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КНИГА ІСТИНИ (КНИГА ПРАВДИ) – ЦЕ СУВІЙ З КНИГИ 
АПОКАЛІПСИСУ (ОДКРОВЕННЯ)

Книга Істини згадується у Свято-
му Письмі в пророка Даниїла (Дан. 
10,21; 12,4-9). Ми знаходимо тут 
посилання на цю таємничу Книгу.

Архангел Гавриїл пояснює Дани-
їлові, що все, що було йому об’явле-

но про майбутнє і Кінець Часів, можна знайти в Книзі Істини.
Даниїлові було сказано, щоб запечатав Книгу, оскільки 

вона призначена на інший час – а саме на Кінець Часів.
Зміст Книги Істини було об’явлено також святому Йоану 

Богослову, а він записав її в Книзі Апокаліпсису (Одкровен-
ня) (Од. 5.1-9; 10.1-11) за допомогою символів і пророцтв, в 
тому числі Печатей.

Сповнився час і тепер Ісус Христос, Агнець Божий, ламає Пе-
чаті. Книга Істини передана нам як Послання від Пресвятої Трій-
ці і Матері Божої в одкровеннях Марії від Божого Милосердя.

Святе Письмо: 
Одначе, я вкажу тобі, що написане в книзі правди (Дан. 10.21).
А ти, Даниїле, заховай ті слова й запечатай книгу до часу 

кінця. Багато буде досліджувати, і побільшає знання (Дан. 12.4).
І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, 

написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями.
І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом 

гучним: «Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її?»
Та ніхто не міг – на небі, ні на землі, ні під землею – роз-

крити книгу, ні глянути в неї.
І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся – роз-

крити книгу, ні глянути в неї.
Тоді один із старших каже мені: «Не плач, ось переміг лев 

від племени Юди, паросток Давида, так що може розкрити 
книгу й сім печатей її» (Од. 5.1-5).
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Книга Істини: 
Мій Отець пообіцяв, що Він об’явить світові Правду через 

Книгу Істини, як було передбачено пророками Даниїлом та 
Йоаном Євангелистом. Мій Отець приносить вам Правду 
зараз, в цей час, але він робить це частинами, поступово, 
поки остання частина не складе одне ціле. Тільки тоді Книга 
Істини стане зрозумілою. Тільки тоді будуть подолані ос-
танні перешкоди, коли більша частина людства співатиме і 
радітиме в очікуванні Мого Другого Пришестя. Тільки тоді, 
коли Моя Місія буде завершена, Великий День буде оголо-
шений світові (24 січня 2014 р. Б., 20:19).

Кожне Слово, яке міститься в Святій Біблії, у її первісно-
му вигляді, в тому числі і в Книзі Одкровення, є Правдою. 
Тому Обіцянка Мого Отця для світу, що Він знову пошле 
Свого Сина – тільки на цей раз для того, щоб судити живих 
і мертвих – ніколи не повинна бути відкинута. Період перед 
цим Великим Днем буде бурхливим, а деталі про час перед 
Моїм Другим Пришестям містяться в Книзі Одкровення, 
продиктованій Йоану Ангелом Господнім.

Говорити, що ви приймаєте одну частину Книги Мого 
Отця, а іншу не приймаєте – значить заперечувати Слово 
Боже. Ви не можете приймати одну частину Правди і про-
голошувати решту Слова Божого неправдою. Книга Істини 
була показана пророку Даниїлу, а потім дана частинами 
Йоану Богослову. Більша частина того, що міститься в Книзі 
Одкровення, ще повинна розкритися. Багато людей бояться 
її змісту і тому будуть намагатися заперечувати її, бо Правда 
є гіркою пігулкою. І все ж, Правду, якщо її прийняти такою, 
як вона є, набагато легше зрозуміти, тому що з нею прихо-
дить ясність. Ясність означає, що ви можете підготуватися 
швидше, з миром у вашій душі і радістю у серці, тому що ви 
будете знати, що Я йду оновити світ. Ви будете знати, що Рай, 
створений Моїм Отцем для Його дітей, має бути, нарешті, 
повернений їм у всій його первісній Славі.
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Жодна людина не може вірно зрозуміти Книгу Одкровення, 
тому що не всі події записані детально і послідовно, а також не 
відомо, що мається на увазі (16 березня 2014 р. Б., 18:00).

Закарбуйте в пам’яті зараз ці Мої Слова: Книга Істини – це 
найбільший Дар, даний Мною світу з тих пір, як Я послав 
Мого Єдинородного Сина, щоб відкупити вас. Я заповідаю 
цей Дорогоцінний Дар, щоб він відкрив ваші серця, звільнив 
ваші душі від прихильності до спокус диявола і допоміг вам 
приготуватися до Мого Царства (9 лютого 2014 р. Б., 19:00).

Моя Книга Істини буде відкрита для того, щоб віруючі могли 
стати свідками проголошення таємниць, що так довго прихову-
вались в архівах Божественного Царства (7лютого 2012р. 20:00).

Мої Послання поєднують в собі попередження, пророц-
тва і короткий виклад Мого Вчення (16 січня 2011 р. Б., 15:00).

Книга Істини в даний час передається світові, щоб людство 
могло відчути Любов Бога і бути супроводженим до Правди, 
щоб віднайти свободу (30 листопада 2012 р. Б., 15:55).

Книга Істини дається світові, щоб врятувати людство від 
неминучої загибелі (…). Вона приносить вам Правду, вона не 
лише нагадує вам Моє Вчення, але й готує вас до нападів на 
Мою Церкву, що призведе до знищення душ. Книга Істини 
також виявить вам, Мої любі послідовники, План Мого Отця, 
щоб допомогти Вам здійснити правильні приготування, 
необхідні для того, щоб потрапити у Новий і Славетний Рай 
на землі. Без Книги Істини, ви, Мої учні, були би наче ягнята, 
яких ведуть на заколення (3 квітня 2013 р. Б., 18:00).

Книга Істини об’єднає вас, коли ваша віра буде піддаватись 
випробуванням. Коли вірність Мені буде сфальсифікована і 
коли Я буду викинутий з ваших церков, зневажений, а потім 
схований від людських очей – ви підніметеся і збережете 
Моє Слово. Полум’я Святого Духа буде супроводжувати вас 
на кожному етапі цього шляху (23 травня 2013 р. Б., 22:30).

І ті, хто не вірить в Мене, повинні отримати можливість 
прочитати цю Книгу. Коли до людства дійдуть ці Послання, 
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настане Велике Попередження (…). Правду цих передба-
чень люди зрозуміють, коли з’явиться містичне подія, яку 
в усьому світі переживуть всі, кому понад 7 років. Ті, хто 
переживуть цю подію, вже інакше будуть судити про Зміст 
цієї Книги. Не зможуть проігнорувати, якщо навіть їхня віра 
буде занадто слабка. Нагадуйте всім зміст цієї Книги, всім, 
хто хоче дізнатися Правду (28 січня 2011 р. Б., 12:15).

Завдяки цій Книзі вони переживуть Велике Попередження. 
Після очищення отримають благословення і будуть готові 
зустріти наступні випробування (7 лютого 2011 р. Б., 22:00).

Всі ви, Мої послідовники, повинні віддати Мені свою волю і 
цілковито довіритися Мені під час того, як Я вестиму вас через 
це криваве поле битви. Не майте ілюзій, сатана і його демони 
страшенно розлючені через цей План, остаточний План Спа-
сіння. Він викличе хаос у цій Праці. Він спричинить дискусії, 
кине тінь на цю Працю і зробить все можливе, щоб зупинити 
розповсюдження Моєї Книги Істини – Моїх Святих Послань.

Ви також можете очікувати на несхвалення з боку окре-
мих груп в Моїй Церкві на землі та злісні колотнечі поміж 
християнами щодо правдивості Мого Святого Слова. Коли 
буря, що наближається, набере сили, а Моє Слово помно-
житься в кожній мові, звук Мого Голосу стане приголо-
мшливим. Силою Бога ніколи не можна легковажити, 
тому що Я Є Царем людства (20 серпня 2012 р. Б., 03:30).

Книга Істини є останньою частиною Мого Втручання 
перед Останнім Днем (13 березня 2014 р. Б., 20:45).

Поспішай тепер, Моя дитино, нести Послання, дані світові 
через Мого Сина, щоб рятувати заблуканих грішників. Мій 
Син має єдину мету, а нею є рятування душ.

Не бійся, Моя дитино, оскільки те, що говорить тобі Мій 
Син, не суперечить Вченню Його найсвятішої Церкви на зем-
лі. Його Дари для Моїх дітей є дуже особливими і Він надає їх 
всім душам у Кінцевих Часах. Такий щедрий і милосердний є 
Мій Син, що прагне вилити на грішників особливі Благодаті, 
щоб запевнити їм спасіння.
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Кожен, хто намагається зупинити Мого Сина в Його Місії 
приготування світу до Його Другого Пришестя, буде зупи-
нений Рукою Мого Предвічного Отця.

Ця Справа урочистого відкриття Книги Істини, коли 
ламаються Печаті – є для Мого Отця однією з найважли-
віших Місій на землі (1 лютого 2012 р. Б., 20:15).

РОЗПІЗНАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ КНИГИ ІСТИНИ
Існує велика потреба в розпізнанні щодо цих святих 

Послань з Моїх Божественних Уст, останніх таких Послань 
у своєму роді в Кінці Часів. Ніколи не створюйте власних ін-
терпретацій, заснованих на неправильному розумінні того, 
Ким Я Є і Мого Вчення (7 січня 2012 р. Б., 15:40).

Як виявити Божественне походження цих Послань
Мій Отець звертається зараз до всіх тих, хто читає ці По-

слання вперше. Уважно прочитайте кожне Послання. Потім 
помоліться до Святого Духа про Благодать, щоб мати змогу 
усвідомити, що ці Послання мають Божественне походжен-
ня. Відкрийте свої серця, щоб прийняти Моє Слово. Відчуєте 
Мене в своїй душі, коли проситимете про це такими словами:

Молитва про Благодать усвідомлення     
Божественного походження цих Послань

Ісусе, якщо це дійсно Ти, прошу, наповни мою душу 
знаком Своєї Любові, щоб я міг визнати Тебе тим, Ким Ти Є.

Не дозволь мені бути обдуреним брехнею.
Покажи мені, натомість, Своє Милосердя, відкривши 

мені очі на Правду і Дорогу до Твого Нового Раю на землі. 
(15 серпня 2011 р. Б., 00:05)

Ніколи не засуджуйте жодне з Моїх Послань, не відмовив-
ши перед тим молитви про Дар Розпізнання. І навіть тоді ви 
повинні бути обережими, щоб не відмовити Божим дітям в 
Дарах Благодатей, яких Я тепер уділяю цим бідним душам, що 
позбавлені Правди Мого Вчення (24 червня 2012 р. Б., 17:30).
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Святе Письмо:
Тоді на небі з’явиться знак Сина Чолові-

чого, і тоді заридають усі племена землі 
й побачать Чоловічого Сина, що надходи-
тиме на небесних хмарах з потугою та 
славою великою (Mт. 24.30).

Що таке Попередження

Центральною подією Послань є «Велике Попереджен-
ня» – містична зустріч кожної душі з Богом, яку передбачила 
Богородиця 1961 року в Гарабандалі, Іспанія. Згідно з По-
сланнями, це відбудеться найближчим часом, напередодні 
Другого Пришестя Христа, з єдиною метою – для навернення 
всього людства. Зіткнуться дві комети і на небі появиться 
знак Хреста. В одну мить Вогонь Святого Духа торкнеться 
сердець всіх людей на землі, щоб показати кожній людині 
правду, що Бог існує, а також відкриється стан їхніх душ.

Цю подію називають Велике Попередження, або Великий 
Акт Божого Милосердя, або Просвітлення Сумління, або 
Пересторога, а надалі коротко – Попередження.

Божа Матір в Гарабандалі про цю подію сказала такі слова: 
«Спочатку прийде Пересторога. Її буде видно на небі, 

а тоді відчується внутрішньо кожним, хто живе на Землі. 
Ніхто цього не уникне. В певний момент раптово все зупи-
ниться. Тоді кожен побачить зло, яке вчинив і добро, якого 
не виконав. Це буде дуже боляче – люди воліли б умерти, 
аніж це пережити. Але вона не спричинить фізичної шко-
ди. Коли б хто помер, то тільки від шоку через пережите. 
Пересторога служитиме як очищення, щоб «виправити 
совість світу» і приготувати його до «Великого Чуда».

Ця подія була передбачена також в пророцтвах і в при-
ватних одкровеннях.



8

Фрагмент зі «Щоденника» св. Фаустини Ковальської (п. 83):
(Ісус до Фаустини) Напиши таке: (…) перед тим, як 

прийти як справедливий Суддя, Я приходжу як Цар мило-
сердя. Перед тим, як прийде справедливий день, людям 
буде даний такий знак на небі.

Згаснуть усі світила на небі і настане велика темрява 
по всій землі. Тоді на небі з’явиться знак Хреста, а з отво-
рів, де були пробиті руки і ноги Спасителя, виходитимуть 
великі світла, які на певний час будуть освітлювати зем-
лю. Станеться це незадовго перед судним днем.

ПОСЛАННЯ З КНИГИ ІСТИНИ НА ТЕМУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Чому відбудеться Велике Попередження

Попередження прийде як остання можливість від Мого 
Предвічного Отця пролити світло Бога, світло Правди на 
серця людей.

Без нього (Попередження) більша частина людства пішла 
б у пекло, оскільки не була б достойною увійти в Царство 
Мого Отця.

Це Божий Акт Великого Милосердя, щоб витягнути Божих 
дітей зі зла і прийняти їх як належних спадкоємців.

Через велику темряву, яка окутує зараз землю, коли Боже 
Світло є лише відблиском, цей Закон Бога є необхідним.

Буде відділено добрих від тих, хто втоплені в гріху і хто 
завзято чіпляється за звіра і за ту славу, що він їм обіцяє на 
цьому світі. Це є тратою часу для тих бідних душ, оскільки 
їх час на цій землі добігає кінця (13 липня 2012 р. Б., 16:25).

