė
diktuoti Dievo žodį ir vesti ištroškusias sielas prie Gyvybės Versmės. 

Kuomet netikrieji pranešėjai, kurie sakysis gaunantys žodžius ir nurodymus iš Dangaus, greitai iškils, jie
taps kaip princai sostuose, kas greitai atsiskleis naujojoje bjaurasties šventykloje. šis naujas valdžios centras
bus išpuoselėtas savo pačių ištikimaisiais tarnais, žiniuoniais ir tais, kurie yra pripildyti tamsos dvasios -
visais, kurie pataikaus antikristui. 

Pasaulis nusilenks, atsiklaups ant abiejų kelienių ir garbins žvėrį. Jų širdyse neliks nė lašelio tyros meilės -
bet žinokite štai ką. Kuomet jūs atitraukiate savo dešniąją ranką nuo Dievo, tuomet savo kairiąja ranka jūs
paspausite rankomis su žvėriu, kuris jus įtrauks ir paims jus į savo nedorus gniaužtus.  Kuomet jūs atveriate
savo sielas nelabajam, jis į jas įžengs ir jis niekuomet neduos jums ne minutėlės ramybės. Savo laisvosios
valios dėka, jūs bandysite su juo kovoti, bet jūs būsite nepakankamai stiprūs. 

Savo laisvaja valia žygiuoja Mano Likusieji, bebaimiai ir pažymėti Mano Veido šviesos,  jiems renkant
milijonus iš  keturių  žemės kampų,  jog atneštų jiems Tiesą.  Jie  skelbs  Evangeliją,  liudys  Mano žodį,  bei
niekuomet nenukryps nuo Tiesos. Jie bus niekinami, pajuokiami, kankinami, išduodami - netgi tų esančių
jiems artimiausių - ir visgi jie niekuomet nenukreips savo akių nuo Manęs.

Kadangi tuo metu nuodėmė bus paneigta su visomis jos formomis,  pasaulis nepriims Tiesos,  jeigu ji
nebus įdiegta su netikru dievobaimingumu ir su jaučiamu pasitenkinimu. 

Betkuriame  kare  gali  būti  tik  vienas  nugalėtojas.  Kuomet  žmogus  kovoja  prieš  Dievą,  jis  visuomet
pralaimės.  Kuomet  jis  eina  išvien su  gundytoju,  jis  bus  ištremtas  ir  niekuomet  nepamatys  Mano Veido
šviesos.

Melskitės Mano mylimi Likusieji, už tuos, kurie bus apgauti antikristo. Aš trokštu, jog šios sielos būtų
atvestos į Mano apsaugą. Jos Manęs neieškos, bet per jūsų maldas, Mano Tėvas įsikiš, jog jos galėtų susidurti
su Mano Didinguoju Gailestingumu.

Jūsų Jėzus  



----- 2014.03 -----

Kuomet jūs Mane turite, jūs turite viską 
2014 m., kovo 2 - 31 d., sekmadienis, 20:14 

Mano brangi mylima dukra, kartais būna toks sunkumų tarpsnis kuomet žmogus gali jaustis beviltiškai.
Būna tragiškų laikotarpių, kuomet jis jaučiasi išsigandęs. O būna toks periodas, kuomet žmogus atsiduria
neviltyje, bei visa viltis išnyksta iš jo gyvenimo. Dar yra toki menkumo tarpsniai kuomet žmogus atskiskiria
nuo tų, kuriuos jis myli - kuomet jis jaučiasi, jog gyvenimas tiesiog per sunkus jam pakelti. Aš sakau tiems,
kurie patiria tokį skausmą pakviesti Mane ir paprašyti jūsų Jėzaus paimti visa jūsų skausmą. Pasiūlykite Man
visus savo išbandymus kuomet jie  tampa neįmanomi jums pakelti.  Tai  yra tokiu momentu,  kuomet jūs
pasiduodate savo siaubingą skausmą, jog Aš pakelsiu  debesį,  kuris  temdo jūsų sielą  ir  kuris  jaukia jūsų
mintis. 

Niekuomet nepasiduokite kančiai. Niekuomet nesijauskite, jog visa yra beviltiška, nes kuomet jūs Mane
turite,  jūs turite viską.  Aš Esu jūsų atrama šiame gyvenime ir  tik  tai  Aš galiu jums padėti.  žmogus turi
visuomet stengtis išgyventi, kovoti su neteisybe, palaikyti dorybę ir niekuomet nebijoti paskelbti Tiesą. Bet
kuomet tai ką jūs patiriate sukelia  jums didžiulį  skausmą ir kančią,  dėl  savo neteisybės,  tik tai Aš galiu
palaikyti jus šio vargo metu. 

Niekas ką turi pasaulis jums pasiūlyti negali suteikti jums tikro komforto jūsų vargo valandą. Tik tai Aš
Jėzus  Kristus  galiu  suteikti  jums  proto  ramybę  ir  stiprybės  bei  drąsos  atlaikyti  neapykantą,  neteisybę,
kankinimus ir atskyrimą. Aš turiu būti jūsų pirmasis pasirinkimas jūsų bėdos valandą, kuomet jūs turite
Mane pašaukti. Tik tai Aš suteiksiu jums nusiraminimą, ramybę ir išlaisvinsiu iš rupesčių, nes Aš Esu Meilė,
o kuomet meilė esa jūsų sieloj jūs galite nuveikti viską.

Jūsų Jėzus 

Karai išplis, iki kol nebus paskelbtas Didysis Karas 
2014 m., kovo 4 d., antradienis, 17:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, šiuo metu labai svarbu, jog viso pasaulio žmonės,  atsigręžtų ir  paprašytų
Manęs juos apsaugoti nuo karo nelaimės. 

Karai išplis,  iki kol nebus paskelbtas Didysis Karas, o tuomet didžiausias priešas, tai yra komunizmas
sukurs didžiulį sąmyšį visose šalyse. Valdžios siekimas ir jos alkis gimsta iš savanaudiškumo. Tie, kurie ieško
galios  su  laiku  neturės  nieko,  kuomet  jiems  teks  atsistoti  prieš  Mane.  Tie,  kurie  kankins  silpnuosius  ir
pažeidžiamuosius, kentės trigubai daugiau savo pačių kitiems sukeltus kankinimus.

šie karai pasibaigs sąmyšiu. Bus prarastos gyvybės, bet tuomet  karas Rytuose iššauks dar didesnį karą.
Kuomet šis  karas įvyks,  bus prarastos milijonai  gyvybių.  Kuomet visa atrodys beviltiška,  atsiras  taikos
žmogus, o tuomet išvysite pabaigos pradžią. 

Mano Gyvybė, Mano Buvimas, užtikrins jog viltis, meilė ir malda tęsis, jog būtų palengvintas Dievo Vaikų
skausmas tų laikų metu. Aš jus užtirkinu, kad visi karai, bus trumpi. Visi šie siaubingi įvykiai truks trumpai,
bet žinokite, jog kuomet jie įvyks, jog viso to kas turi įvykti laiko parinkimas bus Tėvo Rankose.

Jūsų Jėzus 

Aš Esu Visada Gailestingas. Aš nesiekiu keršto 
2014 m., kovo 4 d., antradienis, 21:25 val. 



Mano brangi mylima dukra, nepamiršk, jog Dievas visuomet teisia teikdamas pirmenybę kenčiantiems
priespaudą.  Jis  niekuomet  neišaukštins  tų,  kurie  išaukština  save.  Dėl  kiekvieno  žmogaus,  kuris  yra
aukštinamas, pats žemiausias iš žemiausiųjų jūsų pasaulyje bus išaukštintas Mano Karalystėj. Paskutiniąją
Teismo Dieną, jūsų pasaulio tironai taps engiamaisiais. 

Aš Esu Visada Gailestingas. Aš nesiekiu keršto. Aš neišpeikiu jūsų pakartodamas neteisybes, kurias jūs
padarėte kitiems, tą neapykantą, kurią jūs sukėlėte kitiems, bei neprimenu jums kokiu negailestingu būdu jūs
teisėte  kitus.  Tokia  didi  yra  Mano Meilė,  jog Aš atleisiu  jums betkurią  nuodėmę,  išskyrus  amžinąją
nuodėmę, kuri yra pikžodžiavimas prieš Dievo žodį.  Aš visuomet jums atleisiu, nepaisant kaip jūs Mane
nukryžiavote ar Mano Tarnus, pasiųstus jus išgelbėti. Tokio įsikišimo žmonija nuo Mano Nukryžiavimo
dar nėra patyrusi, kaip kad dabar Man suteikiant jums Tiesos Knygą. 

Dabar jau laikas arti, Man surenkant visas tautas galutiniam susijungimui. Aš paimsiu tuos, esančius
Mano dėl jų poelgių, jų žodžių ir jų darbų į naująją pradžią, kuri taps naujuoju pasauliu, Naujuoju Rojumi.
Mano Karalystė priklausys jums. Aš surinksiu Savo žmones iš kiekvieno Pasaulio kampelio. Kai kurie bus
Mano, tuo tarpu kiti bus nubausti už jų nedorumą. Tie, kurie yra pašaukti, kaip ir tie iš jūsų, kurie buvo
pasirinkti nuo laikų pradžios, bus kaip liūtai. Jums bus suteikta iš Dangaus drąsa ir jums jos prireiks, jeigu
jūs norite įveikti neapykantą, kuri bus jums parodyta.

Prašau niekuomet nebijokite Mano priešų. Nepaisykite jų pagiežos.  Jų balsai gali  sau riaumoti,  bei jų
riksmai gali būti kurtinantys, bet jie neturi jums galios. Jei jūs esate iš tiesų Mano, tuomet net Pragaro liepsna
niekuomet jūsų nenugalės.

Jūsų Jėzus 

Blogis bus suvokiamas kaip esantis gėris, o gėris bus suvokimas kaip esantis blogiu 
2014 m., kovo 6 d., ketvirtadienis, 13:45 val.

Mano brangi mylima dukra, kuomet kiti  žmonės bando paskatinti  kitus nusidėti,  jie tai daro įvairiais
būdais, kurie gali ir neatrodyti akivaizdūs.

Pagunda nusidėti yra viliojanti, o aukai bus visuomet sunku nuo jos atsiplėšti. Vagystės atveju nusidėjėlis
bus  viliojamas  didžiuoju  prizu,  kuris  priklausys  jam,  jai  tik  jis  sutiks  vogti.  Kito  asmens  užpuolimo  ir
sukėlimo fizinės žalos atveju, auka bus sugundyta neapykantos, pristatytos jam kaip gėris. Jis bus įtikintas,
jog jis paprasčiausiai yra įtrauktas į nubaudimą, kuris yra būtinas vardan teisybės. Kitais atvejais auka bus
pritraukta atlikti nuodėmę ir nematys nieko tame blogo dėl to, kad vilionė atrodys tokia patraukli.  

Pagunda padaryti nuodėmingą blogą poelgį visuomet bus pristatyta kaip esanti gera, nekalta, o daugeliu
atveju manoma, jog tai teisingas poelgis. Blogis bus suvokiamas kaip esantis gėris, o gėris bus suvokimas kaip
esantis blogiu. Visa į ką šėtonas yra įsipainiojęs, o ypač kuomet jis gundo žmogų su kiekviena įmanomą
priežastimi atgręšti savo nugarą Dievui bus atvirkščia. Visur kur tik šėtonas pasirodo sukils sumaištis. Niekas
nebus taip kaip turi būti. Nieko gero negali būti nuo jo apsėdimo. Sielos, kurios dalyvauja jo planuose po ir
nuodėmės metu kenčia gilų sažinės nerimą.  Svarbi pamoka yra vengti situacijų, kuriose jūs susiduriate su
pagundomis. Jog tai padarytute jūs turite melstis stiprybės, jog išliktute Malonės būsenoj. 

Te nė vienas žmogus niekuomet nemano, jog jis turi pakankamai valios atlaikyti spaudimui sukeltam
piktosios dvasios. Kuomet jūs taip manote, jūs staiga ir netikėtai krisite. Jūs privalote išlikti budrūs, kiekvieną
kiekvienos dienos akimirką, nes jūs niekuomet nežinote kuomet veikia nelabasis. Jis yra labai klastingas ir
labai atsargus. Daugelis neturi jokio supratimo kaip šėtonas veikia, bet viena yra aišku. Jis neatneš jums
nieko kito kaip tik kančią ir sielvartą. Todėl jūs turite melstis kiekvieną dieną šventojo Mykolo Maldą.  

Šventasis  Arkangele  Mykolai,  gink mus kovoje,  būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir  žabangų.
Nuolankiai  meldžiame:  tesutramdo jį  Dievas. O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti,  Dievo galybe



nugramzdink į  pragarą šėtoną ir  visas piktąsias dvasias, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas.
Amen 

šiuo metu šėtonas ir kiekvienas demonas, besiblaškantis pasaulyje, labai stipriai dirba, jog jus nuo
Manęs atitrauktų - daugiau nei bet kada anksčiau nuo to laiko kuomet Aš vaikščiojau žemėje . Jūs turite
nenuleisti savo akių nuo Manęs ir Manęs klausyti, jog Aš galėčiau ir toliau jus apsaugoti.

Jūsų Jėzus 

Tai dėl velnio įtakos jūs tapote nešvarūs Mano Akyse 
2014 m., kovo 8 d., šeštadienis, 13:37 val. 

Mano brangi mylima dukra, šiuo metu pasaulyje šventosios Dvasios Galia yra stipriausia, šių Pranešimų
dėka. Kadangi neapykanta,  kurią šėtonas turi esančiai  pasaulyje žmonijai tapo nuožmi,  tad ir  šventosios
Dvasios Galia padidėjo ir su didžiulia jėga smogs į blogio šerdį. 

Niekuomet nepamirškite, jog kova kuri esa tarp Dievo ir šėtono yra dėl žmonių sielų. Ir nors kiekviena
Malonė  yra  išliejama  žmonijai  iš  Mano  Tėvo  -  kiekvienas  nedoras  poelgis  ir  veiksmas  yra  sukuriamas
nelabojo dėl sielų. Daugelis žmonių yra akli tam kas vyksta, bei liūdna, kad daugelis noriai atiduoda save
šėtonui atverdami jam savo sielas ir leisdami jam į jas įeiti. 

Prieš tai kai šėtonas ištiesų apsireiškia sielose gali  praeiti šie tiek laiko, bet tiems,  kurie nepaliaujamai
siekia atgailos per Mane, Jėzų Kristų, bus suteikta malonė prieš jį atsilaikyti, jog apsisaugotų nuo pasidavimo
poelgiams, kurie gali privesti iki visiško pagedimo. Aš raginu visus jus melstis už sielas, kurios tapo šėtono
nedorų kėslų, bei tikslų aukomis. Prašau melskitės šią Dvasinės Kovos Maldą: 

Dvasinės Kovos Malda (139) Prašant stiprybės nugalėti blogį 
Brangusis  Jėzau,  apsaugok mane nuo velnio  klastos.  Apgaubk mane  ir  visus  tuos,  kurie  yra  silpni  ir

bejėgiai prieš jį. Suteik man drąsos jį paneigti ir padėk man išvengti kiekvieną dieną betkokių jo kėslų mane
įtraukti betkokiu būdu. Amen. 

Prašau  neignoruokite  Mano perspėjimo,  dėl  pavojaus  prasidedant  su  veniu,  įsitraukiant  į  jo  nedorus
darbus. Kuomet jūs pamėgdžiojate jo savybes, kurios yra melavimas, savo troškimų tenkimimas, skausmo
sukėlimas kitiems bei šaipymasis iš savo artimo, tuomet jūs suprasite, jog jis jus užvaldė ir tik per Mane bei
Malones, kurias Aš jums suteikiu, jūs galėsite ištrūkti iš jo gniaužtų, kuriuose jis jus laikys.

Visuomet šaukitės Manęs, Jėzaus Kristaus, kuomet jūs žinote savo širdyse, jog tai dėl velnio įtakos jūs
tapote nešvarūs Mano Akyse.

Jūsų Jėzus 

Išganymo Motina: Po įspėjimo sukils didžiulis noras pašlovinti Dievą 
2014 m., kovo 9 d., sekmadienis, 17:25 val. 

Mano vaikeliai, jūs visuomet būsite manęs saugomi, kuomet jūs manęs šauksitės, Išganymo Motinos, šios
Misijos metu. Aš esu Dievo tarnaitė, o mano vaidmuo yra tarnauti savo Sūnui, Jėzui Kristui, ir padėti Jam jo
ieškojime sielų, kuris aprėps visą pasaulį.  Nė viena tauta nebus Jo atmesta. Mano Sūnaus Plano paruošti
pasaulį, dėka, kuris apima kiekvieną rasę, tautą, tikejimą bei kiekvieną žmogu, moterį bei vaiką, jie sužinos,
kad Jis ateina jiems padėti.  Jis tai daro dėl gilios Meilės, kurią Dievas turi Savo širdy Savo vaikams. 

Dauguma nepraktikuojančių jokios religojos  žmonių,  negalės nepaisyti  mano Sūnaus,  Jėzaus Kristaus,
įsikišimo pasaulyje. Jie bus įveikti ir negalės gerai suvokti iš pradžių nepaprastos dvasinės patirties, kurią jie
jaus savo sielose bei kiekviena savo širdies ląstele. Koks džiugus įvykis bus įspėjimas daugeliui žmonių, nes jis
suteiks mano Sūnaus Egzistavimo įrodymą. Dėl šios Dovanos daugelis bus pripildyti ramybės, kurios jie



niekada dar nebuvo jautę kaip ir didžiuliu ilgesiu būti Jėzaus draugijoje. 
Nors visos abejonės apie mano Sūnaus Egzistavimą išnyks iš protų tų, kurie yra akli Dievo žodžio Tiesai -

daugeliui reikės dvasinio vadovavimo, kuomet bus atskleista Tiesa apie įspėjimą. Po įspėjimo sukils didžiulis
noras pašlovinti Dievą. Tai  bus didžiųjų išbandymų laikotarpis;  kadangi Dievo priešai padarys viską kas
įmanoma, jog įtikintų pasaulį, jog įspėjimas - Sąžinės Apšvietimas - neįvyko.

Kuomet Dievas nusižemina, jog pakviestų Savo vaikus ir kuomet Jis maldauja juos paklausyti Jo, tai yra
vienas  kilniausių  Jo  žestų.  Vaikeliai,  priimkite  įspėjimą  su  tinkamu  nusiteikimu,  nes  daugeliui  tai  bus
gelbėjimosi virvė, kurios jiems reikia, kad gyventų būsimam pasaulyje, kuris bus be pabaigos.  Niekuomet
neatstumkite didžiųjų veiksmų ar stebuklų iš Dangaus, nes jie yra vardan visų labo, jog išganymas būtų
suteiktas daugybei, o ne tiktai keliems.

Visuomet teikite padėką mano Sūnui už Jo Didįjį Gailestingumą. Jūs girdėjote koks kilnus Jis yra, o greitai
jūs patirsite Jo Gailestingumo apimtį, kuris apims visa pasaulį.

Jūsų mylima Motina 
Išganymo Motina

To demand the rights of Christians will be tantamount to breaking the law 
2014 m., kovo 10 d., pirmadienis, 15:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, labai greitai tu išgirsi daugybę pranešimų iš apsimetėlių, kurie įsiskverbė į
Mano  Namus  žemėje.  Erezijos,  pabirsiančios  iš  jų  burnų,  bei  dėl  jų  poelgių  bus  priežastys  naujiems
įstatymams, paniekinsiantiems Dievo žodį,  kurie bus prievarta pristatyti visiems tiems, kurie yra ištikimi
žodžiui.

Sakramentų sumažės ir pamažu bus panaikintas Mišių skaičius iki kol jos nebus tik retkarčiais laikomos.
įvairiausi pasiteisinimai bus padaryti nors visi  jie tik slėps tikrąją priežastį  jų motyvų.  Jūs Mano mylimi
sekėjai, patiriate visa ką Mano mylima Motina išpranašavo jums La Salette ir Fatimoj. Jūs turite suprasti, jog
jų planas yra Išniekinti kiekvieną Dievo Bažnyčią, prieš antikristui atsisėdant į savo sostą Mano šventykloje,
visoje jo niekšiškoje puikybėje. Tie, kurie reikalaus atsakymų bus ignoruojami, o vėliau pajuokiami dėl to,
kad drįso abejoti tais, kurie skelbiasi vadovaujantys Mano bažnyčiai žemėje.

Ilagainiui bus atmesta kėkviena nuodėmė Dievo Akyse. Nuodėmė bus Ne tik, atmesta, bet dar ir pristatyta
kiekviena jos bjauri forma ant mano Altoriaus. Nuodėmės panaikinimo pristatymas bus regimas ir vaikų
švietimo sistemoje. Ypatingai vaikai bus prievarta verčiami priimti erezijas. Jiems bus pasakyta, jog jei jie
nepriims šių mokymų, jog jie bus kalti žiauriu teisimu tų, kurie skelbia, jog nuodėmė yra geras dalykas.
Vaikams bus  nurodyta  niekuomet  atvirai  neskelbti  Dievo  žodžio  kitų  akivaizdoje  iš  baimės,  jog jie  bus
apkaltinti esantys prieš žmogaus teises.

Visos  pastangos  bet  kokiu  būdu  paskatinti  moralumą,  tarp  jaunuolių,  bus  stipriai  pasipriešinti  bei
pasmerkti. Krikščionys, ir tie, kurie viešai paskelbs savo teises įterpti Krikščioniškus mokymus bus sumušti ir
nutildyti.  Jų  žodžiai  taps  šnabždesiu,  o  žmonės  gėdinsis  pripažinti,  jog  jie  yra  krikščionys.  Ir  nors
nekrikščionių  teisės  bus  palaikomos,  tai  bus  teisės  ateistų,  kurios  bus  paskelbtos  esančios  aukščiausios
svarbos. Taip kaip Aš jums jau sakiau, kils neapykanta Krikščionims už Mano Bažnyčios sienų. Tuomet iš
vidaus ji bus paimta ir išardyta gabalėlis po gabalėlio iki kol nieko neliks tik lukštas. Plytos ir pastatai bus
savo vietose, bet Mano Bažnyčia žemėje, tokią kokią jūs žinote, bus pasikeitusi labiau nei galite suvokti.

Mano žmonės yra Mano žmonės - tie kurie laikysis  šventojo Dievo žodžio ir  kurie ir  toliau naudosis
šventaisiais Sakramentais, kurie bus pasiekiami jums per Mano drąsiuosius ir narsiuosius šventuosius tarnus,
kurie niekuomet Manęs neapleis.

Kuomet jūs girdite Mano žodį - esantį parašytą ir perduodamą per amžius Mano Tėvo Knygoj - esant



svarstomu ir analizuojamu trokštant Jį perrašyti, tuomet jūs turite žinoti štai ką. Aš nesuteikiu teisės tokiai
erezijai. Aš smerkiu šiuos išdavikus dėl sielų, kurias jie išves iš kelio. Jūs taip pat niekuomet neklausykite
niekieno kas sakys jums paneigti Mano žodį.

Greitai jūs pamatysite kiekvieną įstatymą savo šalyse ir bažnyčiose pasikeičiant, jog būtų džiaugsmingai
sutiktos įvairiausios nuodėmės,  bei įteisintos.  Abeji  įstatymų rinkiniai  bus suderinti tarpusavy kad taptų
vienu,  iki  kol  galiausiai  Dievo žodis  nebebus daugiau aptariamas ar laikomasis.  Reikalauti  krikščioniškų
teisių bus toygu įstatymo sulaužymui  ir  bus daugeliu būdu baudžiama.  Tie iš  jūsų,  kurie netiki,  jog šie
dalykai yra įmanomi, deja jūs tuomet išvysite šiuos dalykus savo pačių gyvenimo laikotarpiu tokius koki jie ir
buvo išpranašauti.

Kiek daug iš jūsų išliksite ištikimi Mano žodžiui? Nedaugelis. Visgi, tai tie, kurie sakosi Mane garbinantys
dabar, kurie yra atsidavę Mano bažnyčiai, bus pirmieji atsuksiantys nugaras Tiesai.

Jūsų Jėzus

Išganymo Motina: jie pristatys naują raudoną knygą su ožio galva integruota jos viršelyje,
paslėptą kryžiaus simbolyje 

2014 m., kovo 11 d., antradienis, 20:39 val. 

Mano brangus vaike, kuomet aš pagimdžiau savo Sūnų, tai reiškė, jog aš ne tik pagimdžiau žmogaus Sūnų,
pasaulio Išgelbėtoją, bet taip pat suteikiau naują pradžią. Pasaulis buvo atpirktas mano brangiausiojo Sūnaus
gimimu,  o žmonijai  buvo siteikta labai  ypatinga dovana.  ši  Dovana buvo atmesta,  bet  žmonija  šiandien
vistiek iš jos gauna malones, kadangi tokia daugybė priėmė Tiesą.

Mano Sūnaus gimimas skelbė Jo Bažnyčios žemėje gimimą, kadangi abu yra gimę iš manęs papraščiausios
dievo tarnaitės: tai bus moteris apsisiautusi saule, kuri bus ištremta gyvatės, kartu su mano Sūnaus Bažnyčia,
į  dykumą.  Visos  smulkmenos  apie  mane,  Dievo  Motiną,  bus  panaikintos.  Apsireiškimai,  kurie  yra
priskiriami man, bus išjuokiami, o žmonėms bus nurodoma mano Sūnaus Bažnyčioje esančių priešų, atmesti
visą tikėjimą asocijuojamą su jais. Tuomet mano Sūnaus Bažnyčia bus atmesta, kartu su tais, kurie yra tikrieji
Kristaus sekėjai. šventosios Mišios nustos, ir kol visa tai tęsis, gyvatė paskleis savo tarnus, o jie pareiklaus
savo sostų visose krikščioniškose bažnyčiose. šis užgrobimas bus tokio didelio lygio, jog daugelis žmonių,
tikrųjų tikinčiųjų, bus priblokšti, jog jie bus per daug išsigandę atsistoti ir pasipriešinti šiam paniekinimui,
kurį jie turės stebėti bijodami dėl savo gyvybių. 

šio  laikotarpio  metu,  mano  Sūnaus  Likusieji  susiburs  kiekvienoje  šalyje,  visame  pasaulyje,  ir  ves
prarastuosius ir sumišusius šios siaubingos invazijos metu. šiai armijai bus suteikta didžiulė galia prieš blogį,
kuris  bus matomas kažkada vadintose  mano Sūnaus Bažnyčiose.  Jie  su šventosios  Dvasios  Galia,  skelbs
-Tikrąją Evangeliją- Tikrąjį žodį, suteiktą pasauliui šventojoje Biblijoje. Biblijai bus atvirai metamas iššūkis
apsimetėlių  krikščioniškose  bažnyčiose  ir  jie  svarstys  kiekvieną  Mokymą,  kuris  perspėja  dėl  nuodėmės
pavojaus. Jie pakeis jos turinį bei jie pristatys naują raudoną knygą su ožio galva integruota jos viršelyje,
paslėptą kryžiaus simbolyje. 

Išoriniame netikinčiųjų pasaulyje, tai atrodys kaip revoliucija ir tai, kas juos sužavės, bei bus patrauklu
tiems, kurie atmeta Dievo Egzistavimą. Prasidės didžiuliai šventimai daugelyje tautų. Jie džiugiai pasveikins
išsilaisvinimo šventę,  nuo visų  moralinių  įsipareigojimų,  vardan pasaulinės  vienybės  ir  vardan žmogaus
teisių šventimo. 

Mano Sūnaus  Buvimo šviesa  bus  iškelta  aukštai,  kaip  švyturys,  tų,  kurie  ves  Mano Sūnaus  Likusiąją
Armiją. ši šviesa ir toliau pritrauks sielas, iš visur nepaisant paplitusio pagonizmo visose bažnyčiose, visų
tikėjimų, su išimtimi dviejų liudininkų - Krikščionių ir žydų, kurie išliks ištikimi Dievo Valiai.

Tuomet  kuomet išauš  Didžioji  Diena ir  paisbaigus  siaubingosioms trims tamsos dienoms,  didi  šviesa



pasirodys virš žemės. ši šviesa sups mano Sūnų o kartu saulė, šviečianti didžiausiu intencyvumu, nusileis ant
žemės  -  abu tuo pačiu  metu.  Nė vienas  žmogus  neliks  nepastebėjęs  šio  antgamtiško reginio.  Visi  išgirs
paskelbmo griaudėjimą per visas komunikacijos formas, kokios yra tik žinomos žmonijai.Taigi visi lauks
didžiojo įvykio, bet jie nežinos nei laiko, nei valandos, nei dienos. O tuomet tie, kurių vardai bus įrašyti
Gyvųjų Knygoje bus surinkti. 

Melskitės melskitės melskitės, jog pasaulis neatstumtų pasiruošimo, kuris yra reikalingas žmonijai prieš
tai, kai jie galės išvysti mano Sūnaus Veido šviesą.

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina 

Mano Ašaros tuo metu jau nustos tekėti, bet Mano Liūdesys niekuomet nesibaigs 
2014 m., kovo 12 d., trečiadienis, 21:08 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet žmogus nuo Manęs nusigręžia, Aš seku paskui jį ligi pasaulio krašto,
jog pritraukčiau jį atgal pas Save. Jis gali Mane įžeisti, padaryti siaubingus žiaurumus, ir nueiti taip toli, jog
garbintų vien tik bogį, bei padaryti save velnio vergu, bet Aš niekuomet nepasiduosiu. 

Aš įsikišiu į jo gyvenimą įvairiausiais būdais. Aš atvesiu į jo gyvenimą tikrą meilę; Aš atversiu jo širdį kitų
žmonių meilei; Aš belsiuosi į jo sąžinę; Aš leisiu jam kentėti nuo kitų rankų - tik tai tam, kad padaryčiau jį
nuolankų, o tuo pačiu metu ir  atviresnį Man, Jėzui  Kristui.  Aš leisiu jam pamatyti pasaulio paprastumą
visame jo didingame grožyje, tokį, koks jis buvo sukurtas Mano Tėvo, jog nuvilioti jį tolyn nuo klystkelių,
kurie gadina jo gyvenimą. Aš mažučių vaikučių dėka, parodysiu jam kitų poreikių svarbą pasirūpinant ne
savim, o pirmiau tais, kurie yra nuo jo priklausomi. Aš atnešiu jam juoką, parodysiu jam didžius kilnumo
poelgius, tyrų sielų dėka, bei Aš parodysiu jam jo paties silpnumo pavyzdžius, jog jis žinotų, jog jis nėra
didesnis už Dievą. Aš galiu net leisti jam susirgti, jai tai leis jam pasiduoti Man, bet tokiais atvejais Mano
Gailetsingumas bus pats didžiausias. Nes tai yra tos sielos, kurios daugiausia tikėtina, jog atsigręš į Mane, o
tuomet jie gali ir bus išgelbėti Manęs. 

Kiek daug pastangų Aš, jūsų mylimas Jėzus Kristus, padarau, jog paimčiau kiekvieną iš jūsų į Savo Saugias
Rankas - į Savo Prieglobstį. Ir kiek daug iš jūsų vistiek nusigręžiate į kitą pusę ir Mane ignoruojate. 

Aš  įsikišu  per  Pranešimus,  suteikiamus  jums  per  tikruosius  pranašus  ir  regėtojus,  o  šie  jau  atvertė
milijonus. Aš siunčiu ženklus; Aš išlieju Malones iš Dangaus; Aš suteikiu jums Dovanas per šventuosius
Sakramentrus ir milijonai atsivertė. Liūdna, jog yra nepakankamai atsigręžusiųjų į Mane, tad štai kodėl Aš
nepailsiu  iki  kol  kiekvienas  ženklas,  kiekvienas  stebuklas,  kiekviena  Dovana,  kiekviena  pranašystė  ir
kiekvienas įsikišimas neišseks, prieš tai, kai Aš ateisiu teisti.

Tai  bus liūdna diena jei  tie,  kurie atsisako Mano Dovanų ir  Mano įsikišimo turės stovėti prieš Mane
Didžiąją Dieną visdar Mane neigdami. Netgi po to, kai Aš būsiu suteikęs jiems šansą nustumti savo išdidumą
į šalį ir ateiti pas Mane, jie vistiek to atsisakys. Iki to laiko nebebus nieko daugiau, ką Aš galiu padaryti, jog
suteikčiau jiems amžinąjį gyvenimą. Galbūt jūs stebitės kodėl taip yra ir Aš jums paaiškinsiu.  

Kuomet velnias sugundo sielą, užtrunka šiek tiek laiko prieš tai, kai jis tvirtai įsitvirtina tame asmenyje.
Bet kuomet jis jį užvaldo, jis diktuoja kiekvieną to žmogaus daromą judesį - ką jis galvoja, kaip jis bendrauja
su žmonėmis, kaip jis nusideda ir į kokias nuodėmes jis nori, kad ta siela įsitrauktų. Didžiausią valdžią jam
šėtonas turi tuomet, kuomet jis įtikina jį, jog Dievas yra blogis. šėtonas įtikins sielą, jog jis yra Dievas ir jog
Dievas yra ištiesų blogasis. štai kaip tos sielos bus sunaikintos per suktą klastą ir velnio manipuliaciją. Tokios
tamsios šios sielos tampa, jog joms atsistoti Mano šviesoje bus nepaprastai skausminga, tad jos nuo Manęs
slėps savo veidus. Mano Ašaros tuo metu jau nustos tekėti, bet Mano Liūdesys niekuomet nesibaigs.  

Jūsų Jėzus 



Dievas Tėvas: tai yra galutinis laikotarpis - Mano šventosios Valios įgyvendinimo paskutinis
skyrius 

2014 m., kovo 13 d., ketvirtadienis, 20:45 val. 

Mano brangiausioji dukra,  Mano Apsauga  šiuo metu yra išdalinama visiems Mano vaikams pasaulyje,
kurie Mane myli. Aš ją gausiai teikiu, dėl pavojų, kurie tyko žmonijos šiuo žmonijos istorijos metu. 

Jūs Mano vaikai, turite melstis už kiekvieną, kuris yra Man prarastas. Aš ilgiuosi jų. Aš trokštu jų meilės.
Aš dėl jų verkiu. Aš laukiu tos dienos, kuomet jie supras Mano Sandorą, Mano sukurtą nuo pat pradžios. Nes
tai  yra  galutinis  laikotarpis  -  Mano  šventosios  Valios  įgyvendinimo  paskutinis  skyrius.  Tai  dėl  Mano
Sandoros, Aš suteikiau žmogui laiką reikalingą sugrįšti į protą, bei suprasti kas jis yra ir kas jis nėra. žmogus
buvo sukurtas Mano mylinčios Rankos, pagal Mano Paties Atvaizdą. Aš užliejau jo sielą su Savo Meile, Aš
suteikiau jam visišką laisvę, laisvosios valios Dovanos dėka, bei laisvą pasirinkimą. Aš niekuomet netroškau,
jog žmogus savo meile atsakytų tik iš baimės Man.  Aš tik norėjau, jog jis Mane mylėtų, taip kaip Aš jį myliu.
Aš sukūriau Savo angelus anksčiau už žmogų, jog Man tarnautų, bet dėl Mano Meilės jiems, jiems taip pat
buvo suteikta laisvosios valios dovana. 

Tai dėl Liuciferio išdavystės žmogus kentėjo. Jis, Liuciferis, buvo Manęs mylimas ir labai mėgstamas. Jis
buvo apdovanotas  nepaprastomis  dovanomis,  bei  galiomis,  o  daugelis  Angelų  jam tarnavo.  Kuomet  Aš
sukūriau žmogų, Liuciferis iš pavydo įtūžo. Jis negalėjo pakęsti, jog Aš galėčiau mylėti Savo vaikus tokiu
didžiuliu lygiu, tad jis sumanė atskirti Mane nuo Mano vaikų. Jis sugundė Adomą ir Ievą, o tai reiškė, jog jie
savo laisvaja valia, paneigė Mano Galią ir pagalvojo taip kaip ir Liuciferis - jog jie galėtų įgyti Mano Galios ir
pareikalauti dalies Mano Dievystės. 

Liuciferis kartu su savo ištikimaisiais angelais - visais tais, kurie sukėlė neteisybes prieš Mano vaikus -
anksčiau ir dabar - buvo per amžius ištremti į bedugnę. Bet dėl jų laisvosios valios - noriai Mano suteiktos,
bei  su  meile  suteikos  žmonijai,  Aš  niekuomet  nepareikalavau  jos  sugrąžinti  atgal.  Todėl  Aš  sukūriau
Sandorą,  jog laimėčiau jų sielas  atgal,  Mano Plano dėka juos  išpirkti.  Jiems buvo suteiktos  didžiulės
Malonės iš Manęs. Aš siunčiau pranašus, jog juos įspėčiau apie pavojų pasidavus velnio gundymams. Aš
suteikiau jiems Dešimt įsakym, jog vesčiau juos ir padėčiau gyventi pagal Savo šventąją Valią. Aš atsiunčiau
jiems Savo vienatinį Sūnų, paimtą iš Mano Paties Kūno, jog suteikčiau jiems išlaisvinimą nuo Pragaro.
Jie to nepriėmė, bet Jo mirtis ant Kryžiaus buvo Mano Plano lemiamas posūkis Galutinėj Sandoroj.

Tiesos Knyga yra Mano  įsikišimo paskutinė dalis, prieš Paskutiniąją Dieną, kuomet Aš surinksiu visus
savo vaikus kartu atgal į Rojų, kurį Aš sukūriau jiems nuo pradžios. Tie, kurie klausosi Tiesos ir kurie išlieka
ištikimi Mano šventajai Valiai, patirs Mano didžiulį  palankumą. Tie, kurie to nedaro, vistiek atras Mano
palankumą, pagal savo gyvenimus, kuriuos jie nugyvens, meilę, kurią parodys kitiems ir savo sielų tyrumą.
Aš priimsiu juos džiugiai,  kai tik jie pripažins, jog jie priima Mano Galestingumo Ranką, kuri bus jiems
ištiesta Mano Sūnaus.

Mano Galutinės  Sandoros  paskutinis  etapas  bus  labai  skausmingas.  Dėl  šėtono  ir  jo  demonų įtakos
daugelis žmonių bus apgauti, jog garbintų jį ir jo tarnus, kurie vaikšto tarp jūsų. Aš pakęsiu sielų kančias ir
vargus, kenčiamus daugelio nekaltų žmonių, bet tik trumpam. Tuomet Aš nušluosiu Savo priešus nuo žemės
paviršiaus. Aš jums pažadu brangūs vaikai, jog Aš palengvinsiu jūsų kančią, liūdesį ir baimę apdovanodamas
jus galingomis Malonėmis, bei Palaiminimais. Jūs būsite apsaugoti Mano Angelų hierarchijos būrio.

Jog  paprašytumėte  Manęs  išsklaidyti  jūsų  baimę bei  liūdesį  ir  suteikti  jums laisvę  nuo persekiojimo,
prašau melskite šią Dvasinės Kovos Maldą:

Dvasinės Kovos Malda (140) Angelų Hierarchijos Apsauga: 
Brangiausiasis Tėve, Visos Kūrinijos Tėve, Visų Aukščiausiasis Dieve, suteik man Malonę ir Apsaugą per

Savo Angelų Hierarchiją. Leisk man sutelkti dėmesį ties Tavo Meile kiekvienam iš Tavo vaikų, nepaisant
kaip  stipriai  jie  Tave  užgauna.  Padėk  man  paskleisti  Galutinės  Sandoros  žinią,  jog  paruoščiau  pasaulį



Antrajam  Jėzaus  Kristaus  Atėjimui,  be  baimės  savo  širdy.  Suteik  man  Savo  ypatingas  Malones  ir
Palaiminimus pakilti virš kankinimų, sukeltų man iš šėtono, ir jo demonų, bei jo agentų žemėje. Niekuomet
neleisk man bijoti  Tavo priešų.  Suteik man jėgų mylėti  savo priešus ir  tuos,  kurie mane kankina Dievo
Vardu. Amen.  

Vaikai, šiuo metu jūs turite išlikti stiprūs. Niekuomet nesiklausykite neapykantos ir pagiežos, kuri apgaubs
pasaulį,  dėl  invazijos,  kuri  ateis.  Kuomet jūs ją ignoruosite,  jūs galite  Man tarnauti pačiu naudingiausiu
būdu, be jokios pagiežos savo širdyse. 

Pasiruoškite  siaubingam  pykčiui,  kuris  tuoj  pasauly  išsiverš,  kuris  yra  nukreiptas  prieš  Mane,  Visu
Aukščiausiąjį Dievą ir Mano mylimą Sūnų, Jėzų Kristų. Melskitės už tuos, kurie bus įtraukti į melo vakumą,
kuris ne atneš jiems nieko kito kaip tik liūdesį.

Išlikite Manyje, su Manim ir už Mane.
Jūsų mylimas Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas

Tik tuomet, kuomet šventoji Eucharistija bus visiškai panaikinta, antikristas įžengs į Mano
Bažnyčią ir ją perims 

2014 m., kovo 15 d., šeštadienis, 20:10 val.  

Mano brangi mylima dukra, pradedant pamažu vilnyti atkritimui (apostazei) Mano Bažnyčioje, visų laikų
didžiausias  išbandymas,  bus  pateiktas  visiems  tiems,  kurie  Man  tarnauja  Bažnyčios  viduje.  Dėl  Mano
Bažnyčios žemėje krizės, daugelis kunigų kentės nuo siaubingos dilemos. Daugelio iš jų tikėjimas jau buvo
supurtytas ir jie turės pasirinkti ar jie nori ar ne priimti naująją žodį pakeisiančią doktriną, ar išlikti
ištikimiems  Tikrajam  Tikėjimui.  Netgi  labiausiai  atsidavusieji  tarp  jų  bus  priblokšti  triukšmingu
apsimetėlių balsu ir jie pradės abejoti Mano Mokymų tinkamumu šiandieniniame pasaulyje, kur nuodėmė
daugiau nebebus pripažįstama kaip turinti kažkokią reikšmę. 

Jau  yra  ruošiamas  kelias  sėklų  barstymui,  o  šėtono  sūnus  greitai  bus  pasiruošęs  pasinaudoti  naujaja
netikraja  bažnyčia.  Mano Bažnyčia  kentės  siaubingos  tamsos  laikotarpį,  o  Mano Nukryžiavimas  bus
patirtas  kiekvienos  sielos,  kuri  išliks  Man  ištikima. Mano  priešai  pasakys  didžiulius  ir  drastiškus
pasisakymus, reikalaudami, jog viskas kas įžeidžia Mano švenčiausiąjį Vardą, būtų paskelbta esant priimtina
Mano  Bažnyčios  akyse.  Tik  labai  nedaugelis  iš  dvasininkijos  kovos  prieš  paniekinimą  dėl  bailumo
nuodėmės,  bet  žinokite  štai  ką.  Jei  jie  dalyvaus  klaidingose  aukose,  klaidinguose  sakramentuose  ir
klaidinguose mokymuose,  kuriuos jie tuomet bandys įpiršti  Mano sekėjams,  Aš paskelbsiu juos esančius
daugiau nebetinkamus prieš Mane stovėti. 

Didžiuma žalos, kuri bus padaryta paprastiems žmonėms, bus nuo rankų tų, kure įžengė į Mano Bažnyčią
neteisėtom priemonėm.  Kuomet  jie  jums sakys,  jog Mano Kūnas reiškia  kažką kito,  nei  Mano fizinį
Kūną, tuomet žinokite, jog šventoji komunija, kurią jūs gausite, nebebus iš Manęs. Jūs turite niekuomet
neleisti jiems pakeisti šventosios Eucharistijos reikšmės. Tik tuomet, kuomet šventoji Eucharistija bus
visiškai panaikinta, antikristas įžengs į Mano Bažnyčią ir ją perims. Tai bus ta diena, kuomet jūs žinosite,
kad politinis pasaulis susijungė su Krikščioniškom bažnyčiom visur ir jog Aš daugiau nebebūsiu jose.  Tačiau
Mano Bažnyčia  niekuomet  negali  mirti,  todėl  tai  bus  Mano Likusieji,  kurie  palaikys  Mano šviesą  ir  tie
šventieji Mano tarnai, kurie su Dievo Malone, įstengs išlaikyti Mano Bažnyčią nepaliestą. 

Niekuomet  nemanykite,  jog  šėtono  sūnus,  antikristas,  apsireikš  agresyviai   arba  kaip  koks  blogasis
diktatorius, nes tai nebus jo stilius. Vietoj to, jis turės daugel draugų. Jis bus mylimas daugelio vyriausybių,
kaip  ir  priešų  Mano  Bažnyčioje,  kurie  balsu  sveikins  jo  kiekvieną  veiksmą,  iki  kol  jam nebus  suteikta
garbinga  pozicija  Mano Bažnyčioje.  Kardinolai,  vyskupai  ir  kiti  Mano Bažnyčios  nariai  nuolatos  apie  jį



kalbės ir garbins jį savo pamoksluose. Jo suvedžiojimo galia  bus tokia didžiulė, jog ji bus hipnotizuojanti. Jis
antgamtiniu šėtono galių dėka, pritrauks visus tuos, kurie daro nuosprendžius Mano Bažnyčioj, kol su laiku,
jie lenksis prieš ji tarsį jis būtų Aš.    

Ambicingų  dvasininkijos  narių,  puolusių  savo  tikėjime,  bet  vistiek  nepaisant  to,  palaimintų  šventųjų
Ordinų Dovana, dėka, antikristas gaus papildomos galios.  Jis įgaus per šiuos suklaidintus vargšus Mano
išdavikus  Mano Bažnyčios  viduje  galutinę  valdžios  dalį,  iki  kol  ji  nebus  paruošta  jam,  kaip  jos  naujam
vadovui, įžengti. šiuo tamsos laikotarpiu visi Mano priešai turės nepaprastą gebėjimą raminančia ir žavinga
maniera pristatyti melą kaip esant Tiesa. Tik tai tie, kurie ir toliau melsis ir kurie įvairiausiais būdais, kuriais
juos tik mokino, neigs šėtoną, galės išslysti iš antikristo nagų.

Jūsų Jėzus 
  

Mano Tėvo sukurtas Rojus Jo vaikams, bus jiems gražintas pagaliau visoje Jo pradinėje
Didybėj 

2014 m., kovo 16 d., sekmadienis, 18:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet žodis tapo Kūnu, Mano gimimo metu, tai reiškė, jog šventasis Dievo
žodis materializavosi, taip kaip ir buvo išpranašauta Mano Tėvo Knygoje. 

Dievo žodis  yra  labai  aiškus ir  Jis  nesikeičia.  Jis  bus per  amžius.  Betkuris,  kuris  drasko Dievo žodį  į
gabalėlius ir pataiso Jį, jog Jis tiktų jam pačiam, ar kitiems, yra kaltas erezija. Kuomet Aš atėjau į pasaulį,
Dievo vaikai - o ypatingai Jo apsiskaičiusieji tarnai Jo šventyklose žemėje - žinojo pranašystes esančias Mano
Tėvo Knygoje. Jiems nebuvo paslatis, jog Mano Tėvas turi atsiųsti Mesiją atpirkti žmoniją ir šis faktas buvo
mokomas šventyklose ir įtraukiamas į kiekvieną šventojo rašto skaitymą. Visa kas ateina iš Mano Tėvo yra
Tiesa. Jis nemeluoja. Dievo žodis yra iškaltas akmenyje. Ką Mano Tėvas pasakė pradžioje išsipildys. Ką Jis
pažadėjo bus ištesėta, nepaisant ar žmonija tiki šiuo faktu ar ne.

Mano Tėvas suteikė pasauliui Savo žodį, tuomet Savo Kūną, Mano gimimo metu - Jo vienatinio Sūnaus
Jėzaus Kristaus - o tuomet pažadėjo žmonijai Amžinąjį  Išganymą. Kiekvienas žodis  esantis švenčiausioje
Biblijoje, toks koks jis buvo suteiktas Savo originaliu formatu, kaip ir Apreiškimo Knyga, yra Tiesa. Todėl
Mano Tėvo Pažadas pasauliui, jog Jis atsiųs Savo vienatinį Sūnų ir vėl - tik šį kartą teisti gyvųjų ir mirusiųjų -
turi niekuomet nebūti atmestas. Laikotarpis prieš šią Didžiąją Dieną bus audringas, o smulkmenos apie laiką
vedantį iki Mano Antrojo Atėjimo yra Apreiškimo Knygoje, kaip buvo padiktuota Jonui Viešpaties angelo.

Teigti, jog jūs priimate vieną Mano Tėvo Knygos dalį, o kitos ne, tai reiškia neigti Dievo žodį. Jūs negalite
priimti vieną Tiesos dalį ir paskelbti likusiąją Dievo žodžio dalį esant melu. Tiesos Knyga buvo išpranašauta
Danieliui, o tuomet dalimis apreikšta Evangelistui Jonui. Daug kas, kas esa Apreiškimo Knygoje visdar turi
atsiskelsiti. Daugelis žmonių bijo jos turinio, dėl to bandys ją paneigti, nes Tiesa yra karti piliulė, kurią reikia
prarayti. Ir visgi Tiesa, kuomet ji yra priimama, yra kažkas ką jūs galite apčiuoti daug lengviau, todėl, kad su
ja  ateina  aiškumas.  Aiškumas  reiškia,  jog  jūs  galite  pasiruošti  lengviau  ir  su  ramybe  savo  sielose,  bei
džiaugsmu  savo  širdyse,  nes  jūs  žinote,  jog  Aš  ateinu  atnaujinti  pasaulio.  Jūs  žinosite,  jog  Mano  Tėvo
sukurtas Rojus Jo vaikams, bus jiems gražintas pagaliau visoje Jo pradinėje Didybėj. 

Nė  vienas  žmogus  negali  iš  tiesų  suprasti  Apreiškimo  Knygos,  nes  kiekvienas  įvykis  nėra  aprašytas
pakankamai smulkiai arba pagal seką, taip ir neturėjo būti. Bet žinokite štai ką. Jūs galite būti užtikrinti, jog
tai ir yra laikotarpis kuomet šėtono viešpatavimas miršta ir jam pasiekiant pabaigą, jis sukels Man kiekvieną
bausmę.  Jis  padarys  tai  įsiskverbdamas į  Mano Bažnyčią  žemėje  iš  vidaus.  Jis  pavogs  iš  Manęs  sielas  ir
išniekins Mano Kūną, švenčiausiąją Eucharistiją.  Bet Aš ir Esu Bažnyčia ir Aš vesiu Savo žmones. šėtonas
negali Manęs sunaikinti, nes tai neįmanoma. Tačiau jis gali sunaikinti daugelį sielų, suviliodamas jas tikėti,
jog Jis yra Aš. 



Taip  kaip  pasaulis  buvo  paruoštas  Mano  Pirmajam  Atėjimui  taip  ir  dabar  jis  yra  ruošiamas  Mano
Antrajam Atėjimui. Tie, kurie Man priešinasi Mano Pastangose išgelbėti sielas ir kurie priima Mano priešus,
žinokite  štai  ką.  Jūs  niekuomet  nenugalėsite  Dievo  Galios.  Jūs  niekuomet  nesunaikinsite  žodžio.  Jums
niekuomet nebus leista ramiai stovėti  išniekinus Mano Kūną. 