Що відбудеться під час Попередження

Будьте усі напоготові, бо невдовзі станете свідками Бо-
жої Сили і Божественного Втручання у світі, коли Він (Бог) 
зупинить все, що існує, на п’ятнадцять хвилин…
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Багато людей будуть свідками того, що вважатиметься 
катастрофою, коли дві комети зіткнуться і вибухнуть по-
близу поверхні Землі (12 липня 2012 р. Б., 10:50).

Результатом цього буде червоне небо і великий знак Мого 
Хреста, який побачить кожен по всьому світі. Багато будуть 
наляканими (5 червня 2011 р. Б., 16:30).

Полум’я вогню справлятиме враження, ніби на небі від-
булося виверження вулкану і багатьох охопить страх. 

Промені вогню червоного кольору – це Промені Моєї 
Крові, Промені Мого Милосердя і дані вам усім як Дар, 
який матиме таке велике значення, що жодна людина не 
буде в стані зрозуміти того, що відбувається.

Це Велике Попередження є проявом Мого Божого Ми-
лосердя, об’явленого сестрі Фаустині. Цей  Великий Акт 
Милосердя був передбачений, і під час Попередження 
Моє Велике Милосердя огорне весь світ. Мої Кров і Вода 
хлинуть з Мого Серця, так що, врешті, всі пізнають Істину 
(26 червня 2011 р. Б., 18:00).

Ці промені Мого Милосердя зійдуть на кожну людську 
душу, включно з тими, хто буде засліплений Світлом, оскіль-
ки їхні душі є дуже темними. Коли вони почують звук грому, 
на землю спуститься тихий спокій, тиша буде приголомшли-
вою. Не буде чутно жодного звуку, лише Мій Голос, відбитий 
на нещасних душах.

Я буду, наче промінь сонця, який зробить чітко видимими 
кожну помилку, кожен гріх і крик відчаю в очах грішника. 
Тоді настане плач і глибоке відчуття скорботи, яке люди 
відчують у своїх серцях, коли зійдуться віч-на-віч зі ста-
ном своїх душ. Все зупиниться на п’ятнадцять хвилин, а по 
тому життя триватиме, як і раніше, немов би це диво й не 
сталося. Однак для тих, чиїх душ торкнулася Істина, життя 
вже ніколи не буде таким, як було раніше. Тоді вони підуть 
за Мною, Моїм Вченням і їхня кількість зросте до мільярдів 
(6 квітня 2013 р. Б., 17:00).
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Коли побачите Мій Хрест, будете знати, що Моє велике 
Милосердя дається кожному з вас, Мої дорогі діти. Адже саме 
з глибокої Вічної Любові, яку Я маю до вас, Я добровільно 
помер на Хресті, щоб врятувати вас. Коли ви побачите 
Хрест в небі під Час Попередження, ви будете знати, що 
це Знак Моєї Любові до вас (5 червня 2011 р. Б., 16:30).

Це не буде Суд, а тільки приблизне відчуття того, що 
станеться (22 листопада 2010 р. Б., 14:00).

Коли відбудеться Попереження, ви будете наповнені 
Світлом Правди. Ваша душа буде просвітлена і ви побачите 
як добрі справи, так і погані вчинки, які зробили у вашому 
житті (7 жовтня 2012 р. Б., 11:00).

Все, що трапиться, буде наслідком Мого Милосердя. Ви 
побачите свої гріхи так, як Я їх бачу і відразу зрозумієте, чому 
вони Мене так ображають. Мої діти, у вас буде можливість 
усвідомити їх і покаятися (22 листопада 2010 р. Б., 14:00).

Коли ви усвідомите плями гріха, які існують всередині вас, 
тільки тоді ви дійсно зрозумієте скорботу, яку Я відчуваю 
(20 травня 2011 р. Б., 10:00).

Кожна людина, незалежно від того, ким вона є, переживе 
це Моє незвичайне одкровення, благословенне Волею Мого 
Отця. Просвітлення Сумління принесе з собою багато болю 
(…) Багато хто ослабне і знепритомніє, переповнений горем. 
Але вони усвідомлять, наскільки очищені мають бути їхні 
душі, перш ніж вони будуть готові увійти у Мій Вічний Рай. 
Ці люди знатимуть, що від них очікується, і терпітимуть 
спокутування протягом деякого часу після Великої Події 
(16 листопада 2013 р. Б., 22:17).

Вам буде показано, що значить померти в смертному гріху
Попередження буде відчуттям очищення для всіх вас. 

Частково це може бути неприємним, особливо для тих, хто 
перебуває в тяжкому гріху. Тому, що вперше за весь час вам 
буде показано, яке це відчуття, коли Світло Бога зникає з 
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вашого життя. Ваші душі відчують полишеність, яку від-
чували ті, хто помер у смертному гріху – ці бідні душі, які 
зупинилися надто пізно, щоб просити Бога простити їм їхні 
гріхи. Важливо пам’ятати, що Я дозволю всім вам відчути 
цю порожнечу душі. Бо тільки тоді ви нарешті зрозумієте, 
що без Світла Бога у ваших душах ви перестанете відчува-
ти. Ваша душа і тіло були б порожніми посудинами. Навіть 
грішники відчувають Світло Бога, тому що воно присутнє 
у кожному з Його дітей на землі. Але коли ви вмираєте в 
смертному гріху, це Світло більше не існує.

Підготуйтеся зараз до цієї Великої Події. Рятуйте свої 
душі, допоки можете. Бо лише тоді, коли Світло Бога по-
лишить вас, тільки тоді ви остаточно здасте собі справу з 
порожньої, безплідної темряви, яку пропонує сатана, яка 
повна туги і жаху (5 червня 2011 р. Б., 16:30).

Очищення душі як Дар Чистилища
Це буде період терпіння, коли душі відчуватимуть біль 

Чистилища під час очищення. Таким чином, багато хто усві-
домить стан своїх душ і відчують упокорення в такий спосіб, 
якого ніколи раніше не зазнавали (12 липня 2012 р. Б., 10:50).

Для багатьох з вас Попередження буде нестерпно боліс-
ним. Тим не менш, ви повинні вітати Мій Дар, тому що для 
вас краще пережити цей духовний біль зараз, ніж у вічному 
вогні (26 квітня 2014 р. Б., 13:42).

Це страждання не триватиме надто довго і ви поверне-
тесь знову у світ, в якому були до Попередження (29 вересня 
2011 р. Б., 20:45).

Так що очікуйте на Дар Чистилища, представлений вам 
протягом Попередження, коли ви повинні бути очищені через 
покаяння за свої гріхи. Діти, вам не доведеться, чекати смерті, 
щоби засвідчити це очищення. Ви благословенні, Мої діти, бо 
у ваших душах не залишиться і шраму гріха. Тоді ви зможете 
отримати негайний доступ до Нової Ери Миру. Там, де всі Мої 
діти, які шукатимуть прощення за свої гріхи під час Попере-
дження, будуть прийняті (12 листопада 2011 р. Б., 16:00).
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Що треба зробити під час Попередження
Попросіть Мене знову наповнити ваші серця. Я стану при-

стосовуватися до вашої душі. Це обіцяю вам, навіть самим 
закам’янілим душам. Вам тільки треба сказати одне слово. 

Попросіть Мене виявити Мою Присутність наступними 
словами:

Молитва, щоб Ісус виявив тобі Свою Присутність
Ісусе, відчуваю себе загубленим.
Відкрий моє серце, щоб прийняти Твою Любов і від-

крий мені Правду, щоб я міг бути спасенним. Амінь.
(22 листопада 2010 р. Б., 14:00)

 Зверніться до Мене і скажіть:
Ісусе, прошу, направляй мене до Світла і Твого Вели-

кого Милосердя, і прости мені мої гріхи.
І Я миттєво вас прощу. Тоді, після Попередження, ви від-

чуватимете глибокий мир і радість у вашій душі (16 квітня 
2011 р. Б., 10:00).

Ті з вас, хто прийме Мого Сина, раптово будуть оповиті 
кожним Променем Його Милосердя, так що мало хто зрозу-
міє, що на вас вилилося – такою буде сила Його Божественної 
Присутності (26 квітня 2014 р. Б., 13:42).

Якщо б ви могли тільки просити Мене, щоб зробити це, 
ви будете не тільки вільні, але ви будете відчувати любов і 
радість – і вас це здивує. Цей акт смирення дозволить вам 
спілкуватися з любов’ю з іншими. Ваше світло буде сяяти і 
впливатиме на інших по-особливому, але ані ви, ані вони не 
знатимуть про це. Моя Любов після Акту Прощення напов-
нить вашу душу. Ваша чиста душа буде як магніт, оскільки 
вона притягуватиме інших до себе (21 травня 2011р.Б., 10:40).

Для тих з вас, хто визнає себе атеїстом, слухайте Мою 
обіцянку. Я люблю вас і ніколи не перестану боротись, щоб 
врятувати ваші душі від пазурів шахрая, сатани, що засліп-
лює вас перед Правдою.
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Коли прийде час і ви побачите під час Попередження влас-
ні гріхи перед своїми очима, будь ласка, промовте ці слова: 

Молитва для атеїстів під час попередження
Ісусе покажи мені Правду і врятуй мене від зла. Я щиро 

перепрошую за свої гріхи і прошу Тебе прийняти мене 
зараз і виявити мені Світло Твого Милосердя. Амінь.

Якщо ви промовите цю молитву, то вже ніколи не будете в 
стані сум’яття. Тягар буде знято з вашого серця і ви отрима-
єте справжній мир. Згадайте ці слова, коли прийде цей день.

Я не покину вас. Я триматиму вас і ви відчуєте силу Моєї 
любові через ваші тіла і потім вам буде надано доказ, якого 
ви прагнули (17 липня 2012 р. Б., 16.00).

Мої послідовники, прислухайтесь до Моїх порад.
Подивіться на кожного члена своєї родини, на тих посеред 

вас, хто не дотримується Мого Вчення.
Знайдіть серед них ті душі, які є втраченими для Мене і 

відкрито відкидають Мене. Прошу, щоб ви старанно моли-
лися за них у цей час.

Ви повинні благати милосердя для їхніх душ. Ваші молитви 
і жертви можуть врятувати їх від жахливих страждань в часі  
Очищення під час Попередження (14 червня 2012 р. Б., 18:50).

Перед Судом ви отримаєте найбільший Дар Мого Мило-
сердя. Це дасть вам шанс спокутувати свої гріхи і почати 
нове життя ще до того часу, як Я вдруге прийду на землю. 
Як ви вже знаєте, Я повернуся до вас не як Спаситель, а як 
Справедливий Суддя. Діти Мої, цей час уже наближається. Не 
бійтеся. Я люблю кожну Мою дитину. Впустіть Мене у своє 
серце. Прийміть Моє посередництво і дозвольте привести 
вас у Царство Мого Отця. Ніколи не бійтеся смерті! Смерть – 
це тільки ворота, через які зможете пройти у Вічність, яка 
сповнена любові і щастя (18 березня 2011 р. Б., 12:00).

Коли відбудеться Велике Попередження
Ви не повинні намагатися встановити дату Попередження. 

Я не можу розкрити цю дату, бо це не з Волі Мого Вічного Отця. 
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Попередження відбудеться абсолютно несподівано, і коли 
людина буде захоплена зненацька (14 грудня 2011 р. Б., 19:15).

Підготовка до Попередження
Я хочу підготувати всіх Моїх послідовників так, щоб допо-

могти не тільки їм, а й усім їхнім близьким під час Великого 
Попередження. Не достатньо розкаяння, що мотивоване 
страхом. Необхідна покута. Мої послідовники, вислухайте 
зараз Мої вказівки – як підготувати власні душі до Великого 
Попередження: ви повинні почати розважати про все те зло, 
яке вчинили собі і своїм близьким.

Католики повинні приступати до Таїнства Сповіді що 
два тижні, якщо хочуть залишатися в стані Благодаті.

Таким чином, ваш біль під час Великого Попередження 
буде легким і ви матимете силу допомогти своїм братам і 
сестрам, які відчуватимуть провину і страшний біль, нама-
гаючись дійти згоди з просвітленням власної совісті.

Ті з вас, хто не є християнами або належать до інших віро-
сповідань, хто вірить в ці Послання, повинні відмовити цю 
Молитву для відпущення гріхів (9 липня 2012 р. Б., 23:00).

Молитва Хрестового Походу (24)
Повний відпуст для відпущення гріхів

Читайте цю молитву протягом семи днів поспіль і вам буде дано повне 
відпущення гріхів і сила Святого Духа

О мій Ісусе, Ти – Світло землі. Ти – Полум’я, яке торка-
ється всіх душ. Твої Милосердя і Любов – безмежні. 

Ми не гідні тієї Жертви, яку Ти здійснив через Свою 
смерть на Хресті, але ми визнаємо, що Твоя Любов до нас 
є більшою від нашої любові до Тебе.

Уділи нам, Господи, Дар Смирення, щоб ми були гідні 
Твого Нового Царства.

Наповни нас Духом Святим, щоб ми могли йти вперед 
і вести Твою Армію проголошувати Істину Твого Свято-
го Слова та підготувати наших братів і сестер до Твого 
Славного Другого Пришестя на землю.
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Ми почитаємо Тебе. Ми прославляємо Тебе. Ми жер-
твуємо себе – наші негаразди, наші страждання – як дар 
для Тебе, щоб рятувати душі. Ми любимо Тебе, Ісусе.

Помилуй всіх своїх дітей, де б вони не були. Амінь.
Підготуйте ваші домівки з освяченими свічками, із запасом 

води і їжі на період декілька тижнів (29 вересня 2011 р. Б. , 20:45).
Багато людей після того, як Попередження відбудеться, 

залишатимуться в своїх домівках протягом декількох днів і 
багато будуть змушені дбати про себе самостійно, оскільки різні 
служби обслуговування населення не працюватимуть. Саме 
тому вам потрібно підготуватись (12 липня 2012 р. Б., 10:50).

Період після Попередження
Наслідки Попередження будуть важкими, але ви не маєте 

жахатися. Замість того відчуєте полегшення, терпіння має 
бути пожертвувано як подяку за Вічне Життя, яке отрима-
ють Мої дорогоцінні душі, які приймуть цей Великий Дар 
(29 вересня 2011 р. Б., 20:45).

Після закінчення Попередження у вас буде час, щоб вирі-
шити, яким шляхом ви хочете слідувати – шляхом Божого 
Світла, або шляхом шахрая (сатани). Вибір буде за вами
(8 жовтня 2011 р. Б., 16:20).

Період після Попередження змінить спосіб того, як лю-
дина буде дивитися на світ. Більше не буде матеріальних 
задоволень і надмірностей, які збуджують. Більше не буде 
людей, що догоджатимуть собі як боги, не робитимуть ку-
мирами знаменитостей і багатство. Не буде більше так, що 
вони будуть швидкими до осуду чи жорстокого поводження 
зі своїми ближніми (12 вересня 2011 р. Б., 12:00).

Тоді вороги Бога будуть заперечувати, що Попередження 
відбулося, і вони обмануть мільйони людей, щоб ті вірили, 
що це була космічна подія, одиничний випадок, коли со-
нячне світло охопило всю планету і було спричинене рухом 
Землі навколо своєї осі. Ніщо не може бути таким далеким 
від Правди (16 листопада 2013 р. Б., 22:17).
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На жаль, багато хто повірить, що саме так і було, і знову 
повернуться до свого колишнього грішного життя, яке 
колись вели. Тоді розпочнеться битва за душі і трива-
тиме протягом певного часу, аж дійде до остаточного 
протистояння, коли Моє Друге Пришестя покладе край 
безбожності (12 липня 2012 р. Б., 10:50).

Після Попередження не повертайтеся до своїх старих доріг

«Я закликаю всіх вас – коли побачите Мою Присутність 
і коли вам буде показано, як гріх не тільки ображає Мене, 
але й штовхає вас на дорогу до пекла – не повертайтеся до 
своїх старих доріг.

Період після Попередження є поворотним періодом для 
миру в усьому світі і для вашого спасіння. Не відкидайте цей  
Дар. Міцно тримайтесь його. Нехай Попередження принесе 
вам єдність у Мені. Коли ви так чинитимете і молитиметеся за 
Мій провід, то ви будете винагороджені Новим Раєм на землі, 
де ви не потребуватимете нічого (22 червня 2011 р. Б., 19:00).

Важливо зрозуміти, що саме в тому і полягає Попере-
дження. Я приходжу, щоб попередити Божих дітей, що 
їхні гріхи можуть бути і будуть прощені.

Я приходжу, щоб показати їм, як буде виглядати День 
Суду. І ті, хто попросять прощення на даному етапі – бу-
дуть врятовані.

Ті, які продовжуватимуть Мене відкидати, отримають час 
для покаяння, але небагато. Якщо вони все ж продовжувати-
муть відкидати Мою Руку Милосердя, то й Мені доведеться 
відкинути їх.

Тоді Я відокремлю праведних – по одну сторону, а непра-
ведних – по другу. Їм буде надано останній шанс, щоб шукати 
покаяння і ті, хто відкинуть Мою Руку Любові і Милосердя – 
будуть вкинуті до пекла. Це пророцтво було передбачено від 
самого початку. Зверніть увагу на Попередження і рятуйте 
свої душі, допоки ще можете (16 червня 2012 р. Б., 19:40).
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ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО

Святе Письмо: 
Після цього я бачив чотирьох ан-

гелів, що стояли на чотирьох кутах 
землі, щоб не віяв вітер на землю, ні 
на море, ні на яке дерево.

Я бачив іншого ангела, що підіймав-
ся від схід сонця, маючи печать Бога 
живого. Він скрикнув голосом великим 
до чотирьох ангелів, що дано їм шко-
дити землі і морю, кажучи:

Не шкодьте землі, ні морю, ні деревам, поки не опечатаєм 
слуг Бога нашого на чолах їх (Одкр7.1-3).

Печать Бога Живого була передана нам в Книзі Істини.
Графічне представлення Печаті було запроектоване 

після того, як Марія від Божого Милосердя отримала Боже 
Послання 20 лютого 2012 р. Б., 12:20, в якому Бог сказав їй, 
що дає світові Печать Бога Живого, щоб захистити перед 
антихристом кожного, хто її прийме.

Книга Істини: 
Моя дочко, скажи Моїм дітям, що Я не отримую задово-

лення від думки про покарання Моїх дітей, бо Я люблю їх. 
Вони є Моїми улюбленими створіннями. Бачити те, як лука-
вий спотворив їхні душі, є Моєю постійною мукою, їхнього 
улюбленого Отця.

Я бажаю забрати вас усіх, Моїх люблячих дітей, які знають 
і розуміють Мою Любов до вас, до Мого прекрасного Нового 
Раю на землі.

Я обіцяю вам, що переслідування буде швидким і що 
ви будете захищеними, оскільки Я зараз заповідаю Пе-
чать Моєї Любові і Захисту.

З цією Печаттю ви уникнете уваги тих, хто спричинить 
труднощі у ваших країнах.
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Моя Печать є Моєю Обітницею Спасіння. Моя Сила зро-
сте через вас із цією Печаттю і ніяке лихо вас не спіткає. 

Це є чудо, діти, і тільки ті, хто вклоняться Мені, Своєму 
Господу і Творцеві всього сущого, як маленькі діти з лю-
бов’ю у своїх серцях, можуть бути благословенними цим 
Божественним Даром.

Підведіться зараз і прийміть Мою Печать, Печать Бога 
Живого. 

Промовте цю Молитву Хрестового Походу (№ 33), щоб 
визнати Мою Печать і прийняти її з любов’ю, радістю і 
вдячністю.

МОЛИТВА ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ (№ 33)

ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО

О мій Боже, мій люблячий Отче, я приймаю з любов’ю 
та вдячністю Твою Божественну Печать Захисту.

Твоя Божественність охоплює моє тіло і душу для 
Вічності.

Я схиляюсь у смиренній подяці і жертвую Тобі мою 
глибоку любов та вірність, мій улюблений Отче.

Я благаю Тебе, захисти мене і моїх близьких цією осо-
бливою Печаттю.

Я посвячую моє життя на служіння Тобі на віки вічні. 
Я люблю Тебе, дорогий Отче.
Я втішаю Тебе в ці часи, дорогий Отче.
Я жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество Найми-

лішого Сина Твого на переблагання за гріхи світу та за 
спасіння всіх Твоїх дітей. Амінь.

Діти, не бійтеся. Жодної шкоди не зазнає той, хто носить 
Мою Печать, Печать Бога Живого. Сатана і його впалі ангели, 
які наповнюють світ у Цей час, не мають влади над тими, хто 
має знак Живого Бога. Ви повинні прислухатися до Мене, 
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діти, і прийняти Мою Печать, бо це врятує не тільки ваші 
життя, але і ваші душі. Читайте молитву, щоб отримувати 
Мою Печать щодня. Переконайтеся, що кожен член вашої 
родини і близькі зрозуміли значення Моєї Печаті (8 березня 
2012 р. Б., 19:52).

Усі віруючі, які мають Печать Захисту Мого Отця, Печать 
Бога Живого, не зазнають жодної шкоди. Таким чином, ти, 
Моя дочко, повинна подбати про те, щоби якнайбільша 
кількість Божих дітей мала можливість безпосереднього 
доступу до неї, одразу, в кожному куточку землі (21 березня 
2012 р. Б., 20:30).

Мій Дар Печаті Бога Живого зробить вас невидимими для 
ворогів. Читайте її кожен день з цього моменту. Тримайте її 
перед собою у своїх будинках і хай священик благословить 
її (16 травня 2012 р. Б., 03:10).

Моя дитино, діти Божі зможуть захистити свою віру, муж-
ність та безпеку під час будь-якої війни, якщо вони продовжать 
молитися молитву Хрестового походу про Печать Бога Живого.

Це – одна з останніх і найбільших Печатей Захисту зі всіх 
молитов, даних людству з Небес. Це допоможе витримати 
все під час будь-яких майбутніх переслідувань, особливо за 
часів глобального панування і війни.

Ця Печать була передбачена в Книзі від Йоана і має безліч 
Божественних сил, пов’язаних з нею. Бережіть і використо-
вуйте її, щоб захистити не тільки себе, але й ваші родини 
(17 травня 2012 р. Б., 08:50).

Печать Бога Живого, Моя Молитва Хрестового Походу 
(№33) є вашим рятувальним канатом.

Коли ви приймете Мою Печать Захисту, дану вам Моїм 
Предвічним Отцем, вас не примусять прийняти знак звіра. Ви 
залишитеся неушкодженими. Вашої домівки  не буде видно, 
її не обшукуватимуть і за нею не стежитимуть, оскільки для 
армії сатани вона буде невидимою (1.06. 2012 р. Б., 20:15).
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МОЛИТВИ ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

У Книзі Істини подано 170 Мо-
литов Хрестового Походу, 6 Літаній 
та близько 40 додаткових молитов.

Книга Істини: 
Ці Молитви були написані на 

Небесах і обіцяють надзвичайні 
Благодаті і мають одну мету, а нею 
є рятування усіх душ, кожної ди-

тини, з кожного віровизнання, кожної статі, кожної релігії і 
атеїстів. Це є Моїм найбільшим прагненням (11 листопада 
2012 р. Б., 22:00).

Щоб робити це ефективно, ви повинні заснувати моли-
товні групи, з присвятою «Ісус до людства».

Моліться в тих групах, відмовляючи всі дані вам Молитви 
Хрестового Походу (16 травня 2012 р. Б., 17:38).

Моя ніжно улюблена дочко, важливо, щоби Мої учні на 
землі зрозуміли, як молитва може врятувати людство і таки 
врятує його (…).

Сила молитви, особливо молитва Святого Розарію, яка 
робить звіра безсильним, не може бути недооціненою. 
Для збереження більше душ, ви також повинні відмов-
ляти Вервицю до Божого Милосердя.

Виберіть Молитви Хрестового Походу, що Я даю вам, і 
відмовляйте їх так, щоб у кожній молитовній групі ви мали 
змогу зосередитись на різних проханнях.

Наприклад, якщо ви відмовлятимете молитву Хрестово-
го Походу про Благодать Захисту, зробіть це таким чином, 
щоб молитовна група сконцентрувалась цього дня на ви-
борі Молитов Хрестового Походу, в яких міститься заклик 
Божого захисту для душ. Потім, в інший день, зосередьтеся 
на виборі молитов, які даються вам для захисту священиків 
і духовенства.
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Ви не знаєте, що душі, яких ви допомагаєте рятувати, 
є в тридцять разів більше, коли ви відмовляєте ці мо-
литви. Вони дають вам можливість потішити Мого Сина 
збільшенням і зміцненням числа тих душ, яких Він прагне, 
щоб виконати Свій План Спасіння (31 січня 2013 р. Б., 15:30).

МОЛИТОВНІ ГРУПИ ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

Книга Істини: 
Ці групи Молитов Хрестового Походу, 

коли зростуть по всьому світі, стануть 
тією необхідною зброєю, яка перемо-
же супротивника в значно більших 
напрямках, ніж ви собі можете уявити.

Я буду продовжувати давати вам 
Дари нових молитов, які принесуть із 
собою чимало чудес.

Без такого втручання Я не зміг би 
врятувати душі, яких так прагну. Ідіть і плануйте молитовні 
зустрічі, керуючись даною вам вказівкою, поділіть молит-
ви на частини, завдяки чому ви зможете зосередитися на 
конкретних намірах. Немає потреби спільно відмовляти всі 
молитви, хоч Я наполягаю, щоб ви відмовляли їх якнайбіль-
ше протягом тижня (7 березня 2013 р. Б., 11:05).

Мої діти, ви повинні намагатися присвятити хоч би п’ятнад-
цять хвилин на щоденне відмовляння Молитов Хрестового 
Походу, оскільки це є дуже важливо (23 січня 2013 р. Б., 16:05).

Ви мусите перебувати на молитві, діти, і надалі відмовля-
ти Молитви Хрестового Походу, оскільки вони мають велику 
силу і допомагають полегшити страждання, які плануються 
злою групою (18 січня 2013 р. Б., 19:30).

Чудеса, які Я обіцяв світові, через Мої Молитви Хресто-
вого Походу, збільшаться, і багато людей стануть свідками 
зцілень і навернень (11 травня 2013 р. Б., 20:20).
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Ці Молитви даються Силою Бога і з ними пов’язані ве-
ликі дива. Ці Молитви поширять навернення, забезпечать 
фізичне зцілення і послаблять вплив війни, голоду і бідності
(8 вересня 2013 р. Б., 21:10).

Допоможіть своїм братам і сестрам, особливо тим, хто 
створює закони, які втручаються у Закони, створені Всемо-
гутнім Богом. Ви повинні це зробити через Молитви Хресто-
вого Походу. Будьте сильними. Будьте діяльними. Будьте 
сповненими надії і нічого не бійтеся, якщо ви любите Мене 
(14 січня 2013 р. Б., 18:12).

Я хочу порекомендувати Моїм Молитовним Групам 
Хрестового Походу бути пильними, коли будете їх заснову-
вати у ваших країнах. Тримайте біля себе Святу Воду, Хрест 
із Розп’яттям і відмовляйте Молитву Хрестового Походу (96) 
Про Благословення і Захист вашої Молитовної Групи Хресто-
вого Походу (…). Я повинен навчити вас, Мої любі учні, щоб 
молитва була основою для кожної молитовної зустрічі. Я не 
хочу, щоб ви роздумували про негативні речі і не допускали 
до себе страх, тому що Я приношу лише Любов і Милосердя 
(25 січня 2013 р. Б., 20:00).

Я захищу кожну Молитовну Групу Хрестового Походу 
Моєю безмірною Благодаттю, включаючи Дар Розпізнання. 
Я пом’якшу багато передбачених cтраждань через силу Моїх 
Молитовних Груп Хрестового Походу (25 січня 2013 р. Б., 20:00).