Kuomet pranašystės, esančios Apreiškimo Knygoje atsiskleis, jūs turite niekuomet nenusivilti, nes būkite
užtikrinti, jog Dievo Meilė Savo vaikams reiškia, jog Jis griežtai susidoros su Savo priešais ir stengsis atvesti
visus savo vaikus, kurie pripažįsta Mane, Jo vienatinį Sūnų, į Jo Dieviškąjį Ramybės Rojų. Ir kuomet  Dievo
priešai pavogs daugel sielų, užmaskuotos žavinčios klastos būdu, daugelis žmonių išlies panieką Tikrajam
Dievo žodžiui.

Jūs, palaimintieji įžvalga, nebijokite Mano priešų, bet  verčiau Dievo įtūžio, kadangi Jis nusileis ant tų,
kurie bandys pavogti sielas tų, kurie nebus išmintingesni tam kas vyksta.

Dievo Meilė yra visagalė ir Jo Atsidavimas kiekvieno žmogaus išlikimui yra begalinis. Bet Jo Bausmė Savo
priešams yra tokia pat nuožmi kaip ir galutinė.

Jūsų Jėzus 

Kentėti skausmą Mano Vardu yra daug geriau, negu būti nusidėjėlių šlovinamam už Mano
Akyse daromus nedorus darbus 

2014 m., kovo 18 d., antradienis, 16:20 val. 

Mano brangi mylima dukra, te nė vienas žmogus nesigėdina dėl persekiojimo, kurį jis gali patirti dėl to,
jog kaip krikščionis jis gins Mane. Jūs turite niekuomet nebijoti persekiojimo Mano švenčiausiuoju Vardu,
todėl, kad kuomet jūs matote, jog esate kritikuojami dėl to, kad kalbate Tiesą, tuomet žinokite, jog jūs esate
tikrasis Mano tarnas. 

Tik tai tie, kurie esa Manyje ir su Manimi kenčia pajuoką arba neapykantą Mano Vardu. Tie iš jūsų, kurie
esa iš tiesų Mano, jums atidavus savo valią, kai ji tampa Mano, jūs kentėsite labiausiai. Jūs turite visuomet
suprasti, jog kur neapykanta prieš betkurį Mano mylimą sekėją yra intensyviausia, būkite užtikrinti, jog ten
Mano  Buvimas  yra  stipriausias.  Kentėti  skausmą  Mano  Vardu  yra  daug  geriau,  negu  būti  nusidėjėlių
šlovinamam už Mano Akyse daromus nedorus darbus.

Brangiausieji Mano sekėjai, leiskite Man jus užtikrinti, jog jus veda kiekvieną dieną Mano Ranka šioje,
Mano paskutinėje Misijoje žemėje. Mano žodis išjudins jūsų sielas, bei sielas visų tų milijardų, kurie paskui
jus seks - kadangi pasaulis greitai išgirs Mano Balsą. Neleiskite nė vienai kliūčiai pastoti jums kelio, kuomet
jūs kalbate apie Mane, kuomet jūs primenate žmonėms apie Mano Mokymus ir kuomet jūs primenate Mano
šventiesiems  tarnams  apie  jų  įsipareigojimus  išlikti  ištikimiems  Mano  žodžiui,  esančiam  švenčiausiose
Evangelijose. 

Kuomet jūsų bus prašoma paneigti Mane: per švenčiausiąją Eucharistiją arba per pakeistą švenčiausios
Biblijos versiją, jūs turite atsisakyti tai padaryti, atvirai ir be jokios gėdos. Jūs turite ginti žodį, atsisakant
Mano Vardu  priimti  melą.   Jog  apginčiau jus  nuo persekiotojų,  kurie  išlies  panieką  Mano Bažnyčiai  ir
visiems tiems, kurie išliks ištikimi Dievo žodžiui, prašau melskitės šią Dvasinės Kovos Maldą.

Dvasinės Kovos Malda (141) Apsauga nuo persekiojimo 
Brangus Jėzau, apgink mane mano kovoje išlikti bet kokia kaina ištikimam Tavo žodžiui. Apsaugok mane

nuo Savo priešų. Apgink mane nuo tų, kurie persekioja Mane dėl Tavęs. 
Būk su manim mano skausme. Palengvink mano kančią. Pakelk mane Tavo Veido šviesoje, iki tos Dienos

kuomet Tu Ateisi ir vėl suteikti pasauliui Amžinąjį Išganymą. 
Atleisk  tiems,  kurie  mane  persekioja.  Panaudok  mano  kančią  už  jų  nuodėmes,  jog  jie  galėtų  surasti

ramybę savo širdyse ir pasveikinti Tave Paskutiniąją Dieną atgailaudami savo sielose. Amen.



Eikite guosdamiesi, jog Aš paimsiu visus Savo priešus ir tuos, kurie persekios betkurį iš jūsų Mano Vardu į
Mano Didžiojo Gailestingumo Saugų Prieglobstį.

Jūsų Jėzus 

Those who curse Me will be cursed 
2014 m., kovo 19 d., trečiadienis, 16:05 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet Aš kalbu apie Savo priešus, Aš visuomet turiu omenyje tuos, kurie iš
Manęs neteisingais būdais bando pavogti sielas. Aš ypatingai kalbu apie tuos, kurie panaudoja šventumo
išorę, jog tyčia suklaidintų sielas nusidėti.  Kuomet kažkas bando sugundyti kitą sielą patikėti klaidingais
dalykais apie Mano šventąjį žodį, suteiktą pasauliui Mano Tėvo Knygoj, tuomet Jis yra Mano priešas. 

Daugiausiai Aš patiriu skausmo nuo rankų tų, kurie išpažįsta esantys ištikimi Mano sekėjai ir kurie giriasi
dėl jų žinių apie Mane. Man skaudžiausia kuomet šie žmonės bando įskaudinti kitus negalvodami apie nieką
kitą kaip tik juos išpeikti Mano Vardu. Aš surandu sielas, kurios yra užsidarę nuo Manęs ir Aš pritraukiu jas
įvairiausiais būdais prie Savęs, bet Aš neįskaičiuoju tik tai tų, kurie jau yra Mano Bažnyčios žemėje dalis.
Pirmiausiai Aš įtikinu visuomet tuos, kurie yra išsibarstę, kurie yra prarasti ir kurie negali matyti. Jie yra
pirmosios sielos, kurių Aš ieškau ir jie yra tie, kurie patekę į blogas rankas gali bei bus suklaidinti. 

Aš  prašau  jūsų  niekuomet  nepamiršti  tų  tautų,  tų  religijų,  tų  neturinčių  visiškai  tikėjimo  į  Mane  -
visuomet - savo maldose. Prašau priimkite juos taip kaip Aš priimčiau. Niekuomet jiems nebandykite įpiršti
savo nuomonę ir nesityčiokite iš jų Mano Vardu. Visuomet pasiekite juos su meile ir kilnumu, nes jie yra
Man toki pat svarbūs kaip ir labiausiai atsidavusieji tarp jūsų. žinokite, jog nepaisant ką jūs pasiekiate, nė
vienas iš jūsų nėra labiau nusilpelnęs, nei kitas, nes visi jūs esate nusidėjėliai. 

Su laiku visi Dievo vaikai patirs galutinę Tiesą, Jo Plane įvykdyti Savo Sandorą. Kiekvienas sužinos Tiesą, o
tuomet jiems bus lengviau priimti Mano Gailestingumo Ranką. Tą Dieną visų religijų, tikėjimų, spalvų ir
tautybių  žmonės  išvys  Mano  Egzistavimo  įrodymą.  Tie,  kurie  sugriaus  savo  užtvarus,  kuriuos  jie  buvo
pasistatę tarp savęs ir jų Sutvėrėjo, iš dėkingumo pravirks, kadangi pagaliau jie patirs Dievo Meilę. O jūs,
planuojantys ir besiruošiantys laikams priešakyje, žinokite, jog kad ir kokios kliūtys bus pastatytos prieš jus
šiame žygyje į Amžinąjį Išganymą, kad su Mano priešais bus pasielgta rūsčiai.

Tie,  kurie  Mane  keikia,  bus  prakeikti.  Tie,  kurie  kovoja  prieš  Mano  Tėvo  Planą  išgelbėti  sielas,  bus
nugalėti. Ir tie, kurie persekios Dievo vaikus, bei pastos Viešpačiui kelią, bus patys persekiojami darbdavio,
kuriam jie buvo atsidavę.  Niekas Man nesutrukdys,  nes tai  neįmanoma. Su Dievo Galia  visi  priešai  bus
sunaikinti,  o visi  tie,  kurie skelbs  antikristo žodžius,  darbus bei  veiksmus bus ištremti,  ir  tuomet Dievo
Karalystė bus užbaigta.

Jūsų Jėzus 

Iškils bebaimė armija, tokia kokia dar niekuomet nebuvo matyta iki šiol 
2014 m., kovo 20 d., ketvirtadienis, 21:42 val. 

Mano brangi mylima dukra, pasaulis yra ant daugybės karų slenksčio, kurie turės daug pasekmių su greitu
Bažnyčios  išsiveržimu.  Tai  įvyks  per  galutines  taikos  derybas,  kurios  įvyks  po  daugelio  skerdynių  bei
naikinimo, kadangi daugelis žmonių jausis bejėgiai, vieniši, išsigandę ir neturintys jokio tikro vadovavimo.
Tai įvyks dėl siplnų saitų polintiniame pasaulyje, jog pasaulis taps pažeidžiamiausias. Dėl šių priežasčių iškils
bebaimė armija, tokia kokia dar niekuomet nebuvo matyta iki šiol. Susiskaldžius pasauliui, taip bus ir su
daugeliu  bažnyčių.  Tuomet,  kuomet  visa  atrodys  beviltiška,  susivienijusi  grupuotė,  susidedanti  iš
politinių vadovų bei Krikščionių Bažnyčių vadovų bus sukurta kaip vieninga pasaulinė organizacija - iš



kurios išaugs nauja bjaurastis - nauja vienatinė pasaulinė religija.
Visi šie įvykiai įvyks palaipsniui. Jūsų pareiga, Mano mylimi sekėjai, yra Man, Man jus vedant, nes yra tik

vienas kelias į taiką ir saugumą ir jis yra per Mane Jėzų Kristų. Aš vesiu jus per erškėčius, per skausmą ir per
sunaikinimo pabaisos sukeltą siaubą. Jūs būsite saugūs, jei jūs įsikibsite į Mane.

Būkite stiprūs, Mano mylima dukra, šių sunkių išbandymų metu, nes tik jūsų stiprybės ir drąsos dėka, Aš
galėsiu parodyti  Tiesos  Kelią,  kuomet pasaulis  bus apverstas aukštyn kojom, per  nedorumą iššauktą dėl
valdžios troškimo ir korupcijos, kurie atneš šiuos karus kaip ir Didįjį Karą.  

Eikite  sparčiai  bei  įsitikinkite,  jog   jūs  savo  gyvenimus  skiriate  maldai,  bei  Mano  Bažnyčios  žemėje
gynimui. Mano Dovanos apsaugos kiekvieną iš jūsų ir Aš visuomet atsiliepsiu tiems, kurie Manęs ieškos,
šiuo siaubingu sumaišties metu priešakyje. Kuomet šie įvykiai įvyks, Mano armija žemėje išaugs. Tie, kurie
priešinasi šiai Misijai seks paskui Mane, nes iki to laiko jie daugiau nebegalės neigti Tiesos - kuomet jie
patirs, jog jie taip pat kentės persekiojimus, kuriuos teks patirti Krikščionims visur, kuomet jie turės ištverti
Slibino viešpatavimą. Tuo metu jų vienintelė viltis bus sekti paskui Mane, jų Jėzų, nes tik per Mane jie galės
ateiti į Mano Tėvo Karalystę. 

Jūsų Jėzus 

Mano Tėvui sukūrus sielą, ji išliks per amžius 
2014 m., kovo 22 d., šeštadienis, 14:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, jei jūs priimate Mano mirtį ant Kryžiaus, tuomet jums nereikia bijoti mirties.
Mirtis yra tiktai pereinamasis laikotrapis iš šio pasaulio į Mano Tėvo Karalystės Namus. Bijoti mirties tai
tas pat, kas neigti Mano Gailestingumą, kadangi Aš išgelbėsiu kiekvieną sielą, kuri Mane pripažįsta ir kuri
paprašys Manęs jai atleisti jos nuodėmes.    

Mano Tėvui sukūrus sielą, ji išliks per amžius. Ji turės Amžinąjį Gyvenimą, jei tik ši siela leis Man jos
pareikalauti. Priešingu atveju, jei siela Mane paneigs, kuomet ji žino kas Aš Esu, ji bus prarasta šėtonui. 

žmogaus mirtis žemėje yra tokia pat natūrali kaip ir jo gimimas. Kuomet siela palieka kūną ir ateina pas
Mane,  ji  bus  apdovanota  gausybe  Malonių,  bei  bus  apsiausta  Mano  Tėvo  šeimos  -  Jo  Karalystėj,
pripildytoj didelės meilės, džiaugsmo ir laimės, kurie niekuomet negali būti pasiekti žemėje. Daugelis iš
jūsų, kurie esate patyrę savo gyvenimuose meilę, džiaugsmą ir laimę, paragavote tik mažytį trupinėlį to, kaip
atrodo Amžinasis Gyvenimas. Jūs turite visuomet stengtis  su džiaugsmu savo širdyse,  dėl  tos akimirkos,
kuomet jūs įžengsite į Mano Tėvo Karalystę, nes jos turėtumėte ne bijoti, o laukti. 

Jei  jums  teks  patirti  mirtį  arba  jeigu  jūsų  mylimas  žmogus  turi  mirti,  tuomet  visuomet  kreipkitės
pagalbos į Mane, jūsų Jėzų. Jums tai padarius, Aš paguosiu jūsų sielą, nušluostysiu jums ašaras, panaikinsiu
visą baimę iš jūsų širdies, kai jūs melsitės šią Dvasinės Kovos Maldą.

Dvasinės Kovos Malda (142) Pasiruošimas mirčiai 
Mano brangiausiasis Jėzau, atleisk man mano kaltes. Apvalyk mano sielą ir paruošk mane įžengti į Tavo

Karalystę. 
Suteik mano Malonių reikalingų pasiruošti mano susivienijimui us Tavimi. Padėk man nugalėti betkokią

baimę. 
Suteik man drąsos pasiruošti su savo protu ir siela, jog aš būčiau pasirengęs atsistoti prieš Tave. 
Aš Tave myliu. Aš pasitikiu Tavimi. Aš atiduodu Tau save, savo kūną, protą, bei sielą per amžius.  Te

tampa Tavo Valia manąja ir išlaisvink mane nuo skausmo, abejonių ir pasimetimo. Amen. 
Aš priimsiu be išimties visas sielas, kurios melsis šią maldą. Mano Gailestingumas bus pratęstas ypatingai

toms sieloms, kurios turi patirti mirtį, bet kurios netiki į Mane, kuomet jos melsis šią maldą tris kartus per



dieną, savo paskutinėmis dienomis.
Jūsų Jėzus

Kas Man iš to, jei žmogus yra atitempiamas prieš Mane vilkdamas ir besispardydamas savo
kojomis. Tai bergždžia. 

2014 m., kovo 23 d., sekmadienis, 11:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, labai svarbu pratęsti meilę, kurią betkuris iš jūsų jaučia savo šeimai, už jūsų
šeimos ribų. Aš raginu visus jus pažvelgti į tuos, kuriuos jūs pažįstate, į tuos, kurių jūs nepažįstate, į jūsų
priešus kaip ir tuos jums artimus, taip tarsi jie būtų jūsų tikrieji broliai ir seserys. Tokia daugybė žmonių
pamiršo kaip reikia mylėti kitus, taip kaip Aš jus mylėjau. Nėra lengva mylėti nepažįstamuosius, bet Aš jums
sakau - būkite geri kitiems, gerbkite juos, netgi jei jie jus atstumia. Visų svarbiausia parodykite jiems savo
dosnumą. Jūs turite rūpintis kitų poreikiais, tarsi Aš pats būčiau jus pasiuntęs jais pasirūpinti.  

Kuomet Aš suteikiau jums Savo žodį, Aš troškau, jog visos sielos būtų išgelbėtos. Jog būtute išgelbėti, jūs
neturite būti savanaudiški, besirūpinantys tik savo pačių sielomis. Jūs Mano mylimi sekėjai, turite pareigą
su kitais  pasidalinti  Dovanomis,  kurias  Aš  jums suteikiu,  dabar  per  šiuos  Pranešimus.  Pasidalinkite
Mano Meile su kitais, o ypatingai su savo priešais. Melskitės už visus tuos, kuriems reikia Mano įsikišimo.
Elkitės  su  jais  kantriai.  Kuomet  jūs  suteiksite  jiems Mano Dovanas,  Mano Maldas  bei  Gyvojo Dievo
Antspaudą, tuomet jūs turite atsitraukti ir duoti jiems laiko į Mane atsigręšti. 

Aš  neliepiu  jums  versti  žmones  priimti  Tiesos  Knygą.  Savo  Laisvosios  Valios  dėka,  tai  bus  jų  pačių
pasirinkimas  ar  jie  nori  Manęs  klausyti  ar  ne.  Užtikrinkite  tuos  žmones,  jog  kiekvienas  įsikišimas  bus
padarytas iš Manęs, Jėzaus Kristaus, jog laimėčiau jų sielas. Silpniausi iš jų atsilieps, kažkokiu tai būdu, į
Mano Kvietimą. Tie, kurie laiko nepaykantą savo širdyse Man, pasijus kažkuriuo tai metu, jog jų širdys
suminkštės ir jie nesupras kodėl taip yra. Tad jūs turite visuomet su meile ir kantrybe atvesti Man sielas. 

Kas Man iš to, jei žmogus yra atitempiamas prieš Mane vilkdamas ir besispardydamas savo kojomis? Tai
bergždžia.  Dvasinės Kovos Maldos, kurias Aš suteikiau pasauliui, yra tokios galingos, jog Dievo Meilės
dėka sieloms visų tų, už kuriuos jūs melsitės, bus parodyta didžiulė Meilė, Užuojauta ir Gailestingumas
iš Manęs. Visa ką jums reikia daryti, tai suteikti jiems Maldas, o tuomet paprašyti Manęs pritraukti šias sielas
prie Savęs. Nes Aš niekuomet neatstumiu nusidėjėlių, kuriems labiausiai reikia Mano Gailestingumo.

Jūsų Jėzus

Dievas Tėvas: badas, kuris apims pasaulį, kuomet bus atidarytas Trečiasis Antspaudas,
neapsiribos tik tai maisto trūkumu kūnui 

2014 m., kovo 24 d., pirmadienis, 15:33 val. 

Mano  brangiausioji  dukra,  badas,  kuris  apims  pasaulį,  kuomet  bus  atidarytas  Trečiasis  Antspaudas,
neapsiribos  tik  tai  maisto  trūkumu  kūnui.  Badas,  apie  kurį  Aš  kalbu,  bus  dvasinis  alkis,  kadangi
kiekvienas Tiesos pėdsakas bus ištrintas priešų, įsiskverbusių į Bažnyčią, sukurtą Mano Sūnaus, Jėzaus
Kristaus, žemėje, vienybėje su Jo Kūnu. 

Greitai,  Tiesa  taps paini,  o  šventoji  Dvasia  bus pakeista  piktąja  dvasia.  Tie,  kurie platins netikrosios
evangelizacijos naująją formą, bus atsakingi už Gyvybės Maisto sulaikymą nuo Mano vaikų. Kuomet jūs
tapsite išbadėję Tiesos, jūs turėsite mažai kuo pamaitinti savo sielas, o tuomet su laiku jūs pulsite į pagonybę.
Aš įsikišiu kiekvienam eigos žingsnyje, dėl kurio jūs būsite nuvesti į paklydimą. Kiekviena pastanga bus iš
Manęs padaryta ir Aš suteiksiu per Savo Sūnaus Gailestingumą, daugeliui Jo šventųjų tarnų Malonių, kurių
jiems reikės, jog atskirtų Tiesą nuo prasimanymo. 



Kol Aš traukiu jus tolyn nuo priešo,  daugeliui  iš  jūsų bus sunku išlikti  ištikimam Dievo žodžiui.  Jus
kankins  abejonės,  dėl  drąsos  stygiaus  tvirtai  laikytis  švenojo  žodžio  ir  baimės  būti  paskelbtiems
Bažnyčios  išdavikais.  Kova  dėl  sielų  bus  tokia  pat  nuožmi,  kokia  ji  buvo Mano Sūnaus Laiku žemėje.
Didžiausia kliūtis bus iš Mano Sūnaus šventųjų tarnų pusės, todėl kad jiems nepavyks pastebėti apgaulės tarp
jų pačių rangų. Tad jie  dėl  savo drungno tikėjimo bei  įžvalgos  trūkumo,  nuves daugelį  savo dvasininkų
bičiulių į didžiulę klaidą, kaip ir buvo išpranašauta. 

Aš paskelbiu jums, jog laikas arti. Jums nebus suteikta laiko, kurio reikia, jog pritrauktumėte visus Mano
vaikus į  Mano  Sūnaus Gailestingasias Rankas.  Tiems iš jūsų, kuriems buvo suteikta ypatinga Malonė
pripažinti Tiesos Knygos Dovaną, iš jūsų taip pat bus ir daug tikimasi. Dėl jūsų tikėjimo ir pasitikėjimo
Manim, jūsų mylimu Tėvu, jūs padėsite atvesti Mano vaikus atgal, jog jie būtų pasirengę priimti įspėjimo
įsikišimą, kuomet Mano Sūnus apglėbs visą pasaulį Savo Didžiojo Gailestingumo Spinduliais.

šie  laikai jau atėjo ir  jau atėjo laikas paimti  jūsų ginklus ir  kovoti  už Tikrąjį  žodį  -  už Tiesą -  jog Ją
išsaugotumėte. Be Tiesos nėra gyvenimo.

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas 

Išganymo Motina: jūs turite paparašyti manęs jūsų mylimos Motinos, suteikti jums stiprybės
eiti toliau ir apsaugoti šią Išganymo Misiją  

2014 m., kovo 25 d., antradienis, 15:30 val. 

Mano brangūs vaikai, kuomet Dievas išsirinko Mane tapti Jo vienatinio Sūnaus Motina, tai buvo dėl to,
kad aš  galėčiau  tarnaudama Jam suteikti  Dievui  šlovę,  pagimdydama  pasauliui  taip  ilgai  lauktą  Mesiją.
Tuomet aš buvau papraščiausiai nuolanki tarnaitė, taip kaip esu ir dabar. 

Niekada nepamirškite, jog kuomet jūs tarnaujate Dievui, Jo Plane suteikti Amžinąjį Gyvenimą pasauliui,
jūs esate papraščiausiai Jo tarnai. Jog tarnauti Dievui, reikia gilaus nuolankumo jausmo. Negali būti jokio
kito būdo. ši Misija paskutinioji patvirtinta mano Tėvo Jo Plane suteikti Amžinąjį Gyvenimą Savo vaikams,
kuri pritrauks milijonus sielų, jog jos tarnautų Jam. Jie ateis iš kiekvieno žemės kampelio. Daugelis nesuvoks
apie savo pašaukimą iki ko jie nepasimels Dvasinės Kovos Maldų. Meldžiantis tik Dvasinės Kovos Maldas
šventoji Dvasia apgaubs šias sielas, o tuomet jos bus pasiruošę nešti mano Sūnaus Kryžių.

Jei jūs iš tiesų tarnaujate mano Sūnui ir ateinate Jam į pagalbą, jog Jis galėtų suteikti išganymą kiekvienam
nusidėjėliui,  tuomet  jūs  turėsite  priimti  Kryžiaus  naštą.  Kuomet  jūs  tarnaujate  mano  Sūnui,  bet  vėliau
atsižadate kančios, kurią tai atneša, tai sukels suardymą jūsų apsaugos nuo piktosios dvasios. 

šėtonas niekuomet netrukdys tiems, kurie seka netikraisiais regėtojais, nes jis žino, jog jie neduoda jokio
vaisiaus. Tačiau tikrųjų misijų metu, jis puls su nuožmiu žiaurumu. Jis panaudos silpnas sielas, kurios yra
ištiktos išdidumo nuodėmės, jog įžeistų mano Sūnaus tikruosius apaštalus.  Nes tiems, kurie atsiliepia man,
Išganymo Motinai, jo neapykanta bus akivaizdžiausia kuomet Mano Išganymo medalikėlis bus prieinamas
pasauliui. 

Išganymo  Medalikėlis  atvers  milijardus  sielų,  todėl,  kiekviena  pastanga  bus  daroma  nelabojo,  jam
sustabdyti. Jūs pamatysite tokių išpuolių metu gryną pagiežą kuri išsilies iš nelabojo ir kiekvieno jo agento,
nes jis nenori, jog šis Medalikėlis būtų sutieiktas Dievo vaikams. Vaikeliai, jūs turite niekuomet nepasiduoti
spaudimui ar nedorumui, kuris išsilies iš tų kurie atitolo nuo mano Sūnaus. Tai padaryti reiškiasi pasiduoti
šėtonui. Vietoj to, jūs turite paparašyti manęs jūsų mylimos Motinos, suteikti jums stiprybės eiti toliau ir
apsaugoti šią Išganymo Misiją šiuo Mano Apreiškimo progos metu. 

Jūs turite melstis šią Dvasinės Kovos Maldą (143) Jog apsaugoti šią Išganymo Misiją:
O Išganymo Motina, apsaugok šią Misiją, Dievo Dovaną, suteikti Amžinąjį Gyvenimą visiems Jo vaikams,



iš visur. Prašau įsikišk iš savo pusės, per tavo mylimą Sūnų Jėzų Kristų, jog suteiktum mums drąsos atlikti
mūsų pareigas tarnauti Dievui visuomet, o ypatingai kuomet mes kenčiame dėl to.  Padėk šios Misijos dėka
atversti milijardus sielų, pagal Dieviškąją Dievo Valią ir paversti tas akmenines širdis į mylinčias tavo Sūnaus
tarnaites. Suteik visiems mums, kurie tarnauja Jėzui šioje Misijoje jėgų išgyventi kitų neapykantą Kryžiui ir
persekiojimą, bei primti džiugiai kančią, kuri ateina su juo, su dosnia širdim ir visiškai priimadami tai, kas
gali įvykti priešaky. Amen.