Моя улюблена дочко, вогонь Святого Духа збільшується 
серед Моїх Молитовних Груп, які зараз поширюватимуться 
по всьому світу і множитимуться в тисячі разів. Благодать, 
дана цим групам, дозволить їм швидко з’являтися і розви-
ватися так, як Я бажаю.

Мої послідовники, ви мусите бути готовими до страш-
них випробувань, які постануть перед вами через те, 
що ви відповіли на Мій заклик. Вони зроблять все, щоб 
завадити діяльності ваших Молитовних Груп. Напри-
клад, багато священиків будуть намагатися зупинити 
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вашу діяльність. Скажуть вам, щоби ви не брали участі 
в Молитовних Групах. 

Скажуть, що це заборонено. Скажуть вам, що Мої 
Молитви походять від злого духа. Вони подадуть вам 
відмовки різного характеру – які всі будуть спрямовані 
на те, щоб зупинити виконання Моєї Справи.

Я заохочую вас до спільної праці у мирі та гармонії. Не 
допускайте розбіжності думок, щоби не затримувати цю 
справу. У цей час сатана буде намагатися вбити клин між 
вами всіма, щоби Молитви Христового Походу не були по-
ширені по всьому світу такими, якими Я їх продиктував.

Молитовні Групи «Ісус до Людства» повинні створюва-
тись скрізь. Вони будуть невід’ємною частиною форму-
вання та координації Моєї Армії Залишку на землі.

Ви мусите тісно співпрацювати в любові та злагоді, пе-
ребуваючи в контакті з Моєю дочкою, Марією. Я доручив їй 
підтримувати і провадити вас там, де це можливо. Я послав 
їй на допомогу групу людей, які будуть координувати ці 
групи у різних регіонах світу.

Кожен з вас повинен зосередитися на своїй території і 
тримати контакт один з одним. Я передам Марії інструкції 
про те, яким чином Я хочу, щоби ці групи було керовано, а 
також якої форми Я прагну для них.

Я благословлятиму кожну молитовну групу, яка згодиться 
на Мій Провід. Я потребую участі представників духовенства 
та використання молитовників. Марія незабаром дасть вам 
знати, що очікувати.

Приготуйтеся до цієї всесвітньої Місії, як до жодної іншої. 
Це остання Місія з порятунку душ, і кожен крок цього 
шляху диктується через Мене, Ісуса Христа. Прошу, щоб 
ви склали всю свою надію і довіру на Мене. Радійте, бо отри-
мання такої ролі в цьому найважливішому часі в історії світу 
є для вас благословенням. Для вирішення цього завдання ви 
отримаєте багато дарів від Мене, адже Мені потрібна ваша 
допомога, щоб рятувати душі (17 січня 2013 р. Б., 23:17).
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Молитовні Групи Хрестового Походу врятують мільярди 
душ, а тому вони повинні збільшуватись і поширюватись.

Божа благодать виливається на всіх Його дітей, які беруть 
участь у цих молитовних групах. Вони будуть бронею, яка 
захистить людей від переслідувань, запланованих антихри-
стом (10 березня 2013 р. Б., 18:00).

МЕДАЛЬЙОН СПАСІННЯ

Доручення на розробку та виго-
товлення Медальйона було пере-
дано Марії від Божого Милосердя 
через Божу Матір в Посланні від 18 
липня 2013 р. Б., 19:14.

Книга Істини: 

Моя дитино, прошу, дай цей 
медальйон для розробки та виго-
товлення. Я буду супроводжувати 
тебе на кожному кроці твого шляху. 
Подбай про те, щоб цей медальйон 
був доступним в усьому світі (18 
липня 2013 р. Б., 19:14).

Печать Бога Живого захищати-
ме вас від знаку звіра, а Медальйон 
Спасіння – від єресі, яка виверга-
тиметься з уст Моїх ворогів, що 
захоплять Мою Церкву на землі 
(5 травня 2014 р. Б., 16:10).

Моя дитино, Я прагну, щоб було повідомлено, що відтепер 
до Мене треба звертатися за Моїм останнім титулом, даним 
Мені на землі Моїм Сином. В цій останній Місії Мене по-
винні завжди називати Матір Спасіння.
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Має бути створений Мій Образ і витиснений на Ме-
дальйоні, де, на одному боці Я маю бути зображена із 
сонцем позаду Моєї голови, а на голові має бути терно-
вий вінок з вплетеними у нього дванадцятьма зірками. 
Прагну, щоб на зворотній стороні Медальйону було 
зображено Найсвятіше Серце Мого Сина з двома схре-
щеними Мечами Спасіння, які мають бути розміщені по 
обидві сторони Серця.

 Мечі Спасіння матимуть подвійну мету. Перший Меч 
знищить звіра, і Мені було дано владу зробити це в Ос-
танній День. Другий Меч пронизить серця найбільш 
затверділих грішників і стане Мечем, який врятує їхні 
душі (8 липня 2013 р. Б., 19:14).

Кожна особа, яка отримує Медальйон Спасіння, навіть 
якщо він не був посвяченим, отримає надзвичайний Дар. 
Невдовзі після того Бог влиє в неї Благодать розуміння 
власної безпорадності та усвідомлення Всемогутності Божої 
Любові. Він просвітить навіть найбільш уперті душі і тих, у 
кого закам’янілі серця. З часом вони шукатимуть Істину, а 
потім звернуться до Бога, благаючи Його про допомогу, щоб 
пом’якшити свої серця і наповнити їх Великим Милосердям 
(20 січня 2014 р. Б., 12:09).

Медальйон Спасіння – сильніший за інші і буде вашим за-
хистом перед пастками антихриста. Будуть вчинені спроби 
зупинити Медальйон Спасіння, але ніщо не зупинить Сили, 
повязаної із цим Даром (20 лютого 2014 р. Б., 18:39).

БЕНЕДИКТ XVI

З Послання, від 11 лютого 2012 р. Б. – рівно за рік до ви-
голошеної заяви папою Бенедиктом XVI про своє зречення:

Книга Істини: 
Мій бідний Святий Вікарій папа Бенедикт XVI буде від-

сторонений від Святого Престолу в Римі.
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В минулому році, Моя дочко, Я 
розповів тобі про змову в кори-
дорах Ватикану.

План по знищенню Мого Свя-
того Вікарія було таємно роз-
роблено l7 березня 2011 року і 
все це має відбутись, бо так було 
передбачено (11 лютого 2012 р. 
Б., 11:30).

Моліться за Мого Святого Ві-
карія папу Бенедикта XVI, оскіль-
ки він зіткнеться зі страшним пе-

реслідуванням. Цей час близько (6 березня 2012 р. Б., 15:20).
Я закликаю усіх Моїх дітей в усьому світі молитися за папу 

Бенедикта XVI, який перебуває в небезпеці вигнання із Риму.
Його, Найсвятішого Вікарія Католицької Церкви, нена-

видять у багатьох колах Ватикану.
Таємна змова планувалася протягом одного року, і най-

ближчим часом її буде видно всім в усьому світі» 
Молитва Хрестового Походу 38: «О Благословенна Матір 

Спасіння,  будь ласка, молися за Католицьку Церкву у ці 
важкі часи і за нашого улюбленого папу Бенедикта XVI, щоб 
полегшити його страждання (…) (20 березня 2012 р. Б., 20:30).

Мій улюблений папа Бенедикт XVI є останнім справжнім 
папою на цій землі (12 квітня 2012 р. Б., 11:27).

Проти нього була зла і підступна змова, його сприйняли 
так само, як і Мене, Ісуса Христа, якого били і бичували. 
Тепер вони намагатимуться його вбити, так само, як вони 
вбили Мене. Вони скажуть, що він був винний у злочинах, 
хоч, насправді, він є зовсім невинний.

Ключі від Риму знаходяться зараз в руках Мого улюблено-
го Отця (…). Я плачу над Моїм невинним улюбленим остан-
нім папою на землі, Бенедиктом XVI, якого Я вибрав вести 
Мою Церкву в ці її останні дні (19 лютого 2013 р. Б., 14:30).
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ЛЖЕПРОРОК

Святе Письмо:
І бачив я іншого звіра, що виходив із 

землі, і мав два роги, немов агнець, а 
говорив, як дракон. І владою від першо-
го звіра всією діє перед ним, і зневолює 
землю і тих, що мешкають на ній, щоб 
поклонилися звірові першому, в якого 
загоєна рана смерти (Од.13.11-12).

«І побачив я: з рота дракона і з рота 
звіра, і з рота лжепророка виходили три 
духи нечисті, немов жаби» (Од. 16.13)

«І схоплено звіра і з ним лжепророка, що справляв знамення 
перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і 
тих, що поклоняються образові його: живими вкинуто обох 
в озеро вогню, що палає сіркою» (Од. 19.20).

Книга Істини: 
… і з’являться тепер багато нових самозваних пророків… 

Їх, Моя дочко, скеровано для того, щоб підготувати дітей 
Божих прийняти наступного папу, який прийде після Мого 
улюбленого Вікарія папи Бенедикта XVI. Той папа може 
бути обраним членами Католицької Церкви, але він буде 
лжепророком. Його вибиратимуть вовки в овечій шкурі, які 
є членами таємної масонської групи зла на чолі з сатаною.

Ось так сатана буде намагатися знищити Мою Церкву. На 
жаль, цей лжепророк привабить багатьох послідовників. 
Тих, хто буде проти нього, переслідуватимуть (2 квітня 
2012 р. Б., 11:27).

Портрет лжепророка
Моліться, моліться, моліться, щоб змогти розпізнати 

лжепророка. Спостерігайте за його поведінкою. Побачите, 
як він буде намагатися бути завжди в центрі уваги. Поба-
чите, як Мої ошукані священнослужителі впадуть у подиві 
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до його стіп. Уважно послухайте, про що він говорить. Його 
покірність буде не справжньою, намір – недоброзичливим, 
і любов, яку він випромінює, буде належати тільки йому 
самому. Його будуть вважати сучасним і динамічним, що 
приносить свіжі ідеї. Хоч він буде витривалим і енергійним, 
але його сила не від Бога, не від Предвічного Отця. Сила його 
походить від злого, від сатани (5 березня 2011 р. Б., 10:00).

Вплив лжепророка
Ви будете спокушені, щоб відректися від Мене, засудити 

Моє Правдиве Вчення і будете змушені поклонятися і під-
корятися вовкові в овечій шкурі.

Так багато бідних душ не тільки будуть зачаровані впли-
вом фальшивого папи – лжепророка, так давно передбачено-
го, але він змусить вас повірити, що володіє божественною 
силою (20 березня 2012 р. Б., 21:20).

Ключі від Риму були повернуті Моєму Отцю – Богу Все-
вишньому, який буде правити з Небес.

Велика відповідальність буде покладена на всіх тих свя-
тих священиків, єпископів і кардиналів, які дуже люблять 
Мого Сина. Вони будуть потребувати багато мужності і 
сили, Божественного духу, щоб вести душі до Нового Раю 
(20 березня 2012 р. Б., 20:30).

Горе тим, які є на боці лжепророка, бо він є протистав-
ленням Івана Хрестителя, і він буде предтечею антихриста, 
який пануватиме над усіма вами (30 вересня 2013 р. Б., 15:45).

СІМ ПЕЧАТЕЙ КНИГИ АПОКАЛІПСИСУ(ОДКРОВЕННЯ)

Святе Письмо:
«І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, 

написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями.
І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом 

гучним: «Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті 
її?» (Одкр. 5.1-2).
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Я бачив, коли відкрив Агнець 
одну з семи печатей, і я чув одну 
з чотирьох істот, що говорила, 
мов голос грому: «Прийди!»

Печать перша: «і от – кінь 
білий, і вершник на ньому, що 
мав лук, і дано йому вінець, і 
вийшов він переможний, і щоб 
перемагати».

Печать друга: «і вийшов інший кінь – огнистий, і хто на 
ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного 
вбивали; дано йому меч великий».

Печать третя: «і от – кінь вороний, а хто сидів на ньому, 
мав вагівницю в руці своїй».

Печать четверта: «і от – кінь жовтоблідий, і хто сидів 
на ньому, ім’я того «смерть», і ад ішов слідом за ним» (…)

Печать п’ята:  «я побачив під жертовником душі повби-
ваних за слово Боже і за свідчення, що мали».

Печать шоста: «і от землетрус великий відбувся, і сон-
це стало тьмяне, мов міх волосяний, а весь місяць став, як 
кров» (…) (Одкр. 6.1-17). 

А коли відкрив печать сьому: «настала тиша на небі, на 
якої півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, 
і їм дано сім сурем» (Одкр. 8.1-2).

Печаті зараз відкриваються через Господа нашого Ісуса 
Христа і виявляються в одкровеннях Марії від Божого Мило-
сердя. На сьогоднішній день (березень 2017 р.) були зламані 
і пояснені три Печаті.

Книга Істини:

Мої діти, настав передбачений час, щоб розламати Печаті і 
за сигналом сурм розпочнуться зміни (11 січня 2011 р. Б., 00:30).

Жодна людина до кінця не розуміє значення Книги Од-
кровення, оскільки її зміст не був ясно відкритим для світу, а 
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був лише скеруванням. Зараз Я, Агнець Божий, приходжу до 
вас, так як і обіцяв, щоб відкрити Печаті, та мало хто прийме 
це (15 серпня 2012 р. Б., 01:00).

Нездатність прийняти дану вам Правду про лжепророка, 
антихриста та інших пророцтв означає, що ви не дозволяєте 
Мені проінструктувати вас щодо спасіння ваших душ.

Лише, йдучи за Правдою, ви будете в безпеці.
Пам’ятайте, що лише Правда звільнить вас від брехні, 

що заражає людство через сатану» (15 серпня 2012 р. Б., 
01:00).

(…) жодна людина не володіє знаннями і повноваження-
ми, щоб розкрити Правду, яка міститься в Книзі Одкровення. 

Незалежно від того, наскільки добре обізнаними вони 
вважають себе, тільки Я, Ісус Христос, Спаситель і Відкупи-
тель людства, маю право відкрити світові те, що міститься 
в Книзі Істини.

Тільки Я, Агнець Божий, маю право виявити Правду, яка 
була надана Моєму учневі Йоану Богослову, інструментові 
Правди, для сучасного світу (7 березня 2012 р. Б., 15:40).

Багато з вас дізнається Правду, що міститься у Книзі 
Одкровення Йоана Богослова, яка нині вам відкривається. 
Не бійтеся, бо всі ці події повинні статися. Багато тих, хто 
не приймає ці Послання, припускаються великої помилки, 
оскільки Книга Істини складається просто з деталей і та-
ємниць з Книги Одкровення (…). Якщо ви не вірите Книзі 
Істини, то ви не вірите Книзі Одкровення. Остерігайтеся.

Ті, хто відкидає Книгу Одкровення, відмовляються від 
Мого Милосердя… Ви ніколи не повинні доповнювати Книгу 
Одкровення, намагатися трактувати її чи вихоплювати з 
неї щось, щоб підлаштувати під ваші власні бажання, бо ви 
постраждаєте від цього. Коли ви таке чините, ви фальшуєте 
Слово Боже (15 серпня 2013 р. Б., 21:57).
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ВІДСТУПНИЦТВО ВІД ВІРИ (ПЕРША ПЕЧАТЬ)

Святе Письмо:
Бо той день не настане, 

аж перше прийде відсту-
плення… (2 Сол. 2.3).

Книга Істини:
 Мої діти, тримайте-

ся тепер близько Мене, 
оскільки Перша Печать, 
нарешті, була зламана
(21 лютого 2012 р. Б., 00:30).

Відступництво
Перша Печать – це відступництво, і воно буде спосте-

рігатися не тільки серед невіруючих, але й серед тих, які 
стверджують, що знають Мене, і тих, хто привселюдно 
заявляє про свою любов до Мене.

Це є час, коли правдива віра буде перекрученою, коли 
Моїм дітям буде представлена розмита доктрина, яка об-
ражатиме Моє Вчення.

Я вам так скажу, діти, коли ви побачите нові фальшиві 
вірування і релігійні доктрини, тоді знатимете, що при-
йшов час на виявлення Першої Печаті.

Існує тільки один Бог – Отець, Син і Дух Святий в Трійці 
Святій Єдиний. Будь-які інші боги походять від сатани, 
незалежно від того, наскільки вони є привабливими за 
виглядом.

Прошу, не втрачайте своє Вічне Життя, віддаючи свою 
вірність тим віруванням, які вшановують практики New-Age, 
включаючи в це Reiki, Yoga, медитацію New-Age, карти таро, 
ясновидіння, читання окультних матеріалів і спіритизм.

Ці фальшиві релігійні доктрини поширюються зараз на-
стільки швидко, що поглинають мільярди Божих дітей, які зна-
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ходять в них так багато фальшивої втіхи, що вже не визнають 
існування Єдиного Істинного Бога (7 березня 2012 р. Б., 15:40).

Ненависть до Християнства
Ненависть до Християнства нав’язується вам трьома 

способами:
Перший – це глобальне відступництво, яке очолив той, 

хто мстить Мені і хто обманює світ потребою відкинути все, 
що від Мене, і викинути Мене гнити на пустище.

Другий – через раціоналізм і втручання людини в Моє 
Слово, що чиниться вченими знавцями Мого Слова, які не 
сповнені духом Істини, а, натомість, начинені самовдово-
ленням, яке підживлюється гординею. Вони вважають себе 
такими досвідченими в тлумаченні Мого Вчення, що будуть 
добавляти в нього нові додатки і підлаштовувати те, чому 
Я навчав, для задоволення своїх власних потреб.

Третій – через тих, чиї серця зроблені з каменю – холодних, 
байдужих та наповнених глибоким відчуттям ненависті до 
Мене і кожного, хто практикує Християнство привселюдно.

Вплив диявола проявляється такою великою кількістю 
способів, що людина сама буде нездатною протистояти до-
маганням всіх цих трьох груп, які будуть старатися зупинити 
її у проголошенні Правдивого Слова Божого.

Вони скажуть, що Моє Слово є причиною багатьох злочи-
нів, і тому воно буде вважатися політично неправильним – 
це стане основною причиною, щоб радикально змінити 
лице Християнства. Тільки ті прості люди, чия любов до Мене 
подібна до любові маленьких дітей, будуть вірними Мені, тому 
що решта будуть дуже зайняті впровадженням змін, пов’язаних 
з тлумаченням Мого Слова (7 серпня 2014 р. Б., 23:40).

Розкол у Церкві
Ці часи побачать прогресуючий поділ Моєї Церкви. Одна 

сторона страждатиме, захищаючи Мою Євангеліє, а друга 
намагатиметься наново вимислити Мою Церкву, модерні-
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зуючи Моє Вчення і впроваджуючи в Моїй Церкві закони, 
повні непристойностей (8 жовтня 2012 р. Б., 19:00).

Католицька Церква буде тією Церквою, в якій розпоч-
неться великий розкол. Саме в цій Церкві священики Мого 
Сина постраждають найбільше під час великого відступниц-
тва, яке їм дуже скоро доведеться витерпіти зсередини (…).  
Не піддавайтеся спокусі покинути Його Церкву, приймаючи 
неправду від тих, які потрапили у велику єресь. Ви повинні 
почитати Мого Сина за всяку ціну і вести Його народ дорогою 
святості, якби важко вам це не було (5 серпня 2013 р. Б., 13:05).

Розкол у Моїй Церкві складатиметься з окремих етапів.
На першому етапі лише ті, які справді знають Мене і 

розуміють Правду Святого Євангелія – вирішать, що вони 
не можуть приймати брехню в Моє Ім’я.

Другий етап настане, коли люди будуть позбавлені Свя-
тих Таїнств у тому значенні, в якому вони повинні бути.

Третій етап прийде тоді, коли Мої Церкви осквернять, і саме 
тоді Мої священнослужителі, врешті-решт, зрозуміють Істину, 
що міститься у Книзі Одкровення (20 жовтня 2013 р. Б., 17:48).

Перший етап – розбавлення Правди брехнею
Приховування Правди принесе страшну темряву. Її змі-

на – це знущання над Моїм Розп’яттям. Змінити Правду – це 
означає відректися від Мене повністю.

Та все ж, найбільшими злочинцями будуть ті, хто хва-
литимуться своїми знаннями про Мене – їхня святість 
маскуватиме помилки, а їхні слова і дії ніколи не привер-
нуть вас до Мене, тому що Святий Дух не буде присутнім у 
їхніх душах. А якщо Святий Дух не присутній, то вони – ці 
зрадники Мого Слова – притягуватимуть темряву до тих, 
хто буде з ентузіазмом сприймати їхню брехню.

Всі ці помилки будуть помічені знаком лукавого – 
гріхом гордині – дверима в пустелю. Як тільки ці двері 
відчиняться, всі інші беззаконня будуть текти через них, 
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а душі всіх тих, хто піддався єресі, стануть безплідними 
(7 серпня 2014 р. Б., 23:40).

(…) Якщо вам скажуть, що Слово треба адаптувати до 
сучасних потреб людини, тоді ви повинні бути насторожі. 
Якщо вам кажуть, що Слово насправді означає щось інше, не 
погоджуйтеся з цим. Людина, навіть та, що служить Богу, не 
має влади втручатися в Істину (…). Бог ніколи не дозволив би, 
щоб Його Слово було змінене або неправильно пояснювалось 
для задоволення людських потреб (4 травня 2014 р. Б., 16:23).

Багато людей здійснюють смертні гріхи, вважаючи, що 
якщо Бог справді є, то Він – милосердний. І продовжують 
грішити, а через виправдання своїх провин, гріхи, врешті, 
в їхніх очах перестають мати значення.

Вони кажуть, що у них немає вибору, тому що їхній гріх 
був необхідним, оскільки приніс іншим користь.

Про гріх убивства кажуть, що це було для того, щоб по-
мститися за смерть іншого. Про гріх проституції кажуть, 
що це було для того, щоб допомогти прогодувати родину.

Про гріх аборту кажуть, що це було в інтересах матері і 
полегшення її життя.

У разі сексуальних збочень кажуть, що це була природна річ.
У випадку тих, хто залучений в окультні практики, ка-

жуть, що це нешкідлива розвага – а все ж таки, коли вони 
це роблять, то вони поклоняються звірові.

Коли переслідують інших і нищать не тільки їхнє добре 
ім’я, але й засоби їхнього існування, кажуть, що це була не-
обхідна кара за їхні гріхи.

Коли вони нищитимуть в людей розум, душу і тіло через 
диктатуру, скажуть, що це для їхнього ж блага.

Коли вони намагатимуться утворити з мерзоти – Таїнство 
в Моїх Церквах, то казатимуть, що це заради прав односта-
тевих пар.

Коли вони будуть руйнувати Мою Церкву зсередини, 
скажуть, що всі церкви рівні. Вони будуть використовувати 
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виправдання, що є лише один Бог, для того, щоб вони могли 
впровадити поганський храм (21 жовтня 2012 р. Б.,10:05).

Світський світ буде єдиним у заохочуванні кожної люди-
ни до задоволення своїх похотей і бажань. Буде докладено 
всіх зусиль, щоб послабити Присутність Святого Духа. Вони 
заперечуватимуть Мої Страждання на Хресті і значимість 
потреби заслужити Спасіння, яке буде надано кожному, 
хто навернеться до Мене і хто попросить Мого Милосердя. 
Вони не лише насильно годуватимуть Божих дітей брехнею 
про Мене і Моє Вчення, але й переслідуватимуть тих, хто 
поставить під сумнів ту брехню (14 вересня 2013 р. Б., 03:00).

Другий етап – позбавлення Святих Таїнств
Таїнства будуть знищені першими, потім – Меса (Боже-

ственна Літургія), потім – Біблія і всі сліди Слова Божо-
го. У ці часи багато хто боротиметься, щоб проголошувати 
Слово Боже (21 липня 2013 р. Б., 18:05).

(…) буде недопустимо відкрито практикувати деякі хрис-
тиянські обряди. Сюди будуть включені Таїнство Хрещення 
і Святого Причастя. Вони будуть вважатися неприйнятними 
у сучасному світі і вам буде неможливо отримувати їх.

Таїнство шлюбу зміниться і шлюб буде доступний в іншій 
формі. На тому етапі єдиним способом отримати правдиві 
Таїнства буде лише через Залишок Церкви (1 січня 2013 р. 
Б., 19:20).

Третій етап – осквернення Моєї Церкви
Вони планують поставити на коліна Мій Святий Дім. Вже 

все підготовлено для того, щоб звір зайняв своє місце і за-
безпечити його радісне прийняття світом. Для цього буде 
введено в дію детальний план, який стосуватиметься всіх 
аспектів глобальної політики та релігії. Але ще до того, як 
звір буде коронований і займе своє місце на троні в Моїй 
Церкві, на вівтарях Моєї Церкви таємно відбудеться багато 
актів осквернення. Чорні меси стануть поширеними, тим са-
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мим надаючи великі сили сатані та його ієрархії. Вони будуть 
пожирати все, що є Святим, і не зупиняться ні перед чим, щоб 
знищити християнство, в якому посіють найбільший обман 
в історії Моєї Церкви на землі. Вони здійснюватимуть це, 
роблячи вигляд, що прийняли християнство. Та все буде не 
так, як здаватиметься, і тільки ті, хто благословенний Даром 
Проникливості, бачитимуть, що відбуватиметься насправді.

Я маю бути висміяний не тільки через порожні слова, дії 
та зміни у Святому Вченні, але й через ретельно інсценовані  
ритуали, які здійснюватимуться на Моїх Вівтарях.

Прийде день, коли Мій Отець втрутиться і зупинить це 
останнє осквернення. Спроби Моїх ворогів заповнити жит-
тя їхніми новими поганськими обрядами будуть марними. 
Вони будуть представляти складні та розважальні прояви 
«поклоніння Богові», але нічого доброго від них не може 
прийти, бо в цих обрядах не буде Полум’я Святого Духа. 
Натомість, все, що буде видно – це задушливий чад від 
тління, який не здатен освітлювати. Це – дим сатани, який 
буде дусити Божих дітей (28 листопада 2014 р. Б., 23:50).

ЛЖЕВЧЕННЯ

Святе Письмо:
Чимало лжепророків устане і зведуть багато людей (Мт. 

24.11).
Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за 

своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб 
уприємнювати собі слух, і від правди відвернуть вухо, а 
повернуться до байок (2 Тим. 4.3-4).

Книга Істини: 
Коли Істина буде перекручена, з неї виникне лжевчення. 

В ньому буде безліч дір, нелогічностей і воно буде повною 
протилежністю Святому Слову Божому.
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Коли вам скажуть, що Бог прийме гріх завдяки Його 
Милосердю – знайте, що це брехня. Бог прийме сповнену 
каяття душу, але ніколи не прийме гріх, бо це є неможливо 
(28 вересня 2014 р. Б., 18:15).

Новомодна толерантність
 (…) відступництво світу спричинило те, що багато Божих 

дітей заплуталось щодо існування гріха.
Багато душ, коли задумуються про гріх, одразу ж думають 

про найважчі гріхи, такі як вбивство.
Гріх має багато форм. На превеликий жаль, гріх пере-

творився всього лиш на недоліки рис характеру і зараз 
вважається лише природною слабкістю. Багато хто вже 
не вірить в існування гріха.

Аборт, після братовбивства, є найбільшою формою гено-
циду в світі. Не зважаючи на це, його не лише толерують, а 
й закони, що приймаються у ваших країнах, подають це як 
необхідність (…).

Послух Законам Бога в цей час є слабким і крихким у світі. 
Багатьом Божим дітям Мої священнослужителі не розпові-
дають чітко про наслідки гріха.

Толерантно відноситись до гріха є найбільшим гріхом 
з усіх. 

Толерантність – це дуже хитра брехня, введена у розум 
людства царем брехні, сатаною.

Толерантність – це ще один спосіб виправдати гріх, 
щоб підлаштуватись під слабкості людини, що підда-
ється спокусам сатани.