Mano brangūs vaikeliai, niekuomet nelesikite, jog baimė tarnauti Dievui jums pastotų kelią, skelbiant Jo
šventąjį žodį. Baimė ateina iš šėtono - ne iš Dievo. Drąsa ir stiprybė, kartu su nuolankumu ir troškimu tvirtai
laikytis Dievo Valios, gali ateiti tik tai iš Dievo.

Aš dėkoju šiandien šia Mano Apsireiškimo proga, savo mylimam Tėvui Visų Aukščiausiam Dievui už
Dovaną, kurią Jis suteikė pasauliui, kuomet Jis paprašė manęs išnešioti Jo brangų mylimą Sūnų, kuris turėjo
atpirkti žmoniją ir atvesti pasaulį į Jo Amžinąją Karalystę.

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina 

Jos yra Mano. Aš Esu jų. Taip bus visuomet. Aš myliu jas visas. Viskas taip paprasta 
2014 m., kovo 26 d., trečiadienis, 14:52 val. 

Mano brangi mylima dukra, Aš  kviečiu visus Savo pasekėjus,  iš  viso pasaulio,  susivienyti  vienybėj  su
Manimi, meldžiantis už sielas tų, kurie atsiskyrė nuo Manęs. Ypatingai kviečiu Savo Dvasinės Kovos Maldų
grupeles, iš visur, ir visus tuos, kurie atsiliepė į Mano kvietimą, per Tiesos Knygą, mylėti vienas kitą taip, kaip
Aš  jus  myliu.  Nepaisykite  jūsų  skirtumų -  jei  tik  jie  atsirastų;  nepaisykite  pasidalijimo,  jei  jis  iškiltų  ir
nekreipkite  dėmesio  į  šėtono  ir  į  tų  sielų,  kurias  jis  sugundė,  rodomą  jums  neapykantą,  nes  tai  yra
paskutinioji Mano Misija rengiantis Mano Antrajam Atėjimui.   

Jūs privalote suprasti Mano Plano tikslą atpirkti pasaulį, per Tiesos Knygą. Jis skirtas išgelbėti visas sielas,
visur, nepaisant kas jos yra, į ką jos tiki, kokias nuodėmes jos daro, kaip jos elgiasi viena su kita, bei kad ir
kokius požiūrius jos beturėtų. Jos yra Mano. Aš Esu jų. Taip bus visuomet. Aš myliu jas visas. Viskas taip
paprasta. Negali būti niekuomet kitaip. 

Kada tik jūs esate persekiojami Mano Vardu, visuomet atsikelkite ir melskitės už sielas, kurios jus keikia,
nes Man dėl jų plyšta širdis. Aš siaubingai kenčiu už tokias sielas. Atveskite jas Man, jog jos galėtų atverti
savo širdis Mano Meilei joms. Padėkite Man pasiekti jų sielvartingas ir sudaužytas sielas ir jų kietas širdis,
nes be Manęs ir be Mano įsikišimo, jos nuvys ir mirs.  Aš netrokštu to. Ateikite visi jūs. Aš kviečiu tuos,
kurie esa Manyje ir  su Manimi. Aš kviečiu tuos, kurie Manęs iš tiesų nežino, bet kurie mano kitaip. Aš
kviečiu visus tuos, kurie esa neištikimi Mano Mokymams. Aš kviečiu tuos, kurie atmeta šią Misiją ir kurie
skelbia, ją esant netikra. Nepalikite Manęs, nes Aš jūsų nepalikau. Nebijokite Manęs, nes Aš nesu jūsų priešas
ir Aš trokštu jūsų sielų, jog jūs galėtute tapti Mano dalimi, o tuomet jūs atrasite ramybę savo širdyse.  

Mano laikas yra dabar, Man vedant jus, atverti jūsų širdis ir priminti jums apie Mano žodžio Tiesą, kuri
niekuomet nesikeičia. Mano Atėjimo laikas jau arti ir svarbu, jog jūs paruoštute savo sielas ir tas kurias jūs
sutinkate.  Mano atvykimas bus staigus ir jūs neturėsite išankstinio perspėjimo.  Neapleiskite savo sielų,
nes  jums reikės  būti  pasiruošusiems  išvysti  Mano Veido šviesą  ir  kad jūs  galėtumėte  išlikti  prieš  Mane
stovėdami, jei jūs norite įžengti į Mano Karalystę.

Aš visuomet jus mylėsiu, kuomet jūs tarnausite Man iš visos širdies. Aš visuomet jus mylėsiu kuomet jūs
Mane atmetate,  paneigiate  Mano Misiją  ar  užgauliojate  kitus  Mano Vardu,  nes  jūs  nežinote  ką  darote.
Kuomet ateis diena, Aš pakviesiu vieną po kito, ir paimsiu jus į Savo Rankas, jog suteikčiau jums paguodą,
kurios jums reikės. Nes tą dieną, Aš suvienysiu visus, kurie Mane myli ir Aš paskelbsiu  esant atidarytus



Vartus, jog leisčiau įeiti visiems Dievo vaikams, iš viso pasaulio kaip ir tuos, kurie mirė, bet, kurie ir vėl
prisikels - vienybėje su Manim. Tuomet pagaliau bus atlikta Tėvo Valia. 

Jūsų Jėzus 

Leisdamos būti stumdomom pagonių, jos taps pačios kaip pagonys 
2014 m., kovo 27 d., ketvirtadienis, 14:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, šiuo metu Aš trokštu, jog Mano pasekėjai,  taip pat ir Krikščionys iš visų
denominacijų, praleistų daugiau laiko Mano Draugijoje.

Nepaisant koki artimi jūs manote esantys Man, nelabasis dės visas pastangas, jog jus suviliotų padaryti
įvairiausius nusižengimus. Nė vienas iš jūsų nėra toks stiprus savo tikėjime, jog galėtute atsilaikyti piktosios
dvasios  įtakai.  Jūs  turite  kasdieną  stengtis  praleisti  daugiau  laiko  melsdamiesi  ir  panaudoti  šį  laiką
susikurti aplink save gynybą, reikalingą jus apsaugoti, jei jūs trokštate išlikti Man ištikimi. Jei jūs su
Manimi  nekalbėsite,  per  maldas  ir  Sakramentus,  tai  jus  susilpnins,  jūs  tapsite  neužtikrinti  dėl  savo
meilės Man, o tuomet jūs paliksite save atvirus abejonėms apie Mano Mokymus, Mano Pažadą ir Mano
Galią.  Išbandymai,  kuriuos  jūs  patirsite,  atėję  su  advento  siaubu,  kuris  bus  išlietas  ant  Mano  tikrųjų
pasekėjų, išliksiančių inirtingai ištikimais šventajam Dievo žodžiui, bus itin sunkūs. 

Iš Dievo jums buvo suteikta laisvoji valia, kaip jūsų prigimtinė teisė ir visgi tie apsimetėliai, kurie užgrobs
Mano Bažnyčią, bandys ją iš jūsų atimti. Jūs būsite priversti priimti apgavystes, jums pristatytas Naujosios
Enagelijos interpretacijos pavidalu ir jei jūs drįsite joms prieštarauti, jūs būsite gėdingai išvaryti . Tiek
daug iš  jūsų dėl  bailumo,  aklumo ir  klaidingo atsidavimo tiems,  jūsų nuomone vadovaujantiems Mano
kaimenei, priimsite netikrąją doktriną. 

Pristatytoji klaidingoji doktrina bus atsargiai dangstoma meilių žodžių. štai kaip atpažinti, jog ji ateina
ne iš Manęs, ji bus trilypė. Ji išaukštins pirmiausiai nusidėjėlių porekius, skelbdama, jog jūs turite melstis, jog
paremtute žmogaus teisę nusidėti Viešpačiui. Antra, jūsų bus prašoma paskelbti, jog nuodėmė yra naturalus
dalykas ir jog jūs turite niekuomet nebijoti ateities dėl jos - jog Dievas niekuomet neatstums nusidėjėlio ir jog
visi  Jo  vaikai  nueis  į  Rojų.  Trečia,  jums  bus  pasakyta,  jog  Sakramentai  turi  būti  pritaikyti  nuo  pat  jų
Krikščioniškos  kilmės,  jog taptų patruklūs  pagonims,  kurie  nusipelno,  jog būtų pasirupinta  jų  žmogaus
teisėmis Dievo Akyse. Kuomet šie  dalykai  įvyks, tai reikš tik viena.  Prieš Mano Bažnyčių Altorius visur
žmogus pateiks, savo paties interpretaciją Dievo nustatytiems nuostatams kas jį tenkina, o kas ne. Tuomet jis
tikėsis,  jog Dievas nusilenks jo reikalavimams.  Jis,  kaip to priežastis,  įsakinės Dievui,  nes manys esantis
didesnis už Mane. 

Aš ištremsiu šias sielas toli nuo Savęs, nes jos daugiau nebegalės vadinti save Krikščionėm. Leisdamos būti
stumdomom  pagonių,  jos  taps  pačios  kaip  pagonys.  Mano  Karalystėj  nėra  vietos  tiems,  kurie  savęs
nedovanoja Man tokiu būdu, kokiu Aš juos išmokinau, kuomet vaikščiojau žemėje.  Jums bus sunku
ateinančiais  metais,  išlikti  ištikimiems  Mano Mokymams,  nes  tie,  kurie  skelbiasi  atstovaujatys  Man
nuves jus į siaubingą paklydimą, kaip ir buvo išpranašauta. Būkite atsargūs.  Stebėkite ką jūsų prašys
priimti, kaip pakaitalą  Mano šventajam žodžiui. Tie, kurie turi tikrą įžvalgumą, suteiktą jiems šventosios
Dvasios, iškarto supras, kuomet šie dalykai įvyks. Kiti nebus toki palaiminti, nes jie nekreipė dėmesio į visa
ką Aš juos mokinau. Jie pasijus atsidurę labai tamsioje ir vienišoje vietoje, be Mano Apšviečiančio Tiesos
Kelią Buvimo. šis laikas jau artėja.

Jūsų Jėzus 

Per ateinančius dvejus metus mokslininkai dės visas pastangas, jog paneigtų Dievo
Egzistavimą 



2014 m., kovo 29 d., šeštadienis, 14:30 val. 

Mano brangi mylima dukra, per ateinančius dvejus metus mokslininkai dės visas pastangas, jog paneigtų
Dievo Egzistavimą. Jie klaidingai skelbs, jog žmogus gali palaikyti gyvybę kitose už žemės ribų planetose.
žemė yra vienintelė gyvenama visatos dalis, sukurta Dievo Jo vaikams. Bet tai nėra vienintelė priežastis dėl ko
šie  pareiškimai  bus  skelbiami,  įrodinėjant,  jog  Dievas  neegzistuoja.  Jie  išaukštins  žmogaus  didybę;  jo
intelektą,  bei  jo  mokslo  pasiekimus,  jog  panaikintų  sampratą,  jog  žmogus  buvo  sukurtas  Dievo.
Didžiausias įžeidimas bus, kai jie paskelbs, jog žmogus atsirado mokslo stebuklo dėka. Jie ilgai įrodinės,
jog žmogus yra neįveikiamas, ir visgi jie neturės paaiškinimo apie tai, kas nutinka po to kai miršta žmogaus
fizinis kūnas, su kuo susiduria kiekvienas žmogus. ši dalis bus ignoruojama tų, kurie meluos ir kurie neigs
Dievą.

Jie išjuoks bet ką, kas drįs tikėti Rojaus Egzistavimu arba į jo Tikrąjį Sutvėrėją, Visų Aukščiausiąjį Dievą. O
visų šių viešų pareiškimų, neigiančių Tiesą metu, nė vienas žodis nebus ištartas tų, besiskelbiančių Mano
Bažnyčios vadovais.  Paskutinėmis dienomis religija taps pagonišku pakaitalu, kur Dievo garbinimą pakeis
žemės, saulės, mėnulio, bei žvaigždžių aukštinimas. 

Didžioji pasaulio dalis pasuks į pagonybę ir atneš savo sieloms mirtį. Nepaisant visų Mano Tėvo įsikišimų,
jie pasuks kitu keliu. štai kodėl Mano Tėvas pažadėjo pasauliui Tiesos Knygą, atskleidžiančią Apreiškimo
Knygos turinį, jog išgelbėtų jūsų nelaimingas sielas. žmogus yra užsispyręs. žmogus yra išdidus, pasipūtęs ir
kuo daugiau jis padaro pasiekimų moksle, tuo mažiau jis žino ir tuo daugiau jis atitolina save nuo Tiesos. 

Atidžiai paklausykite dabar Mano žodžių,  nes greitai visa ko Aš jus mokinau bus pamažu panaikinta,
žingsnis po žingsnio, iš Mano Bažnyčių žemėje. žodis bus iš jūsų atimtas, bet Aš niekuomet jūsų nepaliksiu,
nes Aš visuomet išliksiu su jumis, vesdamas jus, mokindamas jus, bei pripildydamas jus Savo Meile. Jūs
visuomet būsite Mano širdyje ir jūsų meilės Man dėka, Aš galėsiu išgelbėti prarastuosius. Jūs, Mano mylimi
sekėjai, esate Mano sąsaja su Dievo vaikais ir per jūsų maldas, Aš kovosiu siekdmas suvienyti pasaulį. štai
kodėl jūs turite niekuomet nepulti į neviltį, netgi kuomet visa atrodys beviltiška.

Jūsų Jėzus 

Oi vargas tiems, išrintiems tarnauti Viešpačiui paskutinėmis dienomis, nes jie nebus budrūs
Mano Kvietimui 

2014 m., kovo 30 d., sekmadienis, 20:00 val. 

Mano  brangi  mylima  dukra,  niekuomet  nenuvertink  Mano  žodžių  tau,  nes  jie  yra  suteikiami  kaip
Didžiojo Gailestingumo Gestas. Jie suteikiami pasauliui ne dėl to, kad žmogus yra to vertas, bet verčiau todėl,
kad jis alksta žodžio. 

Visos dovanos suteiktos  žmonijai,  po Mano Mirties ant Kryžiaus per Mano Motinos tarpininkavimą,
buvo skirtos padėti nusidėjėliams pasiruošti Didžiajai Dienai. Mano Motina atsiliepė į Dieviškąją Mano Tėvo
Valią,  kuomet ji  pagimdė Mane,  pasaulio Išgelbėtoją ir  Atpirkėją.  Dėl  to ji  buvo paskirta būti žmonijos
užtarėja prieš Dievo Dieviškąjį Teisingumą. Užtarti nusidėjėlius yra jos vaidmuo, jog įspėtų juos ir paruoštų
juos sutikti Mane, jos Sūnų, Paskutiniąją Dieną.  

Visi  apsireiškimai  Mano mylimos  Palaimintosios  Motinos,  kurie įvyko pasaulyje,  buvo įgalioti  Mano
Tėvo. Dabar įvyks visa ką ji išpranašavo, bet visa ką ji paskelbė buvo užmiršta daugumos Mano šventųjų
tarnų, kurie pasirinko nepaisyti jos perspėjimų. 

Oi  vargas  tiems,  išrintiems  tarnauti  Viešpačiui  paskutinėmis  dienomis,  nes  jie  nebus  budrūs  Mano
Kvietimui. Būdami akli ir kurti, jie seks Mano Tėvo Knygos išplautąja versija, o vietoj tų vaisių, kuriuos jie
buvo pašaukti duoti, iš jų burnų pasipils tik supuvę vaisiai. Būdami išdidūs ir arogantiški, jie paneigė Mano
Motinos tarpininkavimus, jos apsireiškimus ir jos kvietimą suburti visus, jog  suteiktų jiems Dangiškosios



Hierarchijos išmintį, kur Tiesa viešpatauja kaip Karalienė. Tiesa juos apėjo, vietoj to, jog nusižemintų su
atviru nuolankumu prieš Dievo Sostą,  jie  vykdo žmogaus nuostatus -  klystančių žmonių -  kurie nežino
Tiesos apie Pažadą duotą iš Dievo Jo žmonėms. 

šianadien pasaulis galbūt ir padarė didžius pasiekimus medicinoje, technologijoje ir pažinime, bet jie
išmainė išmintį to, ko reikia, jog galėtų įžengti į Mano Karalystę į pinigus, turtą ir galią. Visi šio pasaulio
dalykai - pinigai, galia, nuosavybė, valdžios pareigos vyriausybėje - yra nieko verti dalykai Mano Akyse. Aš
galiu nušluoti juos tik su vienu Savo Rankos Mostu. Pagarba žmogaus pažinimui ir pasiekimams moksle
yra nieko verti,  nes jie ateina ne iš jūsų - jie yra talentai suteikti žmogui iš Dievo, nes Jis Myli Savo
vaikus. Jei Jis juos atsiimtų kartu su visais materialiniais patogumais, kuriuos jūs turite, kas gi jums tuomet
liktų? Nieko. 

Tie, kurie Mane iš tiesų pažįsta, niekuo nesirūpina, todėl, kad jie žino, jog kuomet jie yra Mano, jie atras
pagalbą, kuomet jie Manim visiškai pasitikės, nes jie žino, jog Aš niekuomet nepaliksiu jų gintis patiems.
Kodėl gi tuomet jūs ieškote daiktų, kurie yra ne iš Manęs - daiktų, kurie niekuomet jūsų neužpildys? Kuo
daugiau jūs Mane atstumiate ir ieškote tuščių pažadų, tuo daugiau jūs jausitės izoliuoti, kadangi jau artėja
laikas Man atskirti pelus nuo kviečių. 

Vienintelis pasirinkimas, kurį jūs galite padaryti, tai tapti tikru Dievo vaiku, be Kurio jūs esate niekas.
Svarbu ne tai kas jūs esate, kokias pareigas užimate šiame gyvenime ar kokį vaidmenį jūs atliekate. Juk jūs
būsite išgelbėti tik todėl, jog esate mylimi Dievo. Nė vienas žmogus nėra pasirengęs stovėti prieš Mane. Nė
vienas žmogus neturi tokios tyros sielos, jog jis galėtų pasiekti šventumą. Nė vienas žmogus iš jūsų negali
būti pakeltas į Mano Karalystę už savo nuopelnus. Tai tik dėka  Mano Gailestingumo jūs būsite padaryti
vertais gyventi Amžinąjį Gyvenimą.

Jūsų Jėzus 

Dievas Tėvas: žemės drebėjimai ištiks jūsų miestus ir kiekvieną šalį, toleruojančią  gyvybės
atėmimą 

2014 m., kovo 31 d., pirmadienis, 14:00 val. 

Mano brangiausioji dukra,  atėjo laikas, kuomet žmogus taip ilgai nusidėjęs ir sutepęs save Mano Akyse,
dabar nugrims į giliausią pagedimo gludumą, kuomet jis stengsis sunaikinti visa kas Man yra šventa. 

Visa gyvybė ateina iš Manęs. Sielos gyvybė prilauso Man. Kūno gyvybė taip pat priklauso Man. Te nė
vienas žmogus nesikiša prie nė veinos iš jų - nebent Aš atimčiau jo paties gyvybę. Tuo jūs galite būti tikri.
Visos  gyvybės  formos,  kurios  buvo sukurtos  Mano  Rankos,  bus  sunaikintos  nedorelių  rankų.  Jie  atims
gyvybes esančių gimdoje ir  pasklebs, jog tai yra žmogaus teisės forma.  Jūs Mano vaikai,  neturite teisės
sunaikinti Mano vaikų gyvybės - prieš tai ir taip pat po jų gimimo - ir jei jūs tai padarysite, tuomet jūs
kentėsite siaubingą bausmę. Be išpažinties ir atgailavimo už šią bjaurią nuodemę, Aš sunaikinsiu jus
kaip ir jūsų šalis , kurios skaitina šį blogį. Kuomet jūs nutraukiate savo pačių gyvybę, jūs Mane įžeidžiate,
nes ji jums nepriklauso ir tik tai Aš turiu teisę suteikti gyvybę ir ją atimti, Mano Paskirtu Laiku. Kišdami
pirštus prie fizinės gyvybės, jūs įsikišate į  Mano Dieviškąją Valią, o Aš niekada atsitraukęs neignoruosiu
tokio įžeidimo Savo Kūriniams.

Kuomet gyvybės atėmimo nebeužteks, žmogus klastingai užpuls sielos gyvybę, atnešdamas mirtį Mano
šventajam žodžiui,  kurį Jis  tryps tol iki kol jis ne ištrins kiekvienos dalies,  jog Jis taptų lyg žvyras po jo
kojomis. Tuomet žmogus arogantiškas ir kupinas savo paties iškreipto požiūrio į savo galimybes, bandys
ieškoti naujos planetos, kad surastų žmonijai naujus namus, nors tai yra neįmanoma. Dirvos Dovana, ant
kurios  Aš  padėjau  žmoniją,  bus  pasmerkta  kaip  nepatenkinanti  žmogaus  poreikių.  Todėl  tai  tęsis  -  šis
žygiavimas į susinaikinimą. žmogus taps savo paties baigties autoriumi. Jis sistemingai sunaikins visa kas



Man yra šventa.
Gyvybės  dovana,  suteikta  iš  Manęs  kiekvienam Mano sutvėrimui,  bus  iš  Manęs  pavogti,  žmogaus be

lašelio gėdos. Jis pateisins kiekvieną savo žmogžudiškų ketinimų  pusę, skelbdamas, jog gyvybės atėmimas
yra geras dalykas. Mirtis nuo aborto, yra visų didžiausias įžeidimas ir Aš įspėju žmoniją, jog Tesingumas
priklausys Man, nes Aš daugiau neleisiu jums Manęs keikti tokiu būdu.

žemės drebėjimai ištiks jūsų miestus ir kiekvieną šalį, toleruojančią  gyvybės atėmimą, jūs pajusite Mano
prabundanti  Pyktį,  Man  smogus  į  jūsų   sunkias  ir  pilnas  neapykantos  širdis.  Tų,  kurie  ieško
pasigailėjimo už šį nusikaltimą, bus pasigailėta, bet žinokite, jog nė viena šalis tarp jūsų neišvengs šių
bausmių. 

Mano Bažnyčios  mirtis  nebus  pakenčiama,  kuomet  žmonės  aklai  sekdami  kartu  su  savo  netikraisiais
vadovais,  sunaikins Sakramentus ir  juos perkurs taip,  jog jie  išnyks.  Aš nuversiu jūsų šventyklas ir  jūsų
bažnyčias jums ir toliau niekinant Mano Sūnaus Kūną. Jūs Jį nuplakėte, iš Jo tyčiojotės ir persekiojote Jo
pasekėjus - iki kol jūs žiauriai ne nužudėte Jo, kuomet jūs Jį Nukryžiavote. Vistiek jūs nepasimokėte. Jūsų
nuolankios  tarnystės  trūkumas,  Tam Kuris  suteikė  jums  gyvybę,  jus  Atpirko  ir  Kuris  dabar  bando  jus
paruošti Didžiajai Dienai, kelia Man pasibjaurėjimą. 

Aš  Sielvartauju.  Aš  Esu  Nuliudęs  ir  Aš  Esu  Supykęs,  nes  jums pagaliau  pasisekė  nužudyti  kiekvieną
gyvybės formą, kurią tik Aš jums suteikiau. Aš kalbu apie abi gyvybes kūno ir sielos. Gyvybės, kurią Aš jums
suteikiau, daugiau jums nebeužtenka, todėl Aš atsiimsiu ją atgal Paskutiniąją Dieną, iš tų tarp jūsų, kurie
šveitė  Man ją  atgal.  Jūsų  kovai  prieš  Mane,  jūsų  pasaulio  Sutvėrėją,  tęsiantis,  Aš  leisiu  jūsų  nedoriems
sunaikinimo poelgiams tęstis tik dar trumpą laiką. 

Aš suteikiu jums dabar laiko ištirti žmonijos nuodėmes prieš visa ką Aš laikau šventu, jog jūs galėtute
atsimokėti už pasaulio nuodėmes. Galutinė kova jau prasidėjo ir daugelis gyvybės - Mano  sukurtos gyvybės
dovanos - bus žmogaus sunaikintos. O už tai Aš nubausiu pasaulį.

Jūsų Tėvas
Visų Aukščiausias Dievas  

----- 2014.04 -----

Tai dėl šių vargšių sielų Aš verkiau Kraujo Ašaromis Getsemanės Sode 
2014 m., balandžio 1 - 12 d., antradienis, 21:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, kartais šios šventosios Misijos augimo tempas gali  atrodyti neįveikiamas.
Labai svarbu, jog Mano  žodžiai būtų išgirsti visose šalyse ir jog Dvasinės Kovos Maldų Grupės būtų
įkurtos kiekvienoj šaly, o ypatingai tose šalyse kur Aš nesu garbinamas.

Niekuomet neleisk šio žodžio intensyvumui nustelbti priežastį  dėl  kurios Aš turiu pasiekti pasaulį.  Aš
trokštu, jog netgi labiausiai užkietėję sielos, kurios neturi noro, jog  šventoji Dvasia paliestų jų širdis,
klausytų ir išgirstų ką Aš kalbu, bei suprastų Mano Pažadą. 