Прокиньтесь і прийміть гріх, таким, яким він є.
Ви можете сперечатись між собою і захищати гріх скільки 

завгодно, але він ніколи не буде прийнятий в очах Мого Отця.
Щоб увійти до Раю – ви повинні бути вільними від гріха.
Щоб звільнитись від гріха – потрібно розкаятись.
Щоб розкаятись – вам потрібно, перш за все, прийняти 

Десять Заповідей.
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Врешті, вам потрібно проявити справжнє каяття.
Правдиве покаяння можуть відчувати лише ті, хто 

упокорюється переді Мною.
І лише тоді гріх може бути прощений.
Тільки тоді душі будуть здатні увійти в Царство Отця 

Мого (29 липня 2012 р. Б., 20:10).
Моліться багато про Благодать побачити Правду такою, 

якою вона є. І не обирайте віру у фальшиві версії у відповід-
ності до ваших корисливих цілей. Існує тільки одна Правда. 
Кожен з вас, у своєму серці, знає різницю між правильним 
і неправильним. Прийміть це зараз, якщо ви хочете, щоб Я 
врятував вас від вогню пекла (29 травня 2011 р. Б., 17:30).

Сьогоднішнє так зване толерантне суспільство криво 
дивиться на те, коли хтось каже, що він вірить в Ісуса Христа
(18 липня 2012 р. Б., 18:15).

Так багато Моїх дітей схвально викрикують про необхід-
ність «толерантності в суспільстві». Толерантність сьогодні 
новомодна у вільному трактуванні. Вона може бути вико-
ристана для виправдання навіть найсерйозніших гріхів. 
Толерантність розумно сформульована, щоб захистити 
кожен тип гріха, відомий людині в сучасному світі. Всі 
заявляють про право на толерантність. Яким би не був гріх, 
він висувається, у більшості випадків, як цивільне право     
(29 травня 2011 р. Б., 17:30).

Гуманізм замість Бога

Мета диявола – обдурити людей вірою в те, що цей світ 
і існування людського роду є засобами, за допомогою яких 
можна досягнути мети. Його найбільшим успіхом було за-
провадження гуманізму і, особливо, світського гуманізму.

Світський гуманізм схвалює всі добрі справи в ім’я соці-
альної справедливості і є дуже привабливим для чутливих 
серцем душ, бо їхні наміри є добрими. На жаль, коли вони 
приймають цю доктрину, вони приймають те, що сотворен-
ня світу було випадковістю, викликаною природою…
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Якщо ви відкидаєте надприродне і Божественне Іс-
нування Бога, то це означає, що ви відкидаєте моральні 
орієнтири, які походять від Бога. Це означає, що мораль – 
глибоке відчуття того, що є бажаним, а що не бажаним для 
Бога – не може бути стійкою, а це веде до темряви. Людина 
стане зосередженою тільки на своїх фізичних потребах і 
буде нехтувати своєю душею. Після смерті її душа, яку вона 
відмовилась прийняти як життєдайний Божий Дар, не при-
йматиме Божого Милосердя. На тому етапі багато таких душ 
повністю віддаляться від Божого Милосердя.

Моя Церква, коли вона розділиться і ослабне, із великим 
задоволенням прийме гуманізм. І, в результаті, вона притяг-
не всі ці душі до неправильної інтерпретації Правди їхнього 
існування. Світ прийме цей новий вид церкви – церкви, 
зосередженій на соціальній несправедливості – і не буде 
сказано жодного слова про важливість спасіння вашої душі 
(27 червня 2014 р. Б., 22:11).

Прокляттям гуманізму є те, що він прославляє людину 
в очах людини. Згідно з гуманізмом, потрібно передусім 
забезпечити потреби людини. Багато людей плутають гу-
манізм з християнством, коли хтось проголошує важливість 
мирських благ в житті людини, за будь-яку ціну, для того, 
щоб уникнути страждань і бідності, то легко припустити, 
що це одна з форм любові до ближнього.

Якщо ви кажете, що хочете покласти край бідності, без-
робіттю та іншим нужденностям, багато, хто подумає, що 
ви говорите в Ім’я Бога.

Загляньте під маску гуманізму – і ви не знайдете там оз-
нак Бога і не почуєте згадки про Його Ім’я. Ті, хто живе за 
принципом гуманізму, не люблять Бога. Вони люблять 
лише себе. Вони також вважають, що важливим є лише 
добробут людства, зазвичай лише у формі матеріальних 
речей, як засіб досягнення мети (27 липня 2013 р. Б., 19:22).

Гуманізм є образою Бога, тому що він зосереджений на 
потребах людини, а не на необхідності покаятися в гріхах пе-
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ред Творцем усього, що існує. Якщо ви нехтуєте смертними 
гріхами, які чітко визначені у встановлених Богом Законах і 
які призводять до вічного прокляття, то ніяке співчуття до 
громадянських прав людського роду не допоможе спокуту-
вати ці гріхи (…). Гріх є вашим найлютішим ворогом – а 
не ті, хто переслідує вас. Смертний гріх, якщо в ньому не 
покаятися, приведе вас у пекло. Знайте, якщо ви перебуваєте 
в стані смертного гріха і витрачаєте час на підтримку велич-
них благодійних актів та гуманітарних справ, та не каєтеся, 
то ваша душа буде втрачена (25 грудня 2014 р. Б. 15:10).

Коли ви пропагуєте гуманізм і закликаєте душі з вашої 
єпархії робити те ж саме, ви відкидаєте Мене. Ви замі-
нюєте Мене, Ісуса Христа, на бажання не тільки сприяти 
соціальній справедливості, але й шукати захоплення в 
очах інших вашими добрими ділами. Їхнє захоплення і 
ваше бажання бути популярними означає, що ви більше 
не служите Мені. А якщо ви більше не служите Мені, ви 
дозволяєте собі впасти в оману, і незабаром взагалі не 
будете визнавати Мене в спосіб, якого ви допустились 
(10 грудня 2013 р. Б., 23:00).

 Коли світське суспільство і ті, хто стверджує, що пред-
ставляють Мене, говорять про політику, гуманітарні справи, 
але не проголошують важливість збереження людського 
життя будь-якою ціною, тоді знайте, що це не те, чого Я ба-
жаю. Якщо вони (…) не говорять  з тією ж пристрастю про зло 
абортів, як вони це роблять відносно інших дій спрямованих 
проти людства, то знайте, що тут щось негаразд (25 грудня 
2014 р. Б., 15:10).

Наукове спростування існування Бога і світу
(…) в найближчі два роки вчені прикладуть максимум 

зусиль, щоб спростувати існування Бога. Вони будуть не-
правдиво стверджувати, що людина може підтримувати 
життя на інших планетах, окрім землі. Земля ж – це єдина 
жива частина Всесвіту, створена Богом для Його дітей. Але 
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це не єдина причина, чому ці твердження будуть доводити, 
що Бога не існує. Вони будуть проголошувати велич люди-
ни, її інтелект і досягнення в галузі науки, щоб спростувати 
думку про те, що людина була створена Богом. Найбільшою 
образою буде, коли вони заявлять, що людина виникла зав-
дяки науковому чуду. Вони підуть дуже далеко, щоб тільки 
довести, що людина непереможна, і, тим не менш, вони не 
будуть мати відповіді на питання, що відбувається після 
фізичної смерті тіла, яка чекає на кожну людину. Це питан-
ня буде ігноруватися тими, хто бреше і хто заперечує Бога.

Вони будуть висміювати тих, хто вірить в існування Раю 
або в їхнього Істинного Творця, Бога Всевишнього. І під час 
всіх цих публічних виступів проти Правди ті, які стверджують 
що ведуть Мою Церкву, не скажуть жодного слова. В останні 
дні релігія стане поганською концепцією, в якій поклоніння 
землі, сонцю, місяцю і зіркам замінить поклоніння Богові.

Велика частина світу повернеться до поганства і принесе 
смерть своїм душам. Незважаючи на всі Втручання Мого 
Отця, вони стануть на інший шлях. Ось чому Мій Отець пообі-
цяв світові Книгу Істини для роз’яснення Книги Одкровення, 
щоб спасти ваші нещасні душі. Людина – вперта. Людина – 
горда, марнославна, і чим більші успіхи вона робить в науці, 
тим менше вона знає і тим більше вона віддаляється від 
Істини (29 березня 2014 р. Б., 14:30).

Глобальне навчання

(…) є план розпочати посилене глобальне навчання. Це 
буде не Боже навчання. Замість цього, буде проголошуватися 
брехня, яка стверджуватиме, що Бога не існує та існувати не 
може. Вони скажуть, використовуючи людське розумування 
і наукову оцінку, що Бог є лише плодом людської уяви.

Це вчення не є випадковим, це все – добре спланована і скоор-
динована кампанія, затіяна атеїстами (…), щоб зупинити Правду.

Цей план полягає в тому, щоб скрізь перетворити людські 
серця на скам’янілі (…). Потім буде оголошено, що нова за-
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мінена релігія буде введена як закон. Єдина світова релігія 
поклонятиметься звіру, бо ця гидота буде впроваджена ру-
ками невільників царя пітьми (19 травня 2013 р. Б., 20:08).

Вороги Мого Сина настільки хитрі, що цю нову і огидну 
імітацію Божого Слова багато людей сприймуть як про-
сто сучасну оновлену версію Нового Завіту. Слово Мого 
Сина буде використане і змінене, щоб воно означало 
щось нове – щось, чого Він ніколи не говорив. Лукавий, 
з допомогою ворогів Мого Сина, завжди обманюватиме 
світ, використовуючи Правду як підґрунтя для брехні. Вони 
завжди нападатимуть на те, що є істинним, використовуючи 
Правду для того, щоб зганьбити Слово Мого Сина.

Спершу вони почнуть з Його Слова і знищать його – 
висміюючи і відкидаючи на користь єресі. Потім вони будуть 
атакувати Його Тіло, бо Слово стало Плоттю через Мого 
Сина. Тоді вони розіп’яли Мого Сина і тепер, коли Він при-
ходить знову, щоб оновити землю, вони знищать Пресвяту 
Євхаристію (23 грудня 2013 р. Б., 18:36).

Всі ці жахливі і огидні вчинки, представлені вам, як 
правдоподібні і турботливі зміни у вашому суспільстві, 
були сплановані і скоординовані в глобальному масштабі 
групою дванадцятьох. Ця група, яка представляє потуж-
ні народи, є приниженням існування Моїх 12 апостолів. 
Вони представлятимуть і просуватимуть антихриста у 
світі, так, як Мої дванадцять апостолів публічно пред-
ставляли Мене під час Мого перебування на землі.

Їхня сила означає, що всі могутні народи надають допо-
могу один одному при впровадженні гріховних законів, щоб 
гарантувати їх прийняття (20 листопада 2012 р. Б., 23:50).

Вони осквернять Мої церкви і перетворять їх на місця 
розваг чи соціальні центри (10 червня 2012 р. Б., 15:30).
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ЗВЕРНЕННЯ ДО СВЯЩЕНИКІВ

Нова євангелізація
Владу тих, хто введе в оману Мої церкви на землі не мож-

на недооцінювати, оскільки мільйони священнослужителів 
приймуть це нове псевдовчення. Вони помилково вважа-
тимуть, що це нове вчення є різновидом євангелізації. 
Їхня підтримка, як добровільних слуг мерзоти, спричинить 
великі труднощі тим християнам, які знають Правду. Їхні 
голоси будуть шепотом серед крику тих, які стануть рабами 
брехні, створеної в Моє Ім’я (10 серпня 2013 р. Б., 12:49).

В ім’я соціальної справедливості і соціального співчуття, 
лжепророк запропонує те, чому світ повірить – євангелізу-
вати і створити сучасну церкву. Ця церква, як буде помітно, 
буде звернена до усіх грішників, щоб охопити тих грішників, 
чиї гріхи неприйнятні Мною (10 серпня 2013 р. Б., 12:49).

Зміни у Службі Божій і Святій Євхаристії
(…) Всі Мої священики, які приймають Моє Святе Слово 

так, як воно дається вам в цей час, послухайте Мене зараз:
Ви повинні бути вірними Святій Службі Божій і підтри-

мувати Щоденну Жертву – Пресвяту Євхаристію, бо дуже 
скоро ви будете змушені ковтати брехню.

Щоденна Жертва на честь Мого Розп’яття на Хресті й пе-
реміни вина в Мою Кров і хліба в Моє Тіло будуть змінені, 
перекручені, а Мене будуть суворо паплюжити через нові 
закони, введені фальшивими пророками.

Ви ніколи не повинні приймати того, що не є правдою.
Ви ніколи не повинні приймати єресь, яка прибуде зі 

стін Мого Папського Престолу. Якщо ви це зробите,  то 
віддалите себе від Мене.

Багато хто з вас буде змушений служити Святу Службу 
Божу таємно і потребуватимете хоробрості, яку зможе 
отримати, молячись до Мене і просячи, щоб Я зробив вас 
сильними.
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Зміни розпочнуться саме зі Святої Євхаристії. Незаба-
ром вам повідомлять, що Святе Причастя – Моя Істинна 
Присутність, насправді є щось інше. Вам скажуть, що 
вона має різні значення…

Коли настане час і вам, Моїм священнослужителям, да-
дуть нове тлумачення, тоді ви будете знати, що отруєння 
(Церкви) вже розпочалося.

Це час, до якого ви повинні будете підготуватися. Зберіть-
ся і захистіть Правду Мого Розп’яття на Хресті.

Не приймайте брехню, зміни у Святій Службі Божій і 
Святій Євхаристії. Якщо ви все ж таки зробите це, Мою 
Присутність для всіх дітей Бога буде втрачено.

Слідуйте за Мною. Це найбільше випробування, з яким 
ви коли-небудь зустрічалися, але Я дам вам Благодаті для 
того, щоб розрізнити Правду від блюзнірської казки, яку 
вас попросять прийняти від Мого Святого Імені (26 травня 
2012 р. Б., 16:00).

Об’єднання всіх релігій
Ви маєте дотримуватися правил Моєї Церкви на землі 

за умови, що вони залишаються незмінними.
Не засмучуйтеся, бо ви були наповнені Даром Святого Духа.
Коли вас попросять відректися від Мене, це буде зро-

блено витонченим, але смертельним способом. Вас попро-
сять прийняти вчення всіх релігій поза Християнством. 
Вам скажуть, що це на благо всіх, що це новий всеохо-
плюючий підхід, який є засобом для досягнення мети: 
щоб людство, врешті-решт, об’єдналося мирним шляхом.

Всі інші релігії, віросповідання, конфесії і вчення, які 
шанують Мого Отця, але не визнають Мене, Ісуса Христа, 
будуть взяті під захист антипапи.

Силою звіра в такий спосіб вас вмовлятимуть прийняти 
ваших братів і сестер. «Всі релігії, які шанують Бога, об’єд-
налися в одне ціле в Очах Бога» – скажуть вам.

Коли ви спробуєте заперечити, вас будуть лаяти.
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Коли ви поясните, що єдиний шлях до Бога, Мого любого 
Отця, лише через Ісуса Христа, то вам скажуть наступне: 

«Чи ви не розумієте, що Бог любить всіх Своїх дітей. Тому, 
якщо ви не проявляєте любові і співчуття до Його Церкви 
шляхом прийняття всіх, включно з їхньою вірою, то ви – 
лицемір» (15 липня 2013 р. Б., 17:52).

А після того ваші керівники запропонують вам відновити 
свої священичі обіти. Вам скажуть посвятити своє життя 
через складення присяги на вірність поганським законам 
(29 березня 2013 р. Б., 12:15).

Тепер знайте наступне: Якщо ви приймете те, що всі 
релігії мають злитися в одне ціле, що ви повинні руха-
тися в одному напрямку, щоб проявити повагу до віро-
сповідань, які не визнають Сина Людського, то ви будете 
винні в страшному гріху – ви відречетеся від Мене (15 
липня 2013 р. Б., 17:52).

Поганські звичаї в Господньому Домі
Ті, хто може піддатися на цей обман, знайте, що з’являться 

й інші ознаки, які вказуватимуть на те, що Мою Божествен-
ність більше не будуть проголошувати. 

У ваших церквах з’являться нові хрести, в яких буде 
присутня голова звіра; ваші вівтарі будуть змінені й будуть 
висміювати Мене.

Щоразу, коли ви будете бачити нові й незвичні символи 
у Моїй Церкві, придивіться уважно, бо звір – гордий, він ви-
ставляє на показ свою нечестивість, демонструючи знаки, 
які його величають.

Тих, хто не сповіщений про такий обман, втягнуть у ри-
туали, які не шанують Мене (15 липня 2013 р. Б., 17:52).

Щоденні Жертви, Богослужіння, як було передбачено, 
будуть остаточно припинені, бо лжепророк оголосить, що 
відправлятиметься нова форма Служби Божої і старий стиль 
відправи, так би мовити, більш не буде відповідним (5 ли-
стопада 2012 р. Б., 17:45).
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Мій Дім більше не буде належати Мені, бо там майже не 
буде згадуватися Моє Істинне Святе Слово.

Нові слова, які, як вони скажуть, виходять з Моїх уст, бу-
дуть використовуватися Моєю Церквою на землі, щоб вітати 
чужинців у Моєму Домі.

І, поки Я тихо сидітиму в кутку, вони будуть бешкетувати 
в Моєму Домі; викидатимуть геть скарби і всі символи, пов’я-
зані зі Мною, Моєю улюбленою Матір’ю і Стаціями Хресної 
Дороги. Мій Дім буде очищений від усього, що є дорогим 
для Мене, а в ньому оселяться самозванці. Він стане місцем 
дивних пам’ятних церемоній; нових і незвичайних молитов, 
а нова книга замінить стару. Це триватиме доти, поки Я не 
буду змушений покинути Мій Дім, так як він стане негідним 
Моєї Святої Присутності.

Щодо усіх Моїх невинних учнів, то вони бачитимуть 
тільки те, що вони вважатимуть спробою модернізувати 
Католицьку релігію.

Незабаром у Мене вже не буде ключів від Мого Дому, бо 
вони також заберуть і їх. Тоді Я зроблю Моїм Домом тільки 
серця Моїх вірних священнослужителів, Моїх улюблених 
учнів і тих, чиї серця будуть відкритими до Мене.

Мій Дім – ваш. Мій Дім – для всіх. Але коли Я вітаю поган у 
Моєму Домі, це не дає їм права змушувати Божих дітей при-
ймати їхні звичаї або дозволяти їхні церемонії в Господньому 
Домі. Ви ніколи не повинні дозволяти використовувати 
вашу Віру таким чином, аби йти на компроміс, щоб по-
гани зганьбили Мій Дім (18 травня 2014 р. Б., 19:15).

Моя Церква переверне Моє Вчення з ніг на голову
Я попереджаю вас, усіх тих, хто приймає що-небудь, що 

вважається священним – але що є творінням людських рук, 
і хто приймає це як Моє, що Я викину вас геть, тому що ви 
більше не зможете називати себе Моїми служителями. А 
якщо ви заведете душі в оману, ваше покарання почнеться 
за вашого життя і триватиме ще довго після вашої смерті.
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Мій Гнів невідомий вам, тому що ви ще повинні стати 
його свідком. Але знайте наступне. Ви, хто зрадить Мене, 
вже знаєте, хто ви є, бо ваша віра вже ослабла. Багато з 
вас вже впало і ваша слабкість буде вашою погибеллю. 
Ви зрадите Мене; відречетеся від Мене і приймете Моїх 
ворогів, бо ви будете так спіймані в лапи нової релігії – 
світського гуманізму, який прийде, як вовк в овечій шку-
рі, щоб пожерти вас – що й забудете Мене. Ваші амбіції 
і бажання догодити Моїм ворогам, які піднесуться до 
великих висот в ешелонах Моєї Церкви – засліплять вас 
до Істини. Це буде причиною вашої смерті і смерті всіх 
тих, кого ви затягнете у серйозну помилку.

Коли Моя Церква переверне Моє Вчення з ніг на голову, 
виверне навиворіт і поставить задом наперед, ви будете 
знати, що настав час для антихриста стати в центрі уваги.

Ті, хто поклоняться звірові, підпишуть собі смертний ви-
рок і вручать свою свобідну волю, Священний Дар від Бога, 
в руки Моїм ворогам. Як тільки ви складете клятву цьому 
новому лжевченню, ви будете винні у Моєму розп’ятті і 
ваша кара буде суворою.

Ви запитаєте, чому ви маєте бути покараними за ваш 
послух старшим? Відповідь проста.

Коли ви дали клятву служити Мені, ви погодилися 
захищати Істину. Якщо ви розірвете цю клятву через 
ваш послух Моїм ворогам, що приходять, тоді ви вже не 
будете служити Мені, Ісусові Христові.

Ви можете захищати тільки Істину, бо Я Є Істина. Якщо 
ви відкинете Істину – ви відкинете Мене. Якщо ви, як 
слуги Божі, відречетеся від Мене, ви більше не будете 
здатними вести Божих дітей до Вічного Спасіння (30 
червня 2014 р. Б., 23:50).

Розподіли наростатимуть і, в решті-решт, всім Божим 
дітям доведеться зробити вибір: або піти за фальшивою 
ілюзією, представленою лжепророком, який скаже, що го-
ворить від Імені Бога, або йти слідом за Правдою.
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Ніколи не думайте, що ви будете достатньо сильними, 
щоби протистояти натиску тих фальшивих священиків, які 
будуть представляти звіра. Їхній вплив буде великим. Без 
Моєї допомоги вас спокусять відвернутися від Мого Вчення
(5 листопада 2012 р. Б., 17:45).

ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА (ДРУГА ПЕЧАТЬ)

Святе Письмо:
Ви почуєте про війни та 

воєнні поголоски; глядіть же, 
не тривожтесь, бо треба, 
щоб це все сталося, але це не 
кінець ще. Народ бо на народ 
повстане й царство на цар-
ство. (Мт. 24.6-7)

Книга Істини: 
Моя ніжно улюблена дочко, 

настав час на відкриття Другої Печаті, коли війни будуть по-
силюватись і розповсюджуватись (10 березня 2012 р. Б., 15:30).

Війни, про які Я тобі говорив, уже розпочинаються, їхній 
план – знищити населення. Вам може здаватись, що це – вій-
ни між двома націями, але це – не так. Зброя надійде тільки 
з одного джерела (4 квітня 2013 р. Б., 19:45).

Моя дочко, всі ці війни між собою пов’язані. Вони не відбули-
ся через регіональні хвилювання, а були сплановані на Заході.

Ці війни були свідомо розпочаті з метою отримання 
контролю, і багато з цих країн зображені як демонічні з 
поширеною неправдою про їхніх політичних лідерів.

Діти, ці війни були майстерно організовані всі й одразу з 
метою усунунення лідера за лідером. Мирні рішення були 
представлені і схвалені, але вони є фальшивими. Ви, Мої 
діти є обдуреними (…).
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Як гадаєш, чому так багато країн були втягнуні в ці війни, 
в один і той самий час? Це не був збіг обставин. 

Існує план, організований антихристом, щоб завойовува-
ти і контролювати ті країни, які мають багаті ресурси. Як 
тільки вони візьмуть під контроль ці країни, то стануть дуже 
потужними. Коли війни посиляться і стануть виснажливими, 
тоді антихрист дасть про себе знати у якості мирного посе-
редника. Багатьом з вас не говорять правду через контроль, 
який антихрист і його організації мають у засобах масової 
інформації (10 березня 2012 р. Б., 15:30).

Чотири потужні імперії (Китай, Росія, США і Європа) висту-
патимуть як основне джерело воєн… Всі ці народи боротимуть-
ся між собою, хоч стверджуватимуть, що співпрацюють. Через 
зростання недовіри кожен з них намагатиметься перевершити 
іншого, і тоді спалахне війна (21 вересня 2013 р. Б., 12:22).

(…) Третя Світова Війна розпочнеться незабаром…
Це розпочнеться в Європі.
Причиною буде ваша банківська система і Німеччина в 

черговий раз буде залучена у цю трагедію, як це було під час 
останніх двох випадків. Коли це розпочнеться, багато чого 
буде потрібно для порятунку економіки і катастрофа вплине 
на Грецію з великими негативними наслідками у Франції.

Близький Схід з Ізраїлем та Іраном також будуть втягнені 
у війну, а Сирія відіграє серйозну роль у падінні Єгипту.

Моя дочко, Я розбудив тебе, щоб розповісти тобі про це, але 
не для того, щоб налякати, а щоб приспішити тебе в цьому часі 
до посиленої молитви за Європу (16 травня 2012 р. Б., 03:10).

(…) дуже важливо, щоб люди в усьому світі повернулися 
до Мене і попросили захистити їх в цей час від лиха війни.

Війни розгортатимуться і надалі, поки не буде оголошена 
Велика війна, і тоді найбільший ворог – комунізм – створить 
велике сум’яття серед усіх народів(…). Буде втрачено багато 
життів, але потім війна на Сході спричинить ще більшу війну.  
Коли станеться ця війна, будуть втрачені мільйони життів 
(4 березня 2014 р. Б., 17:00).
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ГОЛОД (ТРЕТЯ ПЕЧАТЬ)

Святе Письмо: 
…Голод, чума та землетруси 

будуть по різних місцях, та все 
це – початок страждання
(Мт. 24.7-8).

Книга Істини: 
Незабаром, після цього, буде розкрита Третя Печать, 

коли людство боротиметься за їжу, бо у світі запанує голод. 
Людство, позбавлене їжі, голодуюче духовно і без сторон-
ньої допомоги, хапатиметься за будь-що, або будь-кого, хто 
запропонує полегшення (16 березня 2013 р. Б., 15:25).

Той нікчемний диявольський план від певного часу є 
розроблений через змія і його послідовників. Деякі з цих 
підступних планів є виявлено, але ще багато людей вважа-
ють, що світ просто переживає ще одну фінансову кризу. 
Пробудіться всі ви тепер. Озирніться навколо та переко-
найтеся в цьому самі. Перестаньте вважати, що світ просто 
знаходиться  в муках депресії, яка викликана спадом еко-
номіки, бо це є неправдою (…). Прошу, прислухайтесь до 
Мого Слова. Ваші гроші будуть знецінені. Ваш доступ до 
продовольства та інших предметів першої необхідності 
буде можливий тільки через знак, ідентифікацію, про 
яку Я говорив раніше (17 квітня 2011 р. Б., 09:00).

Через війни та відсутність грошей більша частина врожаю 
буде втраченою і це призведе до відкриття Третьої Печаті, 
яка означатиме голод. Саме тому приспішую зараз усіх 
Божих дітей спробувати зберігати сухі продукти і ті, що 
не швидко псуються, щоб прогодувати родини. Важливо 
вирощувати свій власний врожай, якщо це можливо.

Пам’ятайте, однак, що молитва може набагато пом’якши-
ти ці страждання (16 травня 2012 р. Б., 03:10).
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…деякий час назад Я сказав вам всім посадити насіння, 
щоб прогодувати вас і ваші родини під час переслідування… 
Ви повинні посадити навіть всього кілька насінин – чистих 
насінин, що не були змінені втручанням людини. Потім Я 
помножу плоди, які вони принесуть, і всім буде достатньо 
їжі, коли світ буде переживати сильний голод…

Будь ласка, не думайте, що Я прошу вас залишити свої 
будинки, бо цього не потрібно. Невелика підготовка, де ви 
запропонуєте допомогу один одному – це все, що необхідно. 
Моя Дорогоцінна Кров покриє всіх тих, які вірять в Моє По-
передження до людства протягом часу відкриття Третьої Пе-
чаті, супроводжену часом війни (31 серпня 2013 р. Б., 21:45).

(…) голод, який охопить світ, коли відкриється Третя Пе-
чать, не обмежиться нестачею їжі для тіла. Голод, про який 
Я кажу, буде ще й голодом духу, бо усі сліди Правди будуть 
стерті ворогами, які проникли в Церкву, створену на землі 
Моїм Сином, Ісусом Христом (24 березня 2014 р. Б., 15:33).