Mano Išganymo Planas nėra skirtas išsaugoti pačius ištikimiausiuosius - jis yra skirtas kiekvienam, taip
pat ir toms pajuodusioms sieloms, kurios gali jums kelti pasibjaurėjimą. Tai dėl šių vargšių sielų Aš verkiau



Kraujo Ašaromis Getsemanės Sode. Tai buvo tų tulžingųjų ir prarastųjų sielos  - žvėries mylėtojų, kurios
buvo Man parodytos šėtono. Jis parodė Man kiek daug Mane vistiek atstums, nepaisant Mano aukos Dievui
Mano pasiryžimo ir Mano Troškimo atpirkti pasaulį Savo Mirtim ant Kryžiaus. Mano Skausmas dėl šių
sielų  yra  nepakeliamas  ir  jūs  Mano  dukra,  turite  niekuomet  neignoruoti  Mano  Troškimo  pasiekti
netikinčiuosius. Nepaisant kaip jūs esate niekinami; spjaudomi ir keikiami, jūs turite nugalėti neapykantą,
kuri  visuomet  bus  taikoma į  šią  Misiją  ir  atvesti  Man šias  sielas,  betkokia  kaina.  Atveskite  Man Mano
mylimus sekėjus, o tuomet tuos, kurie Manęs nežino ar tuos, kurie gali Manęs nežinoti . Tuomet atveskite
Man sielas tų, kurie Manęs nekenčia. Tai turi būti kiekvieno iš jūsų tikslas . Kuomet jūs atvesite Man šias
vargšes  apgailėtinas  sielas,  Aš  išliesiu  joms  didžias  Malones,  jog  Aš  galėčiau  pritraukti  jas  į  Savo
Gailestingumą. 

Kai jūs apsižvalgysite aplink save ir pamatysite sielas tų su kuriais jūs bendraujate, kurie yra pamiršę
Mano Planą ateiti ir vėl, jūs turite juos pasiekti ir pašvęsti juos Man. Jūs suteiksite Man didelę paguodą ir
džiaugsmą, kuomet jūs tai padarysite, nes tuomet Aš galėsiu padaryti bet ką, jog suvienyčiau esančias betkur
visas sielas. 

Eikite  ir  gausėkite  kadangi  kelias  buvo  paruoštas.  Praėjo  nedaug  laiko  nuo  tada  kai  Aš  pirmą  kartą
pašaukiau pasaulį, šios Misijos būdu. Visgi tai buvo reikalaujanti daug pastangų kelionė, o dabar visi keliai
pasidalins ir išsišakos, jog nė viena tauta nebūtų atmesta, štai koks yra Mano Gailestingumas.

Jūsų Jėzus 

Išganymo Motina: Mano Tėvo Pažadėtasis atsivertimas, prasidės šį mėnesį ir pasklis po pasaulį
šventosios Dvasios Galios dėka 

2014m., balandžio 2 d., trečiadienis,  16:27 val. 

Mano vaikeli,  Mano Tėvo Pažadėtasis atsivertimas,  prasidės šį  mėnesį ir  pasklis  po pasaulį šventosios
Dvasios Galios  dėka.  Sielų bus pasigailėta  ir  Didis  Gailestingumas bus parodytas iš  mano Sūnaus,  netgi
labiausiai užkietėjusiems nusidėjėliams. 

Daug žmonių, kurie neturi tikėjimo į Dievą ir gyvena savo gyvenimus tarsi nebūtų Amžinojo Gyvenimo,
bus pirmieji žmonės, kuriems mano Tėvas troškta parodyti Tiesos šviesą. šie zmonės yra labai mylimi ir jų
tikėjimo stygius bus pakeistas meile ir susitaikymo ilgesiu su Jėzumi Kristumi, Kurį jie apleido.  Sielos tų,
kurie padarė siaubingas nuodėmes ir kurie yra apnikti velnio įtakos bus sekantys. Jiems bus suteiktos
Didžios Malonės, o mano Sūnaus Gailestingumas pervers jų širdis, taip staiga, jog jų atsivertimas bus
staigus. Toks netikėtas bus šis stebuklas, jog kuomet jie pradės skelbti Evangelijos naujieną, daugelis neteks
žado ir jų klausysis.

Tik dėl tų labiausiai kenčiančiųjų atsivertimo daug daugiau sielų gali bei bus išgelbėtos. Po to tiems, kurie
jau seka Tiesa, liks nuspręsti ar jie trokšta išlikti ištikimi mano Sūnui ir Jo Mokymams ar ne. Tai bus tos
sielos, kurios kentės daugiausiai, nes jie yra iš Dievo ir todėl kiekviena pastanga bus daroma iš nelabojo
juos kankinti abejonėmis dėl Tiesos.  Tai yra tos sielos, kurios bus blaškomos nuo mano Sūnaus, bei tos,
kurių nelabasis trokšta labiausiai. 

Jog apsaugotute Krikščionių tikėjimą visur, prašau melskitės šią Dvasinės Kovos Maldą:
Dvasinės Kovos Malda (144) Apsaugoti Krikščionių Tikejimą
O Išganymo Motina, prašau užstok visas Krikščionių sielas esančias visame pasaulyje. 
Prašau padėk joms išlaikyti savo tikėjmą ir išlikti ištikimiems Jėzaus Kristaus Mokymams. Melsk, jog jos

turėtų proto ir dvasios stiprybės išsaugoti jų tikėjimą visuomet.
Užtark brangi Motina, juos, jog jie atvertų akis Tiesai ir jog jiems būtų suteikta Malonė atskirti bekokią

klaidingą doktriną, pristatytą jiems tavo Sūnaus Vardu.



Padėk jiems išlikti nuoširdiems ir ištikimiems Dievo tarnams ir išsižadėti blogio ir melo, netgi jei jie turės
kentėti skausmą ir pajuoką dėl to.

O Išganymo Motina, apsaugok visus savo vaikus ir melskis, jog kiekvienas Krikščionis sektų Viešpaties
keliu, iki jo paskutinio mirties atūdusio. Amen.

Vaikeliai, Jėzus myli kiekvieną iš jūsų. Jis visuomet kovos, jog apsaugotų jus nuo skriaudų ir Jis visuomet
įsikiš pačiais nepaprasčiausiais būdais, jog apsaugotų jus nuo kiekvieno blogio šiais tamsos laikais, kuriuos
jūs turėsite patirti Jo Vardu. Pasitikėkite manim, jūsų mylima Motina, nes aš užtarsiu jus, jog atvesčiau jus
arčiau prie savo Sūnaus išbandymų laikotarpio metu.

Ačiū už tai, kad atsiliepėte į šį Dangiškąjį Kvietimą. 
Jūsų mylima Motina
Dievo Motina 

Tol kol gyvuos meilė, žmonija galės išgyventi 
2014 m., balandžio 3 d., ketvirtadienis, 17:11 val. 

Mano brangi mylima dukra, meilė yra viena iš stipriausių Dievo Dovanų. Tol kol gyvuos meilė, žmonija
galės išgyventi. Meilė nugali blogį, pasidalijimą ir neapykantą, nes ji yra iš Dievo, Kuris yra Visagalis, ir jokia
blogio galia negali jos galutinai sunaikini. 

Kuomet siela yra iš tiesų arti Mano širdies, Aš pripildysiu ją meile. Aš užliesiu šį žmogų šia Dovana ir
dėl to, jam bus neįmanoma jausti neapykantos kitam žmogui, net ir tiems, kurie jį kankina .  Kuomet
sieloje  esa  meilė,  Dievas  ją  panaudoja  pritraukti  kitoms  sieloms  prie  Jo.  Ji  yra  panaudojama  suteikti
džiaugsmui ir paguodai tiems, kuriems to reikia bei kenčiantiems. Tai yra Malonė, tačiau ji yra skiriama
išrinktosioms sieloms, jog jos galėtų pasidalinti ja su kitais, vardan Dievo šlovės. O kokį džiaugsmą Man
sukelia šios sielos, kuomet jos besąlygiškai priima iš Manęs Meilę. Kuomet jos džiugiai priima Mano Buvimą,
atviromis širdimis ir leidžia Man užlieti savo sielas, šios sielos tampa Mano indais, tad kaip ir geras vynas, jos
pripildys ir numalšins tas sielas, kurios yra ištroškę Mano Buvimo. 

Meilė yra būdas, su kuriuo Aš kalbu pasauliui,  iki Didžiosios Dienos kuomet Aš ateisiu atsiimti Savo
Karalystės.  Kur  yra  jaučiamas  tikras  meilės  buvimas,  ten  Esu  Aš.  Kur  nėra  meilės,  Mano  Buvimas
pasitraukia. Daug žmonių Man uždaro duris ir todėl negali pajusti Meilės Dovanos pilnatvės, tokios kokia ji
turėtų būti. 

Aš  pažadu  visiems  jums,  jog  Aš  paskleisiu  Savo  Meilės  Dovaną  šios  Misijos  dėka.  Mano  Meilė  bus
skiriamasis bruožas ir visi tie, kurie atsilieps į Mano Kvietimą bus apgaubti Mano Meilės, kuomet jie melsis
šią Dvasinės Kovos Maldą:

Dvasinės Kovos Malda (145) Pripildyk mane Savo Meilės Dovana
Brangiausias Jėzau, pripildyk mane tuščią indą, Savo Meilės Dovana. Užliek mano sielą Savo Buvimu.

Padėk man mylėti  kitus, taip kaip Tu myli mane. Padėk man tapti Tavo Santarvės, Tavo Ramybės, bei Tavo
Gailestingumo indu. Atverk mano širdį visuomet matyti kitų padėtį ir suteik man Malonę atleisti  tiems,
kurie Tave atstumia kaip ir savo kaltininkams. Padėk man skelbti Tavo Meilę savo pavyzdžiu, kaip ir Tu tai
darytum jei būtum mano vietoj. Amen.

Aš paliesiu kiekvieno sielą, kurie leis Man įeti. Meilė atneš jums amžinąją laimę. Priimdami Mano Meilę,
nieko neklausinėdami bei su atvira širdimi, jūs suteiksite Man didžiulį džiaugsmą. Mano Dovana priklauso
dabar jums ir Aš trokštu, jog nuo šios dienos jūs šią Meilės Dovaną visada panaudotumėte visame tame ką
tik bedarysite. Tokiu būdu jūs padėsite nugalėti neapykantą, kuri apninka žmoniją, bei kuri ateina iš šėtono.
Su šia Meilės Dovana, Aš išlieju ant jūsų, ypatingą Palaiminimą; Nepakartojamą bei galingą Palaiminimą,
kurį jūs pajusite, kuomet jūs melsitės šią Maldą, o ypatingai Dvasinės Kovos Maldų Grupelėse, kurios yra



ypatingai svarbios šiai Mano Išganymo Misijai.
Jūsų  Jėzus 

Jie nuves milijonus Katalikų į didžiulį paklydimą, o mano Bažnyčios praras savo šventumą 
2014 m., balandžio 4 d., penktadienis, 23:20 val. 

Mano brangi mylima dukra, Dievas neatskleidžia pranašysčių žmogui vien tik tam, jog padarytų įspūdį.
Jos yra suteikiamos paruošti žmoniją jų ateičiai Mano Karalystėje, jog jie būtų įspėti dėl tykančių jų sieloms
pavojų. Visi įsikišimai su Mano Tėvo įsakymu, jūsų gyvenimuose, yra tik vardan jūsų ir kitų sielų labo. 

Mano Pranašystės suteiktos jums, Mano dukra, jau iš tiesų,  bei  pilnai prasidėjo.  Apsimetėliai  perėmė
valdžią iš vidaus, bei jie ir toliau kvailina pasaulį, jog šis tikėtų naująja doktrina (ta, kurios pakeitimai skirti
Dievo sudarytai Egzistuojančiai švenčiausiajai Doktrinai), kad ją galima pataisyti, taip, jog tiktų visų žmonių
gyvenimams, bei visoms religijoms.  Atkreipkite dėmesį į  žodį “visuotinis” ar bet kokį mėginimą perimti
Mano Bažnyčią žemėje ir nuplėšti jos Dieviškumą. 

Tas, kuris kiša pirštus prie Liturgijos, nėra tikras Mano tarnas, o vis dėlto, tai yra būtent tai kas ir nutiks.
O ką gi darys Mano šventieji tarnai? Jie nulenks savo galvas, iškels savo rankas didingai garbindami naująją
netikrąją  doktriną  ir  paneigs  visa  ką  Aš  suteikiau  pasauliui.  Jų  meilė  pasaulietiniams  dalykams;  jų
troškimas, jog jais būtų žavimasi, bei jų pilnos puikybės ambicijos, nuplėš jų įžadus. Jie taps išdavikais ir
atsuks Man savo nugaras. Jie nuves milijonus Katalikų į didžiulį paklydimą, o mano Bažnyčios praras savo
šventumą. Greitai po to, kuomet Mano Bažnyčios šerdis bus paniekinta, jie suburs visus kitus Krikščionis ir
sugalvos naujas pasaulietiškas sektas, kurios prives prie viešo paskelbimo, neigiančio Pragaro egzistavimą.
Tuomet  dirbdami  atvirkščiai,  būtent  į  priešingą  pusę  Tiesai,  visiems  tikintiesiems  bus  pasakyta,  jog
nuodėmių dėl pirmosios nuodėmės yra neįmanoma išvengti. Tad jums bus pasakyta, jog nėra prasmės dėl to
nerimauti.  Pačios nuodėmės reikšmė bus perfrazuota iš naujo. Kuomet tai nutiks visas moralės jaumas
išnyks. Kuomet moralė nebebus daugiau svarbi, tuomet nuodėmė plačiai išplis. Nuodėmė pasklis bei išsiplės,
kol visuomenė ne pasidalins,  o tiems,  kurie išliks ištikimi Mano Bažnyčiai - Tikrajai Bažnyčiai  -  tai bus
siaubingas reginys, kurį jie stebės. 

žmonės atvirai girsis nuodėmėmis, puikuosis savo moralės stygium, o naujoji pasaulinė religija skelbs, jog
nuodėmė niekada ne užblokuos jums kelio ir nepažeis jūsų, Dievo Akyse. Dievas, kurį jie turės omenyje bus
šėtonas, bet jie niekuomet jums to nepasakys. Jog pasityčiotų iš Manęs, jie pristatys jums antikristą, kuris bus
entuziastingai  sutiktas,  nes jam pritars  netikrasis  pranašas ir  jis  bus jo aukštinamas.  Antikristas padarys
viską, kas prieštaraus Mano Mokymams, bet jis padarys tai su charizma ir žavesiu. Jį garbins milijonai. Jis
bus visa tai kas Aš nesu. Jis apkvailins tokią daugybę, jog jam bus lengva nuvesti Dievo vaikus į ereziją ir į
siaubingą pražūtį.

Aš rengiu jus visus tai dienai. Daugeliui iš jūsų labai sunku girdėti šias naujienas, bet tai yra Tiesa. Tiesa
išlaisvins jūsų sielą iš miego. Jei kovosite su Tiesa nieko gero tai  neatneš - tik neviltį. Užkirskite kelią kitiems,
jog išliktų ištikimi Mano Bažnyčiai, ragindami juos sekti erezija, kuri jau turi būti išlieta pasaulyje iš Mano
bažnyčios  vidaus  ir  jūs  būsite  numesti  liūtams.  Tie,  kurie  jėga  sunaikins  kitų  sielas,  patirs  didžiausią
Bausmę iš Mano Rankos.   

Priimkite Tiesą ir pasiruoškite. Sekite paskui Mane, Aš saugiai jus nuvesiu į Savo Karalystę. Sekite paskui
žvėrį ir jis nuves jus ir visus tuos, kuriuos jūs atsivesite su savim į Pragaro amžinasias liepsnas.

Jūsų Jėzus 

Mano galutinis Planas suburti Savo Bažnyčią į Savo Prieglobstį greitai atsiskleis 
2014 m., balandžio 5 d., šeštadienis, 18:15 val. 



Mano brangi mylima dukra, Aš trokštu suteikti drąsos ir tvirtybės visiems jums, kuriems buvo suteikta
Mano Balso išskyrimo Dovana, Man kalbant pasauliui per šiuos Pranešimus. 

Jums, Mano Likusieji,  žygiuojant į  priekį,  vienybėje su Mano Bažnyčia žemėje,  greitai jūs pamatysite
pasitraukiant daugel žmonių nuo šventųjų Sakramentų. Tai jus prislėgs, bei taps kančia, nes greitai jie taps
išniekinti ir daugiau nebebus tais pačiais Sakramentai, kuriuos Aš suteikiau pasauliui.  Jūs turite niekada
nešvaistyti laiko, jei jūs iš tiesų tikite, jog tai Aš jums kalbu. Eikite surinkite Mano kunigus ir tuos, kurie
atsiliepia  į  Mano  Kvietimą.  Tuomet  pasiruoškite  metams  priešakyje,  jog  jie  galėtų  maitinti  Mano
kaimenę Gyvybės Maistu, kuomet nebeliks nė pėdsako Mano Buvimo. 

Kuomet visa, kas ateina iš Manęs ir tai Kas Aš Esu bus išimta iš Mano Bažnyčių, visa kas liks ateis iš viso
to, kas Aš nesu. įsikunijęs velnias įžengs į Mano Bažnyčią ir jis apsės kiekvieną, kuris jam nusilenks ir
kuris jį garbins. Jis amžiams sunaikins sielas, tad jūs turite išlikti visuomet budrūs, tiems laikams kurie plyti
priešaky. Neplikite savęs atvirus erezijai, kuri užgrobs Mano Bažnyčią iš abiejų pusių: vidaus ir jos išorės. Jūs
esate dabar ruošiami, tad jūs turite laikytis viso, ką Aš jums pasakysiu, jog galėtute išgelbėti Mano Bažnyč ią,
tiek kiek jūs galite nuo Mano priešų. 

Mano  galutinis  Planas  suburti  Savo  Bažnyčią  į  Savo  Prieglobstį  greitai  atsiskleis.  Kuomet  Aš  jums
nurodysiu,  jums reikės  didžiulės  stiprybės  ir  ištvermingumo,  nes  jūsų priešas  bus  antikristas  -  o  jo
armija, deja bus savo dydžiu didesnė už Mano. Todėl tai jus baugins - bet žinokite štai ką. Ji neturės Dievo
Galios savo užnugaryje, ji niekuomet jūsų nenugalės, jei jūs tik išliksite ištikimi Mano žodžiui. 

Eikite ramybėj ir laukite Mano nurodymų.
Jūsų Jėzus

Those who try to uphold the Word, within My Churches, will be silenced by expulsion 
2014 m., balandžio 7 d., pirmadienis, 19:15 val. 

Mano  brangi  mylima  dukra,  jau  pasėtos  sėklos  ir  paruošta  kiekviena  smulkmena  užbaigiant  planą,
ruošiant pasaulį antikristo pasirodymui. Kiekvienas pasikeitimas, kuris bus pastebimas politikos pasaulyje,
bei  Mano Bažnyčioj  žemėje  yra  susiję  -  kaip  ir  kievienas  atliktas  tarp  tautų  gestas  -  kaip  ir  kiekvienas
įstatymas,  niekinantis  Dievo  įstatymą.  Tai  nėra  atsitiktinumas,  jog  pasaulyje  dabar  yra  pristatomi  šie
įstatymai tokiu greičiu, nes jie buvo atsargiai surežisuoti. 

Nauji netikėti skelbimai, dėl sudarytų saitų tarp valstybių ir bažnyčios, kuomet jų įstatymai taps persipynę,
bus netikėtai jums pareikšti. Tie, kurie bandys išlaikyti žodį, Mano Bažnyčiose, bus nutildyti pašalinimu.
Jokio pasigailėjimo nebus parodyta tiems,  kurie bandys apginti  Mano Bažnyčią, todėl,  kad Mano priešai
paskelbs  priešpriešą  esant  tiesa.  Jūs  Mano  sekėjai,  būsite  paskelbti  esantys  eretikais  dėl  nepaklusimo
naujosioms  taisyklėms,  kurios  bus  greitai  sudarytos  Mano  Bažnyčiose.  Jums  bus  pasakyta,  jog  Mano
Bažnyčia  niekuomet  neklysta.  Mano išrinktieji  vadovai  niekuomet  nesuklys,  bet  kuomet  apsimetėlis
užgrobia valdžia, jūs turite nesekti paskui jį, jam skelbiant Tiesą esant melu. 

Jūs žinosite su šventosios Dvasios Galia, kuomet išauš ta diena. Ir tą dieną jūs turite sekti Mane jūsų Jėzų.
Melskitės Mano Drąsos, jog Aš galėčiau jus sustiprinti, nes jums prireiks geležinių nervų, jog išliktute
Man ištikimi,  kuomet pasaulis  bus priverstas pulti  kniūbsčias visiškai pasiduodami laisva valia prieš
antikristą.

Jūsų Jėzus 

Jūs atpažinsite šiuos išdavikus pagal jų simbolinius veismus, kurie įžeidžia Mano Dieviškumą 
2014 m., balandžio 8 d., antradienis, 20:20 val. 



Mano brangi mylima dukra, Mano priešai yra ne tie, kurie į Mane netiki. Ne, tai yra tie, kurie puikiai žino
Kas Aš Esu, bet kurie Manęs nekenčia. Ne visi iš jų supranta kodėl jie Manęs nekenčia, tačiau jie gali būti
suskirstyti į dvi stovyklas.

Pirmajai  grupei  nepatinka  Tiesa.  Jie  mėgaujasi  dalyvaudami  nuodėminguose  poelgiuose,  teisindami
nedorus darbus ir veiksmus, ir tenkindami tik savo pačių godumą kitų žmonių sąskaita. Jiems rūpi tik tai jie
patys ir jie pamėgdžioja kiekvieną velnio savybę. Yra dar ir tie, kurie žino kas Aš Esu ir Kuo Aš Esu, bet kurie
visiškai Mane atstumia rinkdamiesi šėtoną, kurio apkerėti jie tampa jo įkaitais. Tie žmonės ne tik padarys
viską kas yra priešinga tam ko Aš mokiau juos, bet kurie visuomet Mane įžeis kieviena įmanoma proga.

Taip kaip šėtono garbinimas turi simbolius, šie Mano išdavikai iš Manęs šaipysis, naudodami šiuos velnio
simbolius prieš Mane. Kadangi kiekviename rituale, kuriame jie dalyvaus, jog pagarbntų šėtoną, jie paniekins
Mano kryžių ir visa kas susiję su Mano Kančia. Jūs atpažinsite šiuos išdavikus pagal jų simbolinius veismus,
kurie įžeidžia Mano Dieviškumą. Greitai tie iš jūsų, kurie mato Tiesą, atskirs tuos, kurie iš tiesų tarnauja
Man ir tų, kurie ne. 

Tie  šventieji  tarnai,  kurie  yra  Man ištikimi,  šventosios  Savaitės  metu Mane garbins,  savo nuolankiais
veiksmais, įskaitant gulėjimą išsitiesus prieš Mano šventąjį Kryžių ir lūpomis bučiuodami Mano Kojas. Jų
dėmesys  bus  visas  Man,  Jėzui  Kristui,  Mano mirčiai  ant  Kryžiaus  ir  Mano Pažadui  atpirkti  žmoniją  iš
nuodėmės.  Bet  žinokite  štai  ką.  Nuo  šios  šventosios  Savaitės,  šiais  metais,  atsivers  įtrūkimai  ir  Mano
Nuryžiavimo reikšmė bus pakeista.  Naujos interpretacijos bus pristatytos tikintiesiems ir  melas išsilies iš
Mano priešų burnų.  Mano Kančia  bus išjuokiama subtiliu būdu ir  nebus  iškart  pastebima.  Bet  kuomet
dėmsys nuo Mano mirties ant Kryžiaus nukryps kitur ir kuomet keisti gestai pradės būti atliekami Mano
Bažnyčiose, jūs žinosite,jog tai yra radžia Mano Bažnyčios žemėje ardymo.  

Kuomet šėtonas užpuola žmoniją, jo pirmasis taikinys yra visuomet šeimos nes šeima atstovauja visa kas
yra iš Mano Tėvo. Jis sunaikins santuokas, pakeis santuokos reikšmę, paskatins abortus, sugundys žmones
padaryti savižudybes ir jis padalins bei išskirs šeimas. Tuomet jis sunaikins ir išskirs Mano šeimą - Mano
Bažnyčią žemėje, nes tai yra tai,  ką jis prisiekė padaryti Man paskutiniąją valandą. Jis jau pradėjo ardyti
Mano Bažnyčią ir jis nesustos, iki kol ji nesukris į kruvą prie Mano Kojų. Mano Tėvas leido naikintojui,
antikristo pavidalu tai padaryti, bet jis gali padaryti tik tiek. Mano Bažnyčia yra Mano šeima ir nors didelė
dalis Dievo vaikų paliks sekdami paskui perkurtą netikrąją Bažnyčią, daugelis vis tiek įsikibs į Mane todėl
Mano Bažnyčia - Mano Kūnas - negali numirti.

Prašau nepalikite Manęs, Mano mylimi sekėjai. Jūs turite nepasiduoti šiai apgaulei. Jei jūs Mane mylite, jūs
turite prisiminti visa ko Aš jus mokinau. Nepriimkite nieko naujo, kuomet  tai susijęsu Mano šventuoju
žodžiu.  Aš  niekuomet  nepritarsiu  nė  vienam  žodžiui,  kuris  atejo  ne  iš  Mano  šventųjų  Lūpų.  Ir  jūs
neturėtumėte. Jūs esate arba už Mane arba prieš Mane. Priimkite bet kokią naują Mano žodžio interpretaciją,
kuris  esa  šventajame  Rašte  ir  jūs  Mane  išduosite.  Kuomet  jūs  tai  padarysite  jūs  prarysite  visą  naująją
doktriną, kuri sunaikins jūsų sielą. Aš jus myliu ir jei jūs iš tiesų Mane mylite, jūs visuomet išliksite ištikimi
Mano žodžiui, kuris niekuomet nepasikeis.

Bet kuris, kuris sakosi, jog jis atiena Mano Vardu - esa jis šventasis tarnas, Mano Bažnyčios vadovas ar
pranašas, - ir paskelbia Mano žodį esant melu, yra ne iš Manęs.