І коли здаватиметься, що надії вже не буде, з’явиться ми-
ротворець (антихрист), і настане початок кінця (4 березня 
2014 р. Б., 17:00).

АНТИХРИСТ

Святе Письмо:
Після того бачив я в нічних видіннях, аж 

ось звір четвертий, страшний, жахливий 
і надзвичайно сильний; у нього великі, 
залізні зуби; жер він, трощив, а останки 
топтав ногами. Він не був схожий ні на 
одного із звірів, що були перед ним, і мав 
десять рогів.

Від одного з них виріс другий, маленький ріг, що став нез-
мірно великим, на південь, на схід і на славний край (Дан. 8.9).
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Дививсь я пильно на ті роги, аж ось ще один ріг, малень-
кий, виступив між ними, а три попередні роги були вирвані 
перед ним, і ось у цього рога були очі, ніби людські очі, і рот, 
що промовляв зухвало (Дан. 7.7-8).

Дививсь я тоді через великий галас гордовитих слів, що 
вимовляв ріг… (Дан. 7.11).

Дивився я: а той ріг провадив війну з святими й подолав 
їх (Дан. 7.21).

І слова на Всевишнього буде вирікати та святих Всевиш-
нього буде гнобити, й задумає змінити свята й закон; і вони 
будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу 
(Дан. 7.25).

І піднявся аж до небесного воїнства й скинув на землю 
частину воїнства й зір, і розтоптав їх.

Він піднявся аж до начальника воїнства й забрав у нього 
повсякчасну жертву й перевернув місце його святині, тож 
на повсякчасну жертву був покладений гріх, і правду кинуто 
на землю; він учинив так, і йому пощастило (Дан. 8.10-12).

А наприкінці їхнього царства, коли грішники довершать 
міру, настане цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, 
і він накоїть спустошень дивовижних; і що робитиме, йому 
поведеться – він вигубить потужних і народ святих.

На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде 
здійснюватись; він загордіє своїм серцем і зненацька вигу-
бить багато людей. Він устане проти Князя над князями, 
але й зламаний буде - не рукою людською (Дан. 8.23-25).

Дано йому уста, що говорили великості та блюзнірства, і 
дано йому владу - діяти сорок два місяці. І розкрив уста свої 
для блюзнірства проти Бога – блюзнити на ім’я його і ски-
нію його і тих, що на небесах живуть. Дано йому вести війну 
проти святих і перемогти їх; і дано йому владу над кожним 
племенем і людністю і язиком і народом. Поклоняться йому 
всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі 
життя в Агнця заколеного, від заснування світу (Од. 13.5-8).
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Книга Істини: 
Малий ріг – антихрист
Моя найулюбленіша дочко, часи, що надходять, витрусять 

світ зі сну. Незалежно від релігії, якщо така взагалі є, люди 
почують  голос малого рогу, що пробудить увагу всього світу.

Посаджений на престолі Петра, цей шахрай (малий ріг) 
буде голосно кричати і гордо проголошувати свої пропози-
ції, щоб об’єднати всі церкви в одну.

Проголошений як сучасний новатор, він буде оточений 
оплесками світського оточення, бо зробить гріх невинною 
річчю. Він впровадить нові закони, які не тільки стануть у 
конфлікт з Вченням Католицької Церкви, але вони зрадять 
всі закони християнства (25 лютого 2013 р. Б., 23:00).

Портрет антихриста
(…) світ вже є приготований до приходу антихриста. Ба-

гато потужних політичних сил подбали про нього і про те, 
щоб провести його через парадний вхід.

Антихрист буде походити зі Сходу, а не з Заходу, але його 
будуть любити, поважати і шанувати і на Сході, і на Заході, і в 
кожному куточку світу. А розпочнеться це наступним чином. 

Антихрист, за допомогою ворогів Бога, швидко спрово-
кує війну між двома народами на чолі з двома впертими і 
сильними лідерами. Ці війни будуть загострюватися, а потім 
перекинуться на інші країни. Коли загроза стане настільки 
серйозною, що почне впливати на найпотужніші народи, 
тоді розпочнуться мирні переговори. 

Звір (антихрист) з’явиться невідомо звідки. Своїм умін-
ням, яким вразить світ, він покладе край війнам. Він буде 
мати сильний голос. Він буде дуже розумним і створить собі 
імпонуючий, харизматичний образ. Його приваблива зов-
нішність, чарівність і почуття гумору будуть немов потуж-
ний гіпнотичний магніт. Він отримуватиме велику похвалу 
від відомих світових лідерів та засобів масової інформації і 
стане знаменитим. Його постава сподобається бізнес-ліде-
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рам, які вважатимуть його визначальним у примноженні 
багатства і економіка почне зростати.

Антихрист виявиться настільки особливим, що народи 
будуть гучно домагатися і заохочувати його відвідати їхні 
країни. Його любитимуть, а він наслідуватиме найменші 
деталі, кожен момент Моєї Місії, коли Я ходив по землі. Його, 
як проповідника важливості любові, миру та єдності між 
народами вважатимуть творцем великих чудес повсюди, 
куди б він не прийшов.

Він не буде таким, як інші люди. Він не буде таким, як будь-
який інший харизматичний маріонеточний лідер. Він буде 
таким сліпучим і чудовим, як ніхто інший. Він буде сприй-
матися як символічний лідер Єдиної Світової гуманітарної 
Релігії. Йому буде приписаний успіх тієї так званої мерзоти. 
Всі впадуть до його ніг.  Зображення його обличчя буде скрізь. 
Він буде зустрічатися з багатьма керівниками релігійних 
конфесій. Згодом скажуть, що в його присутності люди неспо-
дівано зцілюються. Завдяки силі сатани він зможе творити 
діла, які багатьох шокують і їх вважатимуть чудесами.

Тоді несвідомі люди почнуть вважати його Месією. 
Потім він натякне, що його послав Бог, щоб врятувати 
світ. Багато людей, включаючи тих, хто не визнає Мого 
існування, будуть переконані, що ця людина є Сином Люд-
ським, Ісусом Христом. Ті, які віддаватимуть йому почесті, 
будуть коритися усім його вимогам і любитимуть його, але 
будуть настільки опановані злом, що їхні душі засмокче 
вакуум темряви, з якого вони вже не зможуть вибратися.

Ті, хто знає Правду Мого Вчення, розпізнають обман, який 
буде представлений людству і вони будуть протистояти цій 
мерзоті (…) (26 квітня 2013 р. Б., 12:30).

Він стане дуже потужним світовим лідером але ніколи 
не можна дивитися йому прямо в очі. Дивіться тільки вниз. 
Повірте Мені, прошу, і молиться, щоб ті, над якими він запа-
нує, могли бути відкуплені (25 листопада 2012 р. Б., 18:45).
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(…) насіння вже засіяне і кожна деталь плану по підго-
товці світу до приходу антихриста розроблена. Усі зміни, 
які ви побачите у світі політики і в Моїй Церкві на землі, 
пов’язані – як і кожен вчинок, зроблений у відносинах між 
народами – як і кожен закон, який кидає виклик Законам 
Божим. Це не випадково, що такі закони впроваджуються по 
всьому світу  з  такою швидкістю, як тепер, оскільки вони 
були ретельно організовані (7 квітня 2014 р. Б., 19:15).

НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК

Святе Письмо: 
Він так прорік: Четвертий 

звір – це четверте царство, що 
буде на землі, відмінне від усіх 
царств; воно пожере всю землю і 
розтрощить її та розтопче.

А десять рогів – то десять царів, що постануть з того 
царства, а після них постане інший. Він буде відмінний від 
попередніх і скине трьох царів (Дан. 7.23-24).

Книга Істини: 
Єдиний Світовий Порядок є найбільшою пародією на 

Істинного Триєдиного Бога (5 липня 2013 р. Б., 14:10).
Як постане Єдиний Світовий Порядок
Чотири частини світу – це чотири великі імперії (Китай, 

Росія, США і Європа), які об’єднаються, щоб створити об’єд-
наний уряд, який матиме під контролем глобальні засоби і 
населення (24 вересня 2013 р. Б., 11:18).

Коли Єдиний Світовий Порядок візьме під контроль 
Близький Схід, ви будете здивовані тим, скільки країн пе-
ребуватиме під їхнім контролем. Як багато невинних душ 
вважатимуть, що цей новий режим пропонуватиме їм сво-
боду. Але це буде не так (1 травня 2011 р. Б., 21:00).
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Наслідки Третьої Світової Війни
(…) незабаром у світі розпочнеться Тре-

тя Світова Війна. Наслідок цієї війни буде 
таким – Моя Католицька Церква на землі 
потрапить в Єдину Світову Церкву во ім’я 
об’єднання. Це об’єднання стане реальністю 

після того, як з’явиться антихрист, щоб принести фальши-
вий мир і так званий кінець війні. Цей мирний договір буде 
включати в себе Західний Світ, аж доки Китай і Росія не 
втрутяться  до світових справ. Вони будуть загрозою для 
звіра з десятьма рогами – Європи, і візьмуть над нею кон-
троль, щоб ввести комунізм. Червоний Дракон – Китай, вже 
здобув міцні позиції у світі через контроль над світовими 
фінансами. Червоний Дракон і Ведмідь, яким є Росія, не лю-
блять Бога. Ними керує антихрист, який є зі Сходу і ховається 
за зачиненими дверима (16 травня 2012 р. Б., 03:10).

ЗНАК ЗВІРА – ЧІП – 666

Святе Письмо:
І заподіює всім, малим і великим, 

і багатим і вбогим, і свобідним і не-
вільникам, щоб дано було їм клейно 
на руку їхню праву або на чола їхні; 
щоб жоден не міг купити чи прода-

ти, крім того, хто має клейно, ім’я звіра або число імени його.
Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить чис-

ло звіра, бо це – число людське, і число його 666 (Од. 13.16-18).
Книга Істини:
(…) коли вони (антихрист і лжепророк) спокусять Божих 

дітей, розпочнеться атака.
Раптово всіх попросять прийняти єдиний світовий 

знак вірності для об’єднаного світу, в якому будуть зму-
шені перебувати усі люди. В ньому буде запроваджено 
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контроль ваших грошей, вашого доступу до їжі і того, як 
ви живете. Багато законів призведе до того, що ви стане-
те в’язнями. Ключем до ваших кліток,  який триматиме 
вас під їхнім контролем, буде знак звіра.

666 буде вмонтовано, як прихований номер в чіпі, 
який ви будете змушені прийняти так само, як ви зму-
шені робити будь-яке щеплення. Один раз вживлений, 
він отруїть не тільки ваш розум і душу, але й ваше тіло, 
оскільки він викличе епідемію, розроблену для того, щоб 
винищити велику частину населення світу.

Ви не повинні приймати знаку звіра. Натомість Я поясню 
вам, що маєте зробити. Багато приймуть цей знак, тому що 
вони почуватимуться безпорадними.

Печать Бога Живого, Моя Молитва Хрестового Походу 
(№ 33) є вашим рятувальним канатом.

Коли ви приймете Мою Печать Захисту, дану вам Моїм 
Предвічним Отцем, вас не примусять прийняти знак 
звіра. Ви залишитеся неушкодженими. Вашої домівки  
не буде видно, її не обшукуватимуть і за нею не стежи-
тимуть, оскільки для армії сатани вона буде невидимою. 
Ви будете змушені зберігати продукти харчування, які 
залишаться придатними до їжі на кілька років, у сховку. 
Ви будете змушені вирощувати свої власні зернові куль-
тури, зберігати свою власну воду і тримати всі посвячені 
речі навколо себе (…).

Ті невинні душі, які будуть в стані Ласки, під час того, 
коли будуть змушені до прийняття чіпа, будуть врятовані  
(1 червня 2012 р. Б., 20:15).

Вони скажуть, що це – знак правдивого миру, любові та 
єдності, але в основі цього мерзенного знаку буде прихована 
цифра 666, знак звіра.

Подібно як святі Медальйони дарують захист з Неба 
завдяки Силі Бога, так знак звіра принесе з собою 
смерть – смерть душі і смерть тіла від страшної хвороби. 
Тим, хто відмовиться прийняти його, доведеться ховатися 
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і готуватися. Я знаю, що це моторошно, але це правда. Я 
втручатимуся за допомогою ваших молитов, щоб покласти 
край переслідуванню (29 липня 2013 р. Б., 11:23).

Коли все здаватиметься безнадійним, буде створена 
об’єднана група з політичних лідерів і керівників христи-
янських церков, у рамках Єдиної Всесвітньої Організації, а 
з неї проросте нова мерзота – Нова Єдина Всесвітня Релігія 
(20 березня 2014 р. Б., 21:42).

НОВА ЄДИНА СВІТОВА ЦЕРКВА

Святе Письмо:
Нехай ніхто жадним способом не 

бентежить вас! Бо спершу настане 
відступство й виявиться чоловік 
безбожний, син погибелі, той супро-
тивник, який зноситься понад усе, що 
зветься Богом чи святощами, так що 
сяде сам у храмі Божім і видаватиме 
себе за Бога.

І тепер знаєте, що саме стримує його з’явитись у часі 
своєму. Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Лише тепер 
є той, хто його стримує, аж поки не буде усунений.

І тоді й з’явиться беззаконний, якого Господь Ісус умер-
твить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. 
Поява бо того буде під діянням сатани з усякого роду силою, 
із знаками і з неправдивими чудами та всяким брехливим 
обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любови 
правди, щоб їм спастися (2 Сол. 2.3-5;7-10).

Книга Істини: 
Моя Церква стане настільки роздробленою, що будь-яка 

надія в її стінах буде зруйнована. Це спричинить великий 
страх, а потім, у спосіб, який спершу не буде здаватися ясним, 
Католицька Церква стане провідною силою у Новій Єдиній 



59

Світовій Релігії. Ця нова мерзота буде проголошувати велику 
любов до бідних і голодних у світі. Але вона не буде пропо-
відувати Моє Слово, і не залишиться вірною Моїй Церкві 
(1 листопада 2013 р. Б., 23:17).

Лжепророк не тільки візьме контроль над Католицькою 
Церквою, він буде керувати всіма християнськими церква-
ми, які об’єднає