Jūsų Jėzus 

Išganymo Motina: Mano Sūnus bus išduotas kito Judo ir tokio, kuris turi didžiulę valdžią, Jo
Bažnyčios žemėje viduje 

2014 m., balandžio 9 d., trečiadienis, 15:30 val. 

Mano brangus vaike, kai Judas išdavė mano Sūnų, Jėzų Kristų, tai turėjo sunkių pasėkmių. Todėl, kad jis
buvo vienas iš mano Sūnaus, artimiausių sąjungininkų, ir kaip Jo brangiųjų apaštalų narys, jo išdavystė buvo



labai skaudi mano Sėnui. Todėl, kad jis, išdavikas, buvo iš mano Sūnaus Rato, tai reiškė, jog  abejonės įsimetė
tarp tų, kurie buvo netikri ar mano Sūnus iš tiesų buvo Tikrasis Mesijas. Abejonės plito ir daugelis iš Jo
apaštalų ir sekėjų jautėsi sutrikę, pasimetę ir išsigandę. Jie žinojo, jog kuomet Jis buvo sučiuptas Jo priešų,
kad Tiesa bus abejojama ir ji bus paneigta. Jie taip pat žinojo, jog jei jie gintų mano Sūnų viešai, jie taip pat
kentėtų ir būtų turėję patirti tą pačią bausmę, kokia buvo atseiketa Jam. Jie taip pat žinojo, jog jie neturėtų
drųsos stovėti ginantis prieš Jo priešus, dėl baimės būti išjuoktiem.

Tad tokia pat bus ir mano Sūnaus išdavystė Jo Bažnyčios viduje žemėje. Mano Sūnus bus išduotas kito
Judo ir tokio, kuris turi didžiulę valdžią, Jo Bažnyčios žemėje viduje. Kuomet ši antra didžiausia išdvaystė po
Judo  Iskarijoto  mano Sūnaus  pardavimo  už  trisdešimt  sidabrinių  įvyks,  tai  padarys  žmonės  kiekvienos
tautybės šalies ir Krikščioniško tikėjimo, abejoti Tiesa. ši išdavystė taip pat turės sunkių pasėkmių todėl, kad
ji sukels abejones dėl kiekvieno atskiro mano Sunaus Dievystės aspekto. Kuomet taip nutiks Tiesa sugrius.
Vietoj  jos bus prikeltas lavonas,  supuvęs iki  pat  gelmių,  be jokios gyvybės ženklų.  Mirusi doktrina bus
prikelta ir aprengta apsimestinėm savybėm asocijuojamom su mano Sūnum, bet ji neduos jokių vaisių.
Visgi ji atrodys  kaip naujas atsivertimas.

Tikrasis atsivertimas ateis iš žmonių meilės Dievui, įgaliotai šventosios Dvasios Dovana ir su jų pačių
laisvąja valia.  ši  nauja doktrina įbrukta pasauliui be jūsų laisvos valios. Atmeskite ją ir jus nubaus mano
Sūnaus priešai. 

Tie, kurie išduos mano Sūnų paskutinėmis dienomis neturės gyvybės. Tie, kurie Jo neišduos gyvens per
amžius Dievo Didybėj.

Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina 

Mano gerbiamiausias Vyskupas patirs siaubingą teisybės nevykdymą 
2014 m., balandžio 10 d., ketvirtadienis, 17:22 val. 

Mano brangi  mylima dukra, o kaip dūžta Mano širdis dėl padėties, kurioje yra Mano šventieji tarnai, bei
sunkių išbandymų, kuriuos jie turės patirti dėl Mano priešų. Mano gerbiamiausias Vyskupas patirs siaubingą
teisybės nevykdymą. Tuomet, kuomet jis bus demonizuojamas daugelis Mano šventųjų tarnų patirs iššūkį,
jei tik jie išdrįstų ištarti nusiskundimus dėl naujųjų įstatymų, kurie ateina ne iš Manęs ir kuriuos jie turės
patirti kuomet jie bus pristati Mano Bažnyčiose.

Daugelis  šventųjų  tarnų  išnyks  ir  bus  įkalinti  prieš  jų  pačių  valią.  Kiti,  kurie  bėgs  nuo  priešo  bus
sumedžioti todėl jiems reikės viską atsargiai suplanuoti pasiruošiant toms dienoms priešaky. Netrukus po to,
kuomet  antikristo  portretas  bus  pakabintas  virš  kiekvieno  altoriaus,  tuo  tarpu  visos  Mano  Atvaizdo
smulkmenos, Mano Kryžius, šventieji ir Sakramentai išnyks be jokios žymės. ši diktatūra bus tokia pat kaip
ir tos, kurias jūs jau matėte anksčiau, šalyse kuriose žmonės yra mindžiojami. Bus tikimasi, jog šios naujos
pasaulinės religijos Garbintojai nusilenks antikristo atvaizdui. šie garbintojai laimins save prieš bjaurastį, bet
tai nebus Kryžiaus ženklas, kurį jie darys - tai bus tam tikras rankos gestas. Visi tie, kurie lenksis žvėriui taps
jo vergais ir jie nusigręš nuo tų, kurie atsisakys jį garbinti. Jie išduos netgi savo šeimos narius, bei perduos
juos bausmei, štai kokią stiprią galią turės jiems žvėris.

Aš suteiksiu kiekvienam iš jūsų, o ypatingai Savo šventiesiems tarnams tam tikrą apsaugą prieš žvėrio galią
ir  Aš duosiu  nurodymus kiekviename jūsų kelionės  žingsnyje,  šiame šiurpiame kelyje.  Aš  atsiųsiu jums
drąsius Savo tarnus, ištikimus vyskupus,kunigus ir kitus šventuosius tarnus - visus iš Manęs - kurie ir toliau
tarnaus Man. Jie bus palaiminti Dovanomis, kurios padės jums išlikti Manyje bei už Mane, jog jūs galėtute
ištverti  šią  priespaudą,  iki  tos  dienos  kuomet  Aš  ateisiu  išgelbėti  Savo  žmonių  ir  pasiimti  juos  į  Savo
Karalystę.   Nebijokite  šių  laikų,  nes  jie  nebus  sunkūs,  jei  jūs  priimsite  Mano  Gailestingumo  Ranką  ir



išmoksite Manim visiškai pasitikėti. Aš laiminu jus šiandien Vardan Dievo Tėvo ir Aš išlieju kiekvienam iš
jūsų Savo Stiprybės, Drąsos ir Atsilaikymo, nes jums jų reikės, jei jūs norite išlikti ištikimais Krikščioniais,
ištikimais Mano švenčiausiajam žodžiui.

Jūsų Jėzus 

Išganymo Motina: Jėzus buvo toks kaip ir jūs visuose dalykuose išskyrus nuodėmę, nes tai
buvo neįmanoma 

2014 m., balandžio 11 d., penktadienis, 15:22 val. 

Mano brangus vaike, septyni puolę angelai užpuls šią Misiją ir bandys suklaidinti Dievo vaikus, jog jie ne
išliktų ištikimi Jo Likusiajai Armijai. Jie pasirdodys tiems, kuriuos jie suklaidins esantys šviesos Angelais,
kuomet iš tiesų toli gražu taip nėra. 

šėtono galia yra tokia stipri ir jo buvimas pasaulyje yra akivaizdus, jis renka visus savo atsidavėlius, jog
padrąsintų juos puikuotis jo buvimu. Jis daro tai per muziką, religijas, kurios ateina ne iš mano Sūnaus,
Jėzaus Kristaus, ir iš tų, kurie slypi už taip vadinamų šventųjų grupių, kurios garbina žvėrį ir jo valdymą
žemėje. 

Vaikai, jūs turite visuomet sekti paskui mano Sūnų, visu tuo ko Jis mokino Savo metu žemėje. Jo šventasis
žodis šventas tai yra visa ką jums reikia žinoti, jei jūs norite sekti Jo Keliu į Amžinąjį Gyvenimą. Jūs turite
būti susitelkę ties jūsų troškimu pasiekti Amžinąjį Gyvenimą, tad gyventi savo gyvenimus taip kaip mano
Sūnus jums parodė Savo pavyzdžiu.  Niekuomet nepriimkite nieko kas sukelia abejones apie Jo Dievystę.
žmogus, drįstantis pareikšti netiesas apie mano Sūnų neturi šventosios Dvasios Dovanos, todėl yra nevertas
apibrėžti visa kas mano Sūnus Esa. 

Mano Sūnus, o jūsų Dieviškasis Išgelbėtojas, Kuris nusižemino Save, jog taptų žmogumi. Kuomet Jis gimė
žodis tapo Kūnu todėl Jėzus Kristus buvo žmogus visapusiškai. Jėzus buvo toks kaip ir jūs visuose dalykuose
išskyrus  nuodėmę,  nes  tai  buvo  neįmanoma.  Dievo  Sūnus  buvo  atsiųstas  atpirkti  žmoniją  ir  išgelbėti
kiekvieną iš jūsų nuo mirties,  kuri ateina iš vergystės šėtonui. Jo Dievystė yra Visagalė, Visuomet Gėrio
kupina,  Paslaptinga,  o  paneigti  Jo  Dieviškumą  tai  tas  pats,  kas  paneigti  Dievo  Galią.  Kuomet  jūs  tai
padarysite, jūs paskelbsite savo ištikimybę velniui. 

Vaikeliai jūs turite melstis šią Dvasinės Kovos Maldą ir pašaukti mane, jūsų Motiną, jog jus apsaugočiau
nuo apgaulės, kuri prieš jus bus pateikta, jog paskatintų jus paneigti Dievo Galią.

Dvasinės Kovos Malda (146) Apsauga nuo apgaulės
Brangi  Išganymo  Motina,  apsaugok  mane  su  apsaugos  Malone  nuo  apgaulės,  sukurtos  šėtono,  jog

sunaikntų Krikščionių tikėjimą. Apsaugok mus nuo Dievo priešų. Išsaugok mus saugius nuo melo ir erezijos
naudojamos  susilpninti  mūsų  meilę  tavo  Sūnui.  Atverk  mūsų  akis  pamatyti  melą,  apgaulę  ir  visus
mėginimus skatinančius mus paneigti Tiesą, su kuriais mes galim susidurti. Amen.

Ačiū, kad atsiliepėte į  mano kvietimą įspėti  jus prieš didžiąją  apgaulę,  kuri greitai  nusileis  ant mano
Sūnaus bažnyčios žemėje.

Jūsų mylima Motina 
Išganymo Motina

Mano Meilė ir jūsų tikėjimas kartu sujungus taps Išgelbėjimo Kalaviju 
2014 m., balandžio 12 d., šeštadienis, 15:42 val. 

Mano brangi  mylima  dukra,  kuomet  Dievas  įsikiša  pasaulyje,  per  Savo  išrinktuosius  pranašus,  žodis
tampa lyg kalavijas. Jis perėžia širdis ir sukelia sielose dvigubą reakciją. Iš vienos pusės jis suteikia didžiulią



įžvalgą ir supratimą, bet kita vertus jį gali būti sunku priimti. Tai yra todėl, kad Tiesą niekuomet nelengva
priimti, nes Ji gali būti skausminga. 

Pasaulyje, kuriame karaliauja šėtonas, Tiesa visuomet atskleidžia bjauriąją savo pusę. Tai sukels skausmą
daugelio širdyse. Nedorumas visuomet ateina aprengtas su išoriniu blizgesiu, bet kuomet jis yra išrengiamas
iš savo patrauklaus apvalkalo tai kas lieka - tik bjauri esmė. 

Daugelis  žmonių  negali  priimti,  kad  tam  tikri  veiksmai  ir  poelgiai  yra  nedori,  dėl  velnio  apgaulės.
Kiekviena nedorumo forma sukurta  šėtono rankos,  yra  atsargiai  uždangstyta,  jog būtų lengva  pateisinti
nekaltųjų mintyse,  kurie priims tokią žiaurią apgaulę be sąžinės graužaties.  Jie ne bus išmintingesni.  Jūs
galite paklausti:  kokią viltį tuomet turi žmogus, kada jis bus sugundytas antikristo, kuris bus mylimas ir
garbinamas už savo didžius poelgius ir labdarą? Atsakymas yra malda. Jūsų viltis slypi jūsų maldose, nes
kuomet jūs melsitės dėl išgelbėjimo nuo blogio, Aš atsiliepsiu į jūsų šaukimą. 

Mano Meilė ir jūsų tikėjimas kartu sujungus taps Išgelbėjimo Kalaviju, su kuriuo tos nekaltosios sielos,
kurios bus lengvai apgautos žvėrio gali  būti išgelbėtos, o tuomet Karalystė taps Mano. Aš greitai Ateisiu
atsiimti Savo Teisėto Sosto, tad jūs turite niekuomet neprarasti vilties.

Jūsų Jėzus  

----- 2014.05 -----

Prašykite ir jums bus duota tai ne tuščias pašadas, kurį Aš suteikiu 
2014 m., gegužės 3 - 13 d., šeštadienis, 15:50 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet Aš prašau žmonių Manim pasitikėti, tai yra labai sunku padaryti,
daugeliui žmonių. Tokiai daugybei taip sunku pasitikėti Mano Meile žmonijai, kadangi jie pasikliauna savo
pačių tikėjimu, vietoj to,  kad visiškai  atsiduotų Man. Tik tuomet,  kuomet jūs pilnai patsiduodate Mano
globai, jūs galite jaustis saugūs, apsaugoti ir jausti ramybę. 

Jūs atrasite Mano Meilę ir Ji apgaubs jus, kuomet jūs ištiesite savo rankas ir pašauksite Mane tarsi maži
vaikai. Vaikai visiškai pasitiki savo tėvais, kuomet jie yra maži. Jie žino tik tai skirtumą tarp to kas atrodo
teisinga ir to kas atrodo neteisinga, todėl jie visiškai pasikliauna suaugusiais, jog juos apgsaugotų. Vaikai
negalvoja du kart prieš bėgdami pas savo tėvus paguodos ir ieškodami prieglobsčio.  Vaiko tikėjimas yra
stiprus. Jis neabejoja, nes jis tiki, iš tiesų, jog jis atras saugumą mylinčių tėvų glėby. 

Manim reikia pasitikėti, nes viso, ko jūs iš Manęs prašysite jums bus duota, jei tai bus vardan jūsų sielos
labo. Prašykite ir jums bus duota tai ne tuščias pašadas, kurį Aš suteikiu. Aš mėgaujuosi dosniai dalindamas
Savo Dovanas kiekvienam iš jūsų. Kuomet jūs prašote Manęs jums padėti, Aš jus girdžiu ir atsiliepiu į visa ko
jūs trokštate. Suteikite Man galimybę įrodyti Savo Meilę kievienam iš jūsų. Leiskite Man parodyti jums Savo
įsikišimo įrodymą. Tai šiuo egzistavimo metu Aš, Jėzus Kristus, padarysiu Savo Buvimą žinomu visu tuo, ko
jūs Manęs  prašysite.  Tai  šiuo metu Aš leisiu  jums pajusti  Savo Buvimą,  patirti  Mano Didžius  įsikišimo
Veiksmus jūsų kasdieniniuose gyvenimuose, bei suvokti jūsų maldų galią. Nes tai yra didžių stebuklų dienos,
kurias Aš dovanoju žmonijai, daugiau nei betkokiu kitu metu, nuo to laiko kuomet Aš vaikščiojau žemėje.  

Kuomet jūs iš tiesų visiškai  pasitikite Manim, Aš galiu padaryti  didžius  stebulus,  ne tik  suteikti jums
palengvėjimą nuo kančios, bet ir pritraukti jus arčiau prie Savo švenčiausios širdies. Kuomet vaikas žino, jog



tėvas jį myli, jis jaučiasi saugus žinodamas, jog jis yra apsaugotas. žinokite, jog kuomet pasitikite Manim, Aš
jus visus saugau, taip pat Aš užliesiu kievieną iš jūsų sielų giliu ramybės jausmu, kurios jūs nerasite niekur
kitur šioje žemėje.

Ateikite pas Mane šiandien ir pašaukite Mane jums padėti - nepaisant kokių rūpesčių jūs beturėtumėte.
Melskitės šią ypatingą Maldą, kiekvieną kartą kuomet jūs esate susikrimtę, ir Aš atsiliepsiu kiekvieną net
menkiausią kartą. 

Dvasinės Kovos Malda (148) Ateik man į pagalbą:
O mano Jėzau, padėk man, mano didžių rūpesčių metu. Apglėbk mane Savo Rankomis ir pasiimk mane į

Savo  širdies  prieglobstį.  Nušluostyk  mano  ašaras.  Nuslopink  mano  nutarimus.  Pakylėk  mano  dvasią  ir
pripildyk mane Savo ramybe. Prašau suteik man šį ypatingą prašymą (paminėti prašymą...). Ateik man į
pagalbą, jog mano prašymas būtų atsakytas ir jog mano gyvenimas taptų ramus vienybėje su Tavimi, brangus
Viešpatie. Jei mano prašymas negali  būti išpildytas, tuomet pripildyk mane Malone priimti tai, jog Tavo
šventoji  Valia  yra  vardan  mano  sielos  labo  ir  jog  aš  išlikčiau  ištikimas/-a  Tavo  žodžiui,  per  amžius,
nuoširdžia ir dėkinga širdim. Amen. 

Visuomet pašaukite Mane, kuomet tik esate susikrimtę ar jums reikia pagalbos ir Aš pažadu, jog jums bus
suteiktas ženklas, jog Aš atsiliepiau į jūsų šauksmą Man, jūsų mylimam Išgelbėtojui. 

Jūsų Jėzus 

Tiesos Knyga bus antitezė naujai netikrajai knygai 
2014 m., gegužės 5 d., pirmadienis, 16:10 val.

Mano brangi mylima dukra, visi sekantys paskui Mano Balsą per šiuos Pranešimus, ir toliau gaus didžius
palaiminimus, kadangi jų ištvermė bus patikrinta dar negirdėtais būdais nuo tų laikų, kuomet Krikščionys
kentėjo  Viduramžiu  metų.   Kiekvienas  iš  jūsų  bus  provokuojamas  nelabojo,  kuris  panaudoja  silpnas  ir
išdidžias sielas, jog sukurtų išpuolius ant tų, kurie yra Man artimi. Bus atlikti įvairiausi bandymai apšmeižti
regimai ir neregimai šį Didįjį Mano Darbą. 

Kankinimams intensyvėjant žinokite, jog šėtono galia buvo sumažinta ir visa, ką jis padarys, tai tik ir
toliau  tęs  mėtydamas  akmenis,  platindamas  melą  ir  bandydamas  nuvilioti  sielas  tolyn  nuo Manęs.  Jam
pasiseks atitraukti sielas nuo šios Misijos įvairių būdų dėka. Jis panaudos regėtojus, jog užpultų Misiją ir
tai sukels didelę sumaištį. 

Kuomet  žmogus ir  toliau krenta,  o Dievo žodis daugiau nebepriimamas su visa Jo visuma, tuomet
Dangus visuomet įsikiš. Pasitikėkite Manim Man dabar jums sakant - tai yra Mano Misija ir jei jums yra
sakoma priešingai,  tuomet  jūs  galite  būti  užtikrinti,  jog jus  veda iš  kelio.  Mano Pažadas  yra  išlikti
ištikimam Dievo vaikams iki pabaigos, bei iki kol siela visiškai neatsisako Dievo Rankos .  Aš ir toliau
žygiuosiu į priekį ir teiksiu jums visas Dovanas, kurias Aš išlieju, jog apsaugočiau jus nuo Savo priešų, kurie
ateina pas jus kaip vilkai  apsirengęėriukų kailiuose.  Mano Dovanos taps priešprieša tam, kas bus duota
pasauliui iš Dievo priešų. Tiesos Knyga bus antitezė naujai netikrajai knygai - pilnai trūkumų žmogaus rankų
sudarytai doktrinai, kuri pateisins nuodėmę, kuri greitai bus primesta pasauliui. Gyvojo Dievo Antspaudas
apsaugos jus nuo žvėrio ženklo, o Išgelbėjimo Medalikėlis nuo erezijos, pasipilsiančios iš Mano priešų
burnų, kurie užgrobs Mano Bažnyčią žemėje. 

Savaime  suprantama,  jog  ši  Misija  yra  niekinama  šėtono  ir  jis  panaudos  netgi  geras  sielas  -  kurios
suklaidintos ištikimybės jausmo, Mano šventiesiems tarnams, praradusiems tikėjimą ir ištiesų daugiau Man
nebetarnaujantiems, nes jie nebežino kaip tai daryti - iškritikuos Mano šventąjį  žodį. Jūs turite nesileisti būti
paveiktais.  Nebūkite  kaip  tie,  kurie  buvo prieš  jus  -  tie,  kurie  Manęs  išsižadėjo,  kuomet  Aš vaikščiojau
žemėje.



Aš duodu jums Savo žodį, jog greitai visi įrodymai, kurių jūs trokštate bus jūsų. Aš jums pažadu, jog Aš
ateinu dabar tik tai suteikti jums Išganymą šiuo metu, kuomet visi bandymai bus daromi Mano priešų, jog
jūs paneigtute Jūsų Dievo suteiktą teisę į Išganymą kaip Dievo vaikams. 

Neišsižadėkite  Manęs,  kuomet  jūs  žinote  savo  širdyse,  jog  tai  Aš,  Jėzus  Kristus,  Kuris  Kalba  jums.
Nebandykite atitraukti sielų tolyn nuo Manęs, jei jūs abejojate tuo Kas Aš Esu. Neįžeiskite Dievo pranašų,
nes kitaip jūs labai kentėsite. Nekovokite prieš Mano Tėvo Planą. Būkite dėkingi. Būkite dosnūs ir priimite
šią  įsikišimo Dovaną, su meile ir džiaugsmu, nes tai dėl jūsų pačių labo ir visų gyvų sielų labo, ji yra
suteikiama pasauliui.

Jūsų Jėzus 
 

Aš naudoju pasiaukojančias sielas atvesti kitų sieloms, kurios kitaip niekuomet nebūtų
išgelbėtos 

2014 m., gegužės 7 d., trečiadienis, 23:43 val. 

Mano brangi mylima dukra, kuomet Aš pašaukiu sielas sekti paskui Mane, tai sukelia sumišusius jausmus,
nuo džiugesio iki didžiulės kančios. Kadangi kuomet Aš šventosios Dvasios Ugnimi prabudinu šias sielas,
tai atneša joms didžius Palaiminimus, bet jie bus persipynę su liūdesio jausmu.

Kuomet Aš pasirenku, kurios sielos yra vertos Mano Dovanų, jos patirs priklausymo Man jausmų, bet jos
taip pat jausis esančios šiek tiek pašalinėmis pasaulyje, kuriame jos gyvena. Jos matys savo bičiulius brolius ir
seseris naujoj šviesoj. Jos bus ypatingai jautrios Dievo Kūrinijos grožiui, kuomet jos žvelgs į kitų veidus, nes
jos matys Dievo Buvimą. Nė viena siela, su kuria jos susidurs, neišsiskirs Dievo Buvimu, nepaisant kaip labai
jos gali būti puolę Jo Akyse. Jos taip pat bus pilnos didžiulės užuojautos, tokios kokią tik gali jausti tėvai savo
vaikui. Jos pajus tam žmogui ūmią bei gilią meilę, kas jas nustebins, bei sukrės. Vis dėlto jos taip pat žinos
apie slypinčią šiose sielose, pasiruošusią jas sunaikinti, tamsą. Tą akimirką išrinktosios sielos tuoj pat suvoks,
ko iš jų tikimasi, nes tai bus ta akimirka kuomet jos atbėgs pas Mane maldaudamos Manęs išgelbėti tas sielas,
kurioms gresia pavojus nugrimzti į tamsos buseną, taip išsigandę jos bus dėl tos sielos. 

Siela auka, išrinktoji siela, atiduoda visa kas yra išoriška jos gyvenime ir taip darydama pašlovina Dievą.
Kančia, kurią turi kentėti išrinktoji siela išlaisvina kitas sielas iš amžinojo pasmerkimo, ir dėl to ši siela tampa
siektiniausiu šėtono bei jo agentų taikiniu. Tokios sielos kenčia Mano Kančią kaip Dovaną Dievui, kadangi
kada tampa išrinktosiosmis daugelis iš jų jau nebegali atgręžti savo nugaros Dievui. Visgi yra tokios sielos,
kurios yra išrinktos, bet kurios atsisako Mano Taurės. Jūs turite melstis už šias vargšes sielas, nes jų drąsos
stygius prisiimti Mano Taurę, nuves jas vienu iš dviejų krypčių. Jos patirs vidinę kančią, nes joms bus sunku
tapti Man artimoms. Tuomet jos taps apsėstos žemišku pasauliu, jog pabėgtų nuo jų pašaukimo ir tai ne
atneš joms nieko kito - tik tai  kaip apgaulingos vilties jausmą.

Kuomet mylinti siela meldžiasi  ir  nusižemina prieš Mane, ji  sušvelnina Mano Tėvo Pyktį.  Tuomet tai
susilpnina Mano Tėvo Bausmių smūgį pasauliui.  Jei išrinktoji siela, kuri yra kankinama dėl jos meilės
Man, ir kuri nepakeliamai kenčia, tik ištartų Man: “Jėzau, paimk mano kančią ir daryk su ja ką tik nori”.
Tuomet Aš apipilčiau ją dosniai nepaprastomis Malonėmis.  ši  siela  taptų atspari blogiui  ir  pasidarytų
bebaime. Dėl jos visiško pasitikėjimo Manim, ji pasiektų sielos tobulumą, bei įgytų romų bei taikų savielgesį.
Tiek  daug  aukos  yra  su  tuo  surišta,  bet  kuomet  šios  sielos  visiškai  Man  atsiduoda,  su  visišku
paklusnumu,  ir  atsisako  turėti  ką  nors  bendro  su  Mano  žodžio  priešu,  tai  atneš  daugelio  sielų
išgelbėjimą.

Aš naudoju pasiaukojančias sielas  atvesti  kitų sieloms,  kurios kitaip niekuomet nebūtų išgelbėtos,  pas
Save.  Tai  tik  šiuo  būdu,  šios  sielos  gali,  bei  jos  išpirks  milijonus  žmonių  sielų,  kurios  nusikirto  savo



bambagysles nuo Manęs. Perdaug niekuomet nebijokite dėl sielų esančių šiuo metu tamsoje, nes šiuo metu
Mano išrinktųjų sielų aukų pasaulyje  yra labai daug. Jų nuoširdus gailestis sugražina sielas,  kurios buvo
prarastos atgal į Mano Prieglobstį.

Jūsų Jėzus 

Tuoj pat prieš tai, kai Aš sugrįšiu, dangus užtems trims dienoms 
2014 m., gegužės 13 d., antradienis, 08:50 val. 

Mano brangi  mylima  dukra,  Man labai  džiugu  matyti  Savo  mylimus  sekėjus,  kurie  atsiliepė  į  Mano
kvietimą, besimeldžiančius Dvasinės Kovos Maldas, kurios per šventosios Dvasios Galią išgelbės milijardus
sielų. 

Aš  panaudosiu  Dvasinės  Kovos  Maldas  atnaujinti  ir  išvalyti  žmonijos  sielas,  tuo  pačiu  metu,  Man
atnaujinant žemės paviršių. Didysis Atnaujinimas bus užbaigtas vienu metu, jog pasaulis būtų pasiruošęs ir
vertas sutikti Mane, Jėzų Kristų kaip sugrįštantį Išgelbėtoją.

Taip kaip šalims, sutinkančioms karališkos šeimos narį, reikia daug pasiruošti prieš tai, kai karalius įžengs
į jų šaly. Taip ir jūs niekuomet neleistumėte viešinčiam karaliui atvykti, kuomet viskas netvarkoj, apleista, bei
kuomet gatvės nuklotos purvu. Tokių šalių atstovai užtikrins, jog jie yra pasirengę ir  pasiruošę tinkamai
sutikti viešintį garbingą postą užimantį žmogų. Jie padarys viską, jog išties sutiktų jį didingai, tad jie išrinktų
atstovus, kurie jų manymu esa verti priimti viešintį karalių. Pagaliau jie paruoštų didžiulę ceremoniją, jog
atšvęstų karaliaus atvykimą,  o tą didžiąją dieną papuoštų gatves ir  dainuotų didžiai  garbindami.  Jie
dosniai girtų viešintį monarchą ir jo palydą. Taip bus ir Didžiąją Viešpaties Dieną, kuomet Aš, Jėzus
Kristus, ateisiu teisti. 

Aš atvyksiu staiga pasigirdus trimito garsui bei pasigirdus maloniam angelų choro balsui. Tuoj pat prieš
tai, kai Aš sugrįšiu, dangus užtems trims dienoms. Po to ir vėl nušvis daugybe spalvų, kurių niekuomet nėra
matęs žmogus. Aš būsiu matomas betkokio amžiaus kiekvienam žmogui, moteriai ir vaikui, ir visus apims
didžiulė  nuostaba  kaip  ir  didžiulis  džiaugsmas.  žmonės  negalės  patikėti  savo akimis  ir  daugelis  negalės
pratarti nė žodžio - kiti verks su palengvėjimo bei džiaugsmo ašaromis. Daugelis bus nepasiruošę ir šį įvykį
palaikys tokiu nepaprastu, jog jie lies liūdesio ašaras, nes jie žinos savo širdyse kaip jie atstūmė Tikrąjį Mesiją
ir koki neverti jie yra įžengti į Mano Karalystę. Bet Aš sakau šiems žmonėms. Tą Dieną jūs turite pašaukti
Mane ir paprašyti Manęs jums atleisti. Tuomt jūs taip pat būsite surinkti į Mano Naująją Karalystę.

Taip kaip bet kuris viešintis karalius, Aš prašau tų iš jūsų, kurie Mane mylite, pasiruošti šiai Didžiajai
Dienai. Pasitikėkite Manim, paruoškite savo sielas,  melskitės už visų sielų išganymą ir ateikite apsirengę,
pasiruošę, belaukiantys - taip kaip nuotaka laukia savo jaunikio. Tą Dieną jūs, Dievo vaikai, prisijungsite prie
Manęs šventoj Vienybėj su Mano Tėvu Naujojo Pasaulio pradžiai ir Didingajai Erai pažadėtai jums nuo pat
pradžios.

Būkite ramybėje. Pasiruoškite su meile ir širdies paprastumu šiai Didžiajai Dienai. Nebijokite jos. Laukite
jos. Netgi jei jūs esate didžiulėj tamsoj, Aš paimsiu jus į Savo šviesą. Visa ką jums reikia padaryti tai ištiesti
savo rankas į Mane ir Aš jus apkabinsiu kaip Saviškius.

Jūsų Jėzus  



----- 2014.08 -----

Aš apginkluosiu Savo Angelus ir išrinktasias sielas kovoti su tais, kurie Mane išduos 
2014 m., rugpjūčio 23 d., šeštadienis, 20:00 val. 

Mano brangi mylima dukra, daugybei išrinktųjų sielų, kylant, jog Man padėtų atsiimti Mano Karalystę
žemėj, taps akivaizdūs du ženklai. Pirmasis ženklas susijęs su sielų, esančių mano Bažnyčios žemėje puikybe,
kuomet  Mano  šventųjų  tarnų  tikėjimas  bus  sunaikintas  žmogaus  samprotavimu,  proto  intelektu  bei
ambicija. Išdidumas bei arogancija kartu sudėjus su įgimtu ilgesiu patirti gilesnį tikėjimą, kuris visuomet bus
jiems nepasiekiamas, bus netikrosios tamsybių bažnyčios rezultatu. Ji pateiks kupiną puikybės hierarchiją,
kuri veis netiesas ir nevaisingą tikėjimą. 

Antrasis  ženklas  bus  susijęs  su  žemiškaisiais  kūnais,  kuomet  žmogaus  kūnas  -  Dievo  Dovana  -  bus
sumenkintas iki paprasčiausios priemonės, naudojamos žemiškai puošmenai, kuomet jam nebus rodoma
jokia  pagarba.  Moralės  stygius  bus  trūkumo  pagarbos  žmogaus  kūnui  pasekmė,  kaip  ir  kūno
piknaudžiavimo,  kuomet  jis  naudojamas  kaip  priemonė  dalyvauti  atliekant  sunkias  kūno  nuodėmes.
Trūkumas pagarbos  žmogaus  gyvybei  taip  pat  reikš,  jog  žmogžudystė  bus  tokios  paplitusi,  jog  ilgainiui
daugelis taps visiškai nebejautrūs fizinės mirties siaubui, sukeltam piktadarių rankomis. 

žmonijos  apvalymas  tęsiasi,  kadangi  be  savanorių  sielų  kančios,  daugelis  žmonių  būtų  prarasti.  Tik
tuomet,  kuomet  visi  dalykai  atrodys  nepakeliami,  tiems  su  Gyvojo  Dievo  antspaudu  bus  suteiktas
palengvėjimas nuo jų kančios, kuri užtvenks žmoniją, kartu su nuodėmėmis,  karais,  badu ir ligomis.  Jūs
turite niekuomet neignoruoti karų - nors jie ir gali atrodyti maži - nes jie išplis. Niekuomet neignoruoti tikro
tikėjimo trūkumo Mano Bažnyčioj, nes jis taip pat išplis. Niekuomet neignoruokite neapykantos tarp šalių,
kurios naudoja religijų kaip priemonę sukelti terorą savo priešams, nes ir tai išplis, jog pasiglemžtų sielas tų,
kurie Mane myli. Niekuomet neignoruokite neapykantos Dievo regėtojams ar išrinktiesiems pranašams, nes
jei  jie  nekenčia  šių  sielų,  jie  nekenčia  Manęs.  Jūs  turite  neleisti  jų  nedoriems  liežuviams jus  sugundyti
prisijungti su jais jų bjauriuose bandymuose užgožti Mano Balso garsą. Jei jūs tai padarysit, tuomet jūs taip
pat tapsite apsėsti kaip ir jie. 

Ir kol visa ši suirutė sklis, Aš apginkluosiu Savo Angelus ir išrinktasias sielas kovoti su tais, kurie Mane
išduos. Tuomet, kai tik tai pasaulis praras kiekvieną lašelį žmogui žinomo orumo, žvėris atvers bedugnę ir
tuomet kiekvienas Dievo priešas įsiskverbs į Mano Bažnyčią. Bet tai priklausys nuo žmogaus valios, ar jis bus
pasirengęs ar ne taikstytis su tokiomi neteisybėmis.  

Tie,  kurie stovės ir  gins Dievo Valią,  bus pripildyti  didžiomis  Malonėmis  ir  per  savo tikėjimą išpirks
nuodėmes tų, kurie bus per daug užsispyrę arba per daug išsigandę pasipriešinti viskam kas prieštarauja
Dievo žodžiui. Kuomet visi blogio žiaurumai išaugs, bei kuomet žmonija suvoks, jog jie neturi galimybės
kovoti ar kontroliuoti tokio nedorumo, jie turi atsigręšti į Mane ir sakyti:

“Jėzau, išvaduok mus bejėgius nusidėjėlius nuo Tavo priešų”.
Tik tuomet Aš galiu įskišti susilpninti įtaką smurto, žmogžudystės, neapykantos ir karų, sukeltų žmogaus

nuodėmės. Kiekvieną dieną kreikitės į Mane ir šaukitės Mano Gailestigumo. Aš niekuomet neapleidžiu tų,
kurie tiesiasi į Mane.  

Jūsų Jėzus

Išganymo Motina: aš raginu jus melstis už pasaulio taiką 
2014 m., rugpjūčio 24 d., sekmadienis, 17:00 val. 

Mano brangūs vaikai, Aš raginu jus melstis už pasaulio taiką, nes labai greitai daugelis šalių bus įtrauktos į



karus, kuriuos bus sunku sulaikyti ir per kuriuos bus pražudyta daug nekaltų gyvybių.
Aš prašau jūsų melsti Mano Brangaus Sūnaus taikos, kuri sumažintų neapykantos įtaką, pasėtą širdyse

suklaidintųjų, kurie kelia terorą kitiems. Taika, išlieta į žemę Dievo Galybės dėka, suteiks įžvalgumo tam su
kokia meile ir pagarba jūs turėtumėte elgtis vienas su kitu, nepaisant jūsų skirtumų.

Aš prašau, jog jūs melstutės šią Dvasinės Kovos maldą, kuri yra skirta prašyti kasdieną bei kiekvieną dieną
Taikos jūsų šalims.

Dvasinės Kovos Malda (164) Malda prašant tautoms taikos  
O Jėzau atnešk mums taiką. 
Suteik taiką mano šaliai ir visoms toms šalims sudraskytoms į gabalėlius dėl karų bei pasidalijimo. 
Pasėk taikos sėklas tose užkietėjusiose širdyse, kurios kelia teisingumo vardu kančią kitiems.
Suteik visiems Dievo vaikams Malonę gauti Tavo Taiką, jog galėtų tarpti meilė ir harmonija;
Tokiu būdu, jog meilė Dievui triumfuotų prieš blogį ir jog galėtų būti išgelbėtos sielos nuo užteršimo

klaidingumu, žiaurumu bei blogio ambicijomis. 
Tegul taika viešpatauja tarp visų tų, kurie paskiria savo gyvenimus Tavo šventojo žodžio Tiesai ir tarp tų,

kurie visiškai Tavęs nežino. Amen.
Ramybės jums brangūs vaikai ir nepamirškite, jog be meilės Dievui jūs niekuomet negalėsite rasti tikros

ramybės.
Jūsų Mylima Motina
Išganymo Motina 

Nekreipkite dėmesio į priešininkų riaumojimą, kadangi žmogaus nuomonė Mano Karalystėj
nieko nereiškia 

2014 m., rugpjūčio 30 d., šeštadienis, 18:15 val. 

Mano brangi mylima dukra, ištvermė kenčiant pritraukia sielą arčiau Manęs ir dėl to Aš atlyginu už šiuos
išbandymus. Niekuomet nemanykite, jog Mano Buvimas sieloje išlieka nepastebėtas nelabojo, kuris tuoj pat
yra pritraukiamas prie tų sielų, kuriose Mano Buvimas yra stipriausias. Priimkite kentėjimą dėl Mano Vardo
ir supraskite, jog jo priežastis tai Aš, Jei Manęs nebūtų  nelabasis į jus nekreiptų dėmesio. 

Aš  apdovanoju  malonėmis  tuos,  kurie  daugiausiai  Mane  myli  ir  kurie  nustūmė į  šalį  betkokią  savęs
mylėjimo, bei išdidumo išraišką, taip pat ir išskyrimo Dovana. Tai yra labai ypatinga Dangiškoji Dovana ir
palaiminti yra tie, kurie turi malonę atskirti Tiesą, nes jie yra tie, kurie niekuomet nesusvyruos dėl netiesų.
Tie iš  jūsų,  kuriems yra suteikta ši  dovana atvesite Man sielas.  Bet dėl  kiekvienos sielos,  kurią jūs Man
atvesite per savo maldas ir kančią, nelabasis bandys jus sustabdyti. žinokite, jog Dievo šlovė esanti su jumis
pritrauks  siaubingą  pagiežą  ir  jūs  būsite  koneveikiami  Mano  Vardu  tų  silpnų  sielų,  kurios  yra  tarsi
šėtonoėdalas ir kiekvieno demono, kurį jis tik paleis į žemę sunaikinti sielų. 

Būkite ramūs ir žinokite, jog jums ginant Tiesą - Dievo žodį - susidūrus su nemalonumais, visa Mano
Galia  yra  sutelkiama sieloms  išgelbėti.  Už  kiekvieną  jūsų  Man atvestą  sielą,  Aš  suteiksiu  jums daugiau
Malonių  ir  tai  tęsis.  Nekreipkite  dėmesio  į  priešininkų  riaumojimą,  kadangi  žmogaus  nuomonė  Mano
Karalystėj  nieko nereiškia.  Jūs turite  visuomet žvelgti  vienas į  kitą  tarsi  Mano Akimis.  Argi  Aš to jums
anksčiau nesakiau? Nejaugi  jūs  nesuprantate pačios  paprasčiausios  pamokos,  kurią  Aš išmokinau Mano
Laiku žemėje? Mylėkite vienas kitą kaip Aš jus myliu. Jei jūs negalite mylėti savo priešų tuomet jums bus dar
sunkiau ateiti prie Manęs arčiau. Jei jūs save išaukštinate prieš kitus, tuomet jūs negalite sakyti, jog jūs Mane
besąlygiškai mylite, nes jei jūs mylėtumėte jūs sakytumėte Man taip:

“Jėzau aš nesu vertas stovėti prieš Tave, bet daryk su manimi ką nori, nes aš darysiu tai ko Tu trokšti.” 



Eikite  visi  jūs  ir  prisiminkite  Kas  Aš Esu.  Tik  tai  kuomet  jūs  gyvensite  savo gyvenimus pagal  Mano
Mokymus, jūs ištiesų galite sakyti, jog esate iš Manęs. Jūs negalite paimti Mano žodžio vieną dalį bei garsiai Jį
skelbti, o tuomet paneigti kitas dalis. Tiems iš jūsų, kurie skelbiasi esantys aukštesni už kitus ir kurie pristato
Mano žodžio pakeistas savo versijas, ir kuomet tai nuveda sielas tolyn nuo Manęs, Aš sakau taip. Vieną dieną
kuomet Mano Buvimas pasaulyje pasitrauks tai bus ta diena kuomet galingieji ir išdidieji raudos iš pykčio ir
iš nevilties, nes jie žinos tuomet kaip jų klasta įtakojo daugel sielų pulti, o Dievo pyktis juos vers drebėti. Bus
šauksmas ir dantų griežimas. Bet tuo metu jie nebeturės į  ką atsigręšti. Jie neturės nieko kas jiems galėtų
atsiliepti, nes jie niekuomet nematys Mano Veido.

Jūsų Jėzus 

-----  2015.02 -----

Greitai dangus prasivers ir Šventosios Dvasios Ugnis bus virš Jūsų
2015 m., vasario 4 d., trečiadienis, 20:06 val.

Mano mylima dukra, šiuo metu kyla giliausia neapykanta visiems geriems dalykams, ateinantiems iš
Dievo, o taip pat ir Jo Šventajam Žodžiui.

Meilė,  kuri egzistuoja natūraliu būdu kiekvieno į  pasaulį  ateinančio kūdikio sieloje,  atšals žmonių
širdyse.

Išnyks gailestingumas ir meilė vieni kitiems, ir, kaip buvo išpranašauta, žmogus sukils prieš savo brolį,
sesę, tėvą, motiną, ir prieš savo artimą, kai galutinė kova už sielas pasieks savo apogėjų. Gerieji, romieji ir
nuolankieji bus trypiami, o tie, kurie yra kupini pagiežos ir neturi savo širdyse meilės, persekios visus,
išdrįsiančius kalbėti Tiesą.

Mano  Tėvas,  Kurio  Šventuoju  Įsakymu  Aš  kalbu  pasauliui,  pavedė  Man  pareikšti  šį  Perspėjimą.
Pasiruoškite susitikti su Manimi, nes greitai Dangūs atsivers ir Šventosios Dvasios ugnis bus virš jūsų.
Tie, kurių širdys ir sielos jautrios, pripildytos meile aplinkiniams, bus apdovanoti dovanomis, kurias Aš
atnešiu tą dieną. Likusiems Aš sakau: už visokį niekingą elgesį, žodį ar poelgį, dėl kurių esate kalti ir dėl
skausmo,  kurį  sukėlėte  kitiems  jūs  jausite  savo  nuodėmių  skausmą,  matydami  jas  Mano  Akimis.
Nežiūrint į tai, jog daugelis bus šokiruoti, kai jie pamatys savo sielų būseną, Aš prašau jūsų – nebijokite.
Paprasčiausiai  pasitikėkite  Mano  Didžiu  Gailestingumu.  Aš  ateinu  ne  bausti  ir  teisti,  o  tam,  kad
pažadinčiau jumyse meilę Man, kurią praradote.

Ateikite visi, nes jau arti tas laikas, kai įvyks Dievo įsikišimas. Tie, kurie paruoš savo sielas atgailos ir
išpažinties būdu, nepatirs apvalymo skausmo.

Jūsų Jėzus

Aš esu vienintelė jūsų užuovėja šiame prieš Mane nusiteikusiame pasaulyje
2015 m., vasario 7 d., šeštadienis, 21:37 val.



Mano brangi  mylima dukra,  Mano kova  už  tai,  kad suteikčiau  ramybę  Dievo vaikams  ir  paimčiau
kiekvieną  žmogų  į  Naujojo  Rojaus  žemėje  Šlovę  vis  labiau  stiprėja.  Aš  kovosiu  iki  pabaigos,  jog
išgelbėčiau žmoniją nuo nedorumo, kuris buvo sukeltas žmonijai Mano priešo veikimu.

Aš prašau visų jūsų,  kurie  Mane mylite  ir  laikotės Mano Žodžio išlikti  stipriais,  kuomet patirsite
neapykantą, nukreiptą prieš Mano Šventąjį Žodį. Jei jūs išsižadėsite Mano Šventojo Žodžio, tuomet jūs
išsižadėsite Manęs. Tuomet jūs liksite nesupratę Mano Mirties ant Kryžiaus prasmės.

Kad gyventumėte Manyje, reikia daug drąsos, nes jūsų niekuomet nepaliks ramybėje, jei jūs atvirai
išpažinsite savo tikėjimą Manimi.

Aš  Esu  vienintelė  jūsų  tikra  užuovėja  šiame  prieš  Mane  nusiteikusiame  pasaulyje.  Aš  Esu  jūsų
gelbėjimosi ratas, audros metu . Aš Esu tikra Gyvybė, bei visa, kas gera, ateina iš Manęs. Kad ir kokiu
pavidalu būtų pristatytas blogis, jis negali ateiti iš Manęs, nes tai neįmanoma. Kol pasaulis nepriims to,
kad Šėtonas egzistuoja, jis niekuomet nepriims Dievo Egzistavimo.

Šėtonas bei kiekvienas puolęs angelas, Mano Mylimojo Tėvo ištremtas iš Rojaus, kursto neapykantą
sielose tų, kurie leidžia nuodėmei juos užsmaugti.

Iš puikybės nuodėmės kyla visos kitos. Būtent dėl puikybės Liuciferis patyrė nuopolį. Puikybė yra ta
nuodėmė, dėl kurios žmogus susilygina su nelabuoju. Puikybė bus žmonijos nuopuolio priežastimi.

Tam, kad Mane iš tiesų mylėtumėte, turite tai praktikuoti be jokių sąlygų, o tai nėra taip lengva. Jei
norite Mane mylėti, turite tvirtai laikytis Dievo Žodžio. Jei nuo Jo nukrypsite, jūsų jaučiama meilė Man
pamažu pradės vysti, ir jūs imsite gyventi tik pagal savo pačių taisykles.

Jūsų Jėzus

Piktoji dvasia yra galingesnė už žmogaus valią
2015 m., vasario 8 d., sekmadienis, 20:31 val.

Mano brangi mylima dukra, Šventajai Dvasiai smelkiantis per šiuos Pranešimus, Mano Žodis taip, kaip
ir Mano Laiku žemėje, plinta tarsi žaibas. Mirtingam žmogui sunku suvokti, kokiu greičiu gali sklisti
Šventoji  Dvasia.  Dievo Galios  dėka Globėjui  užliejus  nuolankiųjų sielas,  piktoji  dvasia  taip  pat  seks
paskui Jo Buvimą.

Piktoji  dvasia yra galingesnė už žmogaus valią,  bet ji  neturi galios Dievo vaikams, kurie visą savo
pasitikėjimą paskiria Dievui. Piktoji dvasia visuomet turi tik vieną siekį – suklaidinti. Šėtonas, tas didysis
apgavikas, panaudoja sieloje esantį išdidumą, kad įtikintų žmogų, jog jo pažeistas samprotavimas gali
diktuoti jam tai, kas yra teisinga, ir kas – ne. Auka tikės, jog ji valdo savo paties likimą, taip pat ir savo
tikėjimą, kad ir kokį silpną jį beturėtų – tuomet jis [tikėjimas] jam taps antraeiliu.

Sąžinės laisvė gali privesti silpną sielą atmesti Dievo Egzistavimą. Kitos sielos, kurios nepriima, kad
Dievas Egzistuoja, leis savo asmeninei nuomonei diktuoti jų pačių interpretacijas, kad paaiškintų, koks
Dievas  yra  ir  kaip  Dievas  atsako  nusidėjėliams.  Bet  kuriuo  atveju  jie  atmes  Dievo  Autoritetą,
pasirinkdami tai, kuo jie nori tikėti. Jų išdidumas privers juos nupulti.

Velnias yra labai klastingas – jis sakys tokioms sieloms: „daryk tai, ką sako tavo sąžinė“, ir įtikins juos
suteikti pirmumą šiai minčiai vietoj Dievo Žodžio. O kaip lengvai yra žmogumi manipuliuojama: dėl
nuodėmės jis pakliūna į šios klastos spąstus. Ateikite, Aš prašau, kas gi esate tokie, kad nuspręstumėte,
jog žinote daugiau apie Mane negu tai ką Aš jus išmokiau.

Mano  Mokymai  yra  aiškūs,  tikslūs  ir  niekad nesvyruoja.  Jei  jūs  negalite  pasitikėti  Dievo  Žodžiu,
tuomet jūs negalite Jo iš tiesų ir mylėti. Jūs savo laisvąją valia pasirenkate, kuo norite tikėti.



Žmogus,  iškreipiantis  Dievo  Žodį  taip,  kad  Šis  atitiktų  jo  paties  nuomonę  apie  Manojo  Žodžio
reikšmę bei atitiktų jo poreikius, pasiduos nelabojo gundymui.

Kur bus laikomasi Mano Žodžio, velnias sklandys, tykodamas sunaikinti sielas, visa vertinančias ne
pagal Dievo Žodį, o pagal savo pačių nuomonę.

Kiekvienas tvirtai Tiesoje išliksiantis žmogus patirs siaubingus išbandymus nelabojo, kurs nelinkęs
pasiduoti tol, kol neišveda iš kelio.

Visur,  kur  tik  Šventoji  Dvasia  išskleis  Savo  Sparnus,  piktoji  dvasia  ją  seks  iš  paskos.  Ji  bus
nenumaldomai  įširdusi  ir  pasiryžusi  kankinti  tas  sielas,  kurios  buvo palaimintos  Šventosios  Dvasios
Galia.

Jūs neaptiksite piktosios dvasios, bandančios kišti pirštus prie tų sielų, kurias jau laimėjo – nes jai jų
nereikia.

Žmogus, kuris Mane myli ir seka Dievo Žodžiu, yra pažeidžiamas, nes jis yra labiausiai vertinamas
laimikis. Jūs niekada neturėtumėte tikėti, jog esate pakankamai stiprūs atlaikyti tokius išpuolius prieš
savo tikėjimą, nes kiekvienas iš jūsų esate nusidėjėlis.

Būdami  nusidėjėliais,  ir  tuo  pačiu  neapvalydami  savo  sielų  nuolatinės  atgailos  būdu,  jūs  Mane
išduosite, nes nebūsite pakankamai stiprūs savo jėgomis atsilaikyti prieš spaudimą, kuris bus daromas,
siekiant Mane paneigti.

Niekuomet nepamirškite to, kad Aš jus įspėjau. Esate didžiausio visų laikų dvasinio mūšio viduryje.
Tik sveikiausios, stipriausios ir tyriausios sielos išgyvens jį.

Jūsų Jėzus

Išganymo Motina: Melskite apsaugos mano Sūnaus Bažnyčiai žemėje
2015 m., vasario 10 d., antradienis, 14:36 val.

Mano  brangūs  vaikai,  labai  svarbu,  jog  visi  jūs  melstumėtės  Kryžiaus  Žygio  Maldas  ir  Mano
Švenčiausiąjį Rožinį kasdien.

Nebūtina melstis kiekvienos – galite pasirinkti, kurias iš šių maldų trokštate melstis.
Kad apsisaugotumėte nuo nelabojo įtakos, jūs turite Mano Švenčiausiąjį Rožinį melstis kasdien.
Malda jus priartina prie Dievo ir apsaugo nuo suvedžiotojo galios sielas visų, prašančių mano Sūnaus

pagalbos. Malda yra didžiausias ginklas prieš nelabąjį, ir jūs turite niekuomet nenuvertinti galios, kurią
jis turi.

Melskite  apsaugos  mano  Sūnaus  Bažnyčiai  žemėje  ir  paprašykite  mano  Sūnaus  suteikti  Malonę
kiekvienam, kuris bando Jį nukryžiuoti. Ši Bažnyčia – Kūnas ir mano Sūnaus Šventykla – yra kelias,
kurio  dėka  visa  šlovė  bus  suteikta  Dievui.  Mokymas,  Žodis  ir  Šventoji  Eucharistija,  kuri  yra  mano
Sūnaus,  Jėzaus  Kristaus,  Kūnas  ir  Kraujas,  buvo  žmonijai  suteikti  kaip  Dovanos,  skirtos  jų  sielų
išganymui. Jūs turite palaikyti Tiesą, ir pasiruošti priimti mano Sūnaus Gailestingumą.

Aš raginu, kad jūs melstumėtės už tuos, kurie atsisako Tiesos ir maldautumėte mano Sūnaus išlieti Jo
Gailestingumą šioms sieloms. Mano Sūnus yra Gyvybė. Visa Gyvybė ateina iš Jo. Atstumkite mano Sūnų
– ir jūs neturėsite gyvybės Jo būsimoje Karalystėje.

Mano Sūnus paprašė manęs melsti jūsų maldų už sielas tų, kurie Jį atstums. Jis išgirs jūsų maldas,
kurias melsitės už savo mylimuosius ir už tuos,  kurie negalės priimti Šviesos,  kuomet ji  nušvis tarsi
žiburys ir užlies žmoniją.

Tos sielos, kurios švyti meile ir nuolankumu, kurio reikia, kad galėtumėte priimti mano Sūnų, labai



nudžiugs. Tie, kurių sielos kupinos tamsos, atstums Šviesą, nes jiems bus labai skaudu matyti Tiesą.
Melskitės  nuo  šiol  kas  dieną  visa  širdim  už  tas  sielas,  kurioms  labiausiai  reikia  mano  Sūnaus

Gailestingumo.
Be  jūsų  maldų  daugelis  būtų  prarasti  ir  per  amžius  ilgėtųsi  mano  Sūnaus  draugijos,  bet  niekur

negalėtų jos rasti.
Aš  palieku jums savo  meilę,  apsaugą  ir  ramybę.  Prašau,  atsiliepkite  į  mano kvietimą,  skirtą  sielų

išganymui.
Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina

Aš galiu atskleisti tik tiek, prieš atskirdamas avis nuo ožkų
2015 m., vasario 11 d., trečiadienis, 15:16 val.

Mano brangi mylima dukra, tokia daugybė žmonių spjaudė Man į Veidą ir paneigė Mane Mano Laiku
žemėje – jie ir toliau tai daro.

Kiekviena  Dovana,  Dievo  suteikta  žmonijai  per  regėtojus,  mistikus  ir  pranašus,  daugelio  buvo
atstumta.

Greitai bus sunku žmonėm surasti Tiesos Liepsną, nors ir bandys jos ieškoti.
Mano  priešai  džiūgaus  ir  švęs,  kuomet  Mano  Liudininkai  pasaulyje  bus  nublokšti  ant  žemės  ir

sumindžioti. O kokios nedėkingos ir šaltos yra žmonių širdys, ir kaip mažai meilės jie turi Man.
Mano bausmė jau neišvengiama ir Aš atskirsiu tuos, kurių Meilė Man išliks gyva, nuo sielų, kurios

Mane atstumia. Mano įsikišimas bus staigus ir vargas tam žmogui, kuris Mane keikia, nes Aš išpjausiu jį
iš  Savo  Širdies  Gelmių:  jis  paliks  vaikščioti  tarp  žvėrių,  kurie  blaškosi  žemėje,  ieškodami  sielų  ir
trokšdami jas sunaikinti.

Kaip jūsų Viešpats pasakė, šiandien yra toji diena, kai įvyks išpranašautos permainos.
Mano Gailestingumas bus parodytas jums dideliu mastu, bet po to jūs turėsite pasirinkti jūsų pačių

likimą.
Tie, kurie leido neapykantai pūliuoti jų sielose, atstums Mane iš karto. Tie, kurių sielos yra drungnos,

neturės pakankamai Malonių išlikti Man ištikimi ir jie taip pat Manęs atsisakys.
Aš suteikiau jums Žodį, Tiesą, ir daugelis keikė Mane dėl jos. Šiuo metu tiek Aš galiu atskleisti jums

prieš Didžiąją Dieną. Dabar pasiimkite tai ką, Aš jums suteikiau ir atminkite kiekvieną Žodį, nes Mano
laikas jau arti ir Aš galiu atskleisti tik tiek prieš tai, kai atskirsiu avis nuo ožkų.

Tie,  kurie Mane keikiate – būsite prakeikti.  Tie,  kurie tikite į Mane – turėsite Amžiną Gyvenimą.
Kentėkite Mano Vardu, ir Aš išaukštinsiu jus Savo Karalystėje, kuri ateis.

Pirmojo Prisikėlimo Diena jau ateina, ir tie, kurie nepriims Manęs, bus nutrenkti per amžius. Mano
pyktis šiuo metu yra didis, ir jei jūs pamatytumėte niūrias, pilkas ir pajuodusias sielas tų, kurių širdys
drungnos,  tai  priverstų  jus  verkti.  Gaila,  dauguma  sielų  yra  tamsoje,  ir  jei  jūs  tai  išvystumėte  –
mirtumėte nuo šoko.

Jūsų Jėzus

Malda siaubingai baugina nelabąjį
2015 m., vasario 12 d., ketvirtadienis, 18:00 val.



Mano brangi mylima dukra, Aš prašau visų kiekviename pasaulio kampelyje gyvenančių krikščionių
skirti daugiau laiko maldai, kad įgytumėte daugiau stiprybės nugalėti nuodėmes, kurios smaugia pasaulį,
atneša kančią bei pažadina įvairiausius sunkumus.

Nuodėmė gali  būti  sunaikinta  maldos pagalba.  Malda  yra  galingiausias  ginklas  prieš  blogį  ir  kuo
daugiau kreipsitės į Mane – jūsų Jėzų – tuo daugiau Aš galėsiu padėti jums nugalėti priešą. Nors Aš
nereikalauju iš jūsų, kad neapsunkinčiau jūsų širdžių, bet prašau, kad jūs paprasčiausiai šauktumėtės
Manęs padėti nusidėjėliams išvengti blogio, kuris iš jų širdžių gali išsiveržti bet kuriuo momentu.

Šiuo metu Šėtono galia yra tokia didelė tiems, kurie neturi tikėjimo arba netiki į Dievą – tad jis lengvai
tokiais žmonėmis manipuliuoja. Jis gundo juos ir vilioja, pasinaudodamas kiekviena galimybe. Šėtonas
mato žmogų, kaip Dievo atspindį  – Dievo, Kuris sukūrė žmogų pagal Savo Atvaizdą. Šėtonas nekenčia
kiekvieno žmogaus su tokiu įkarščiu, jog jums užgniaužtų kvapą, jei tai pamatytumėt.

Tik pastabus šėtono taikomai taktikai, galintis matyti Tiesą žmogus neliks apgautas, kai blogis bus
pristatomas įvairiais pavidalais.

Tik toks – atviras Dievo Žodžiui, Jį pažįstantis ir mylintis – žmogus maldos pagalba gali apsisaugoti
nuo gundytojo įtakos.

Malda siaubingai baugina nelabąjį ir silpnina jo gniaužtus, kuriuose šis laiko žmoniją. Malda yra daug
galingesnė, nei kalavijas, kuris naudojamas kovoje, nes ji netik sužeidžia priešą, bet ir sunaikiną jį.

Jūsų Jėzus

Žmonijos išgelbėjimui skirta Manoji Misija jau beveik užbaigta
2015 m., vasario 13 d., penktadienis, 18:00 val.

Mano brangi  mylima dukra,  Švenčiausios Trejybės Galia Aš pareiškiu,  jog  suteikiau jums Tiesą.  Aš
pripildžiau jūsų širdis ir sielas dovanomis, kurios buvo pažadėtos žmonijai Tiesos Knygos būdu.

Dabar  imkite  Mano  Tiesos  Dovaną  kartu  su  visomis  kitomis  Dovanomis,  suteiktomis  jums  šios
Misijos būdu ir priimkite jas su dėkingumu. Gyvenkite Dievo Žodžiu. Priimkite šiuos Pranešimus ir
gyvenkite savo gyvenimus pagal juos.

Mano Misija, skirta žmonijos išgenėjimui, jau beveik užbaigta. Mano Likutis jau suformuotas. Jums
buvo suteiktos Dovanos: Gyvojo Dievo Antspaudas, Išganymo Medalikėlis ir Kryžiaus Žygio Maldos.
Tai bus jūsų ginklai prieš Mano priešą.

Nuo šiol Aš kalbėsiu su jumis tik periodiškai ir tik per Likutį.
 Jūs jau pasiruošę paimti savo ginklus ir kovoti, kad išlaikytumėte gyvą Mano Žodį šioje apleidimo

vietoje.
Mano Planas yra užtikrinti, kad visi jūs skleistumėte Mano Žodį ir apmąstytumėte, ką jums suteikiau.

Aš  niekuomet  neapleisiu  šios  Savo  Paskutiniosios  Misijos,  nes  tai  –  neįmanoma.  Būkite  kantrūs  ir
pasitikėkite Manim visiškai. Šie Pranešimai atneš jums didelę paguodą ir nuraminimą didelių dvasinių
išbandymų dienomis. Būkite dėkingi Mano Gailestingumui.

Šventoji  Dvasia  jus  ves  ir  apsaugos,  o  Aš  suteiksiu  jums  tą  paguodą,  kurios  jums  reikės,  kad
atlaikytumėte sunkumus, kuriuos patirsite.

Dėkoju, Mano mažyliai, kad priėmėte Mano Įsikišimą. Dabar viskas priklauso nuo jūsų. Aš jus myliu.
Aš jus branginu. Ir Aš ilgiuosi tos Didžiosios Viešpaties Dienos, kuomet Aš suvienysiu pasaulį ir nuvesiu
jus į Savo Naująją Karalystę žemėje.

Aš laiminu jus ir suteikiu jums drąsos, išminties, pažinimo ir Malonės tęsti Mano Darbą žemėje.



Jūsų mylimas Jėzus
Žmonijos Išgelbėtojas ir Atpirkėjas

Išganymo Motina: Būkite drąsus, mano brangūs vaikai – viskas yra mano Sūnaus Rankose
2015 m., vasario 17 d., antradienis, 17:00 val.

Mano brangūs vaikai, jums buvo suteiktos maldos, dovanos ir ginklai, kad galėtumėte žygiuoti priešaky,
ruošdamiesi Antrajam mano brangiausiojo Sūnaus, Jėzaus Kristaus atėjimui.

Jo Likusioji  Armija jau buvo suformuota, dabar ji  ir toliau augs visame pasaulyje,  tam, kad sielos
galėtų būti išgelbėtos. Tai bus tuo laiku, kuris jūsų laukia, kuomet Dievo Likutis, esantis kiekviename
pasaulio kampelyje, išlaikys Jo Šventojo Žodžio Tiesą.

Savo maldų ir aukų dėka, palaimintieji Šventosios Dvasios Dovana numalšins Dievo pyktį, kuomet
Didžioji Viešpaties Diena nužengs į pasaulį.

Jūs  turite  niekuomet  nepamiršti,  kad Dievas  myli  visus,  o  dėl  pasipriešinimo,  kuris  bus rodomas
Dievo vaikams, jums nebus lengva išlikti ištikimais Jo Žodžiui.

Dievo Likutis, nežiūrint jų skirtingų pažiūrų ir tautybių, susivienys ateinančiomis dienomis, kuomet
bet  koks  Šventojo  Žodžio  paminėjimas  bus  užgniaužiamas.  Dievas  jums  kalbės  šios  Misijos  metu,
kuomet  jums  reikės  paguodos  tam,  kad  Jis  galėtų  išlieti  jums  Malones,  reikalingas  palaikyti  jūsų
tikėjimui.

Būkite drąsūs, mano brangūs vaikai: viskas – mano Sūnaus Rankose, Kuris ieškos kiekvienos sielos,
netgi  labiausiai  užkietėjusiųjų.  Mano  meilė  jums  visiems  yra  amžina,  ir  aš  trokštu,  jog  jūs
panaudotumėte kiekvieną dovaną,  jums suteiktą per Šventuosius  Raštus ir  šiuos Pranešimus  vardan
sielų išganymo.

Dievas niekuomet neapleis Savo Likučio ir tai bus per jūsų maldos grupes bei visus kitus maldingus
susibūrimus, kurie kilo dėl mano pasauliui skirtų pranešimų kitų misijų metu tam, jog sielos galėtų ir iš
tiesų būtų išgelbėtos.

Guoskite vienas kitą dvasinių išbandymų metu, ir Dievas ves jus kiekviename kelionės žingsnyje. Aš,
jūsų Išganymo Motina,  ir  toliau būsiu  jūsų saugotoja;  aš  atsiliepsiu  į  kiekvieną  prašymą,  su kuriuo
kreipsitės  į  mane.  Aš  būsiu  šalia  jūsų iki  pat  tos  Dienos  kuomet  mano  Sūnus  Sugrįš  atsiimti  Savo
Karalystės žemėje.

Ačiū kad atsiliepėte su tikėjimu, viltimi ir pasitikėjimu į mano ir mano Sūnaus kvietimą.
Jūsų mylima Motina
Išganymo Motina

-----  2015.04 -----



Mano ištikimieji šventieji tarnai, kurie išliks ištikimi Mano Žodžiui pakils ir ves jus
2015 m., kovo 4 d., trečiadienis, 22:12 val.

Mano brangi  mylima dukra,  šiuo  metu,  kuomet  Manęs labiausiai  reikia  žmonijai,  Mano Balsas  yra
slopinamas tamsos dvasios.

Dvasinis mūšis šiuo metu yra nuožmus, ir jį kovoja Mano Karalystė su piktojo kariauna. Vis dėlto
daugelis žmonių nėra budrūs tam, nes piktojo dvasia lieja naują netikrą doktriną, kuri paviršutiniškai
atrodys  esanti  populiari:  ja  bus  žavimasi,  ji  bus  priimama  ir  liaupsinama  tų,  kurie  skelbiasi
atstovaujantys Mano Žodžiui, bet šis Žodis ateina ne iš Manęs.

Nelabasis yra labai atsargus, klastingas ir suktas, tad kuomet jo agentai pristato naują Mano Mokymų
traktavimą, jūs galite būti tikri, jog jis bus įvilktas į patrauklų pavidalą, kuris atrodys esantis teisingas.
Mano priešai savo galia smaugia Manųjų žmonių Tikėjimą – ir šie nemato, kas prieš juos yra pateikiama.

Sumaištis  ateina  ne  iš  Manęs.  Mano  Žodis  yra  visiškai  aiškus,  Mano  Mokymai  amžini.  Žmonija
priėmė humanizmą ir ateizmą, iškeisdami Mane į juos. Aš buvau išmestas, o Mano Žodis yra priimamas
tik dalinai, o kita dalis yra pakeičiama taip, kad atitiktų nusidėjėlių poreikius. Jie gali priimti ereziją, bet
Aš visa matau ir teisiu krikščionis pagal tai, kaip jie atmeta Mano Žodį ir pagal prieš Mane nukreiptus
veiksmus, kurių jie imasi.

Žemėje  krikščionys  yra  lengvai  atsūmiami,  jie  patirs  didžius  sunkumus  dėl  neapykantos,  kurią
pasaulis jaučia Man.

Aš Esu niekinamas tų, kurie kažkada Mane pažinojo, bet dabar atstūmė. Taip pat Aš Esu vos ne vos
pakenčiamas ir tų, kurie žino, kas Aš Esu, bet atmeta kai kuriuos iš Mano Mokymų, nes Tiesa verčia juos
jaustis nepatogiai.

Kai gyvenau žemėje, Mane atstūmė labai daug žmonių, o ypač tos išdidžios sielos, kurios vadovavo
Mano Kaimenei Šventyklose. Jie skelbė Dievo Žodį, bet jiems nepatiko girdėti Tiesos iš Mano – Tikrojo
Mesijo – Lūpų.

Šiandien yra neištikimų Mano tarnų, kurie neseka visa Tiesa.
Daugelis  iš  jų  daugiau  nebe  priima  Mano  Šventojo  Žodžio,  kuris  kaip  pavasario  vanduo  išlieka

visuomet skaidrus it krištolas.
Jie sudrumstė vandenį, kuris liejasi iš Šventosios Dvasios tam, kad iš gertų nekaltos sielos.
Tiesa  bus  iškreipta  ir  daugelis  bus  priversti  ją,  skaisčiai  lyg  tviskanti  žvaigždė  švytinčią  tamsos

doktriną, praryti.  Ši  nauja klaidinga doktrina neturės nieko bendro su Manim, ir tik tie,  kurie tiki į
Šventąją Evangeliją ir kurie atsisakys nuo jos nukrypti, suras Amžinąjį Gyvenimą.

Aš atėjau, kad suteikčiau jums Tiesą, kad išgelbėčiau jus, o jūs nukryžiavote Mane už tai. Visgi per
Savo mirtį ant Kryžiaus Aš ją nugalėjau. Visa, ką Aš dariau, buvo dėl jūsų, ir visa, kas ateina iš Mano
pergalės prieš mirtį, priklauso jums. Kūno gyvybė tampa jūsų, kuomet jūs tikite į Mane – ir jūsų siela
gyvens per amžius. Atstumkite Mane prieš Mano Antrąjį Atėjimą – ir jūs nebūsite pasiruošę Manęs
priimti. Jei jūs priimsite melą, nors jau žinote Mano Žodžio Tiesą, jūs prapulsite nevilties apimti. Ir štai
Aš dabar būsiu nukryžiuotas dar kart, bet šįkart bus mažai raudama dėl Mano Kūno – Mano Bažnyčios
– nes  tuo  metu  jūs  jau būsit  Mane palikę prieš  tai,  kai  Aš ateisiu  tą  Didžiąją  Dieną.  Aš  būsiu  jau
pamirštas, o apsimetėlis bus idealizuojamas, garbinamas, ir sutiktas kaip karalius, tuo tarpu Aš tuo metu
gulėsiu šalikelėje ir būsiu trypiamas.

Tik Šventosios Dvasios dėka Mano tikrieji pasekėjai galės atlaikyti šią kovą už sielas, o Aš suteikiu
jums kiekvieną Malonę, kad būtų atvertos jūsų akys Tiesai matyti ir kad užkirščiau kelią planams jus
suklaidinti melu.



Mano  ištikimieji  tarnai,  kurie  išliks  ištikimi  Mano  Žodžiui,  pakils  ir  ves  jus  Tiesos  keliu.  Šiems
drąsiems  Mano  šventiesiems  tarnams  bus  suteiktos  nepaprastos  Malonės,  kad  galėtų  atverti  akis
krikščionims aiškiai matyti skirtumą tarp blogio ir gėrio. Įsidėkit tai į širdį, visi jūs, ir žinokit, kad šios
Malonės yra dabar liejamos ant šių tarnų, nes be jų vedimo jums būtų labai sunku skelbti Tiesą.

Aš myliu visus jus.  Aš niekuomet jūsų neapleisiu. Aš pritraukiu jus arčiau Savęs ir raginu melstis
Mano Kryžiaus Žygio Maldas, kad gautumėte malones, kurių reikia šiai būsimai kelionei.

 Šventoji Dvasia ilsisi ant jūsų ir jūs būsite pripildyti kiekviena įmanoma dovana, kad išlaikytumėte
savo atsidavimą Man.

Visuomet šaukitės Manęs, kai jums reikia pagalbos, kad suteikčiau jums drąsos, stiprybės ir galėtute
elgtis su savo priešais, jausdami meilę ir užuojautą, kurių reikia, jei norite tapti tikrais Mano mokiniais.
Žinoma, mylėti Mano priešus nereiškia priimti ereziją. Aš taip pat jūsų prašau, kad jūs atsisakytumėte
prisidėti prie bet kokios neapykantos, vykdomos prisidengus Mano Vardu.

Skelbkite Mano Žodį. Nereikia jo ginti.
Jūsų mylimas Jėzus Kristus
Visos Žmonijos Išgelbėtojas ir Atpirkėjas

-----  2015.05 -----

Niekada iki šiol nuo pat Mano Nukryžiavimo Krikščionybė nebuvo patyrus tokio persekiojimo
2015 m., gegužės 6 d., trečiadienis, 22:31 val.

Mano brangi mylima dukra, Mano Ašaros šiuo metu liejasi upeliais, kuomet Šventasis Dievo Žodis yra
draskomas į gabalėlius. Meilė Man, Jėzui Kristui, išnyko, o Mano Bažnyčios dvasia jau džiūsta taip, jog
greitai  taps  iš  Jos  tik  Dykuma.  Joje  nebeliks  jokios  gyvybės  ir  tik  tikrieji  Mano  Bažnyčioje  esantys
ištikimieji  išlaikys ramiai plakančią Mano Širdies Meilę, kuomet visa kita,  kas ją supa, išdžius ir bus
išsunkta iki paskutinės mažiausios jos gyvybės dalelės. Dėl Dievo Žodžio nepaisymo niekada dar iki šiol
nuo pat Mano Nukryžiavimo krikščionybė nebuvo patyrus tokio persekiojimo.

Visa, kas šventa Mano Tėvo Dangiškuose Namuose, yra naikinama žmonių, kurių širdys nebejaučia
daugiau meilės savo Sukūrėjui visų Aukščiausiam Dievui.

Tie, kurie išlieka ištikimi Jam, ir kurie jį myli bei brangina, jaus Jo Skausmą savo širdyse kaip durklą,
kuris perveria ir sukelia siaubingą skausmą, bet nuo kurio nemirštama. Nes tie, kurie jaučia tikrą meilę
Dievui, negalės atsiskirti nuo Jo, nes yra su juo surišti bambagysle, kuri negali būti nutraukta. Dievas
Savo Gailestingumo dėka sunaikins Savuosius priešus, kurie bando pavogti sielas tų, kurių vardai nėra
įrašyti Gyvybės Knygoje.

Mano Laikas jau beveik čia pat. Niekada nepraraskite vilties ir nepulkite į neviltį, kuomet jūs matysite
Mano priešų darbus ir kaip skubiai jo nedori klaidinantys metodai yra priimami nieko neįtariančių sielų.



Visų pirmiausiai Aš Esu Didžios Kantrybės Dievas ir Mano Gailestingumas bus išlietas žmonijai gausiai
Mano Meilės Liepsnomis. Šios Liepsnos įžiebs tikėjimo į Mane atsinaujinimą tiems, kurie nusigręžė nuo
Manęs, taip pat jie sunaikins Šėtoną ir kiekvieną demoną bei puolusį angelą, kurie laiko įkaitais sielas.

Mano atėjimo laikas  išauš,  bet  iki  tol  pasaulis  pamatys  tuos ženklus,  kurie  aprašomi Apreiškimų
Knygoj ir apie kuriuos kalbu Tiesos Knygoj.

Nebijokite Manęs. Pasiruoškite Mane sutikti. Atmeskite Mano priešų žadamus netikrus pažadus.
Visuomet išlikite ištikimi Mano Žodžiui. Mano priešai neturės vietos Mano Karalystėje. Mano mylimi

ištikimieji,  įskaitant  ir  tuos,  kurie  Manęs  šauksis  Įspėjimo metu,  niekuomet  nemirs.  Nes  yra  Nauja
Dangaus Karalystė – Mano Karalystė – ta, kuri buvo žadėta Man, Visų laikų Karaliui per amžius.

Nors šis laikas yra kupinas sumaišties, pasidalijimo, liūdesio ir ilgesio tiems, kurie Mane atstovauja
šioje žemėje skelbdami Tiesą, bet žinokit tai: Aš Esu Tiesa. Tiesa niekuomet nemirs. Mano Karalystė yra
amžina, o jūs, Mano mylimi vaikai, priklausote Man. Ateikite. Išlikite šalia Manęs. Aš nuvesiu jus prie
jūsų teisėto paveldo. Pasitikėkite Manim.

Klausykitės Manęs per šiuos Pranešimus – Tiesos Knygą. Tai yra Dievo Dovana jums, suteikta tam,
kad niekuomet nepamirštumėte Mano Pažado vėl ateiti teisti gyvųjų ir mirusiųjų [gyvųjų žemėje ir tų,
kurie  mirė  Malonės  būsenoj].  Aš  parodysiu  ženklus  visame  pasaulyje  šiuo  metu.  Tie,  kurie  esate
apdovanoti Šventąja Dvasia – suprasite, kad jie buvo siųsti jums Mano mylimo Tėvo įsakymu.

Eikite – Ramybė jums. Klausykitės Manęs tik per šiuos Pranešimus dabartiniu metu. Aš jus be galo
karštai myliu ir pareiškiu, kad esate Mano. Te nė vienas žmogus nebando pavogti nė vienos sielos iš
Manęs, nes jis kentės amžinas kančias dėl savo poelgių.

Jūsų Jėzus
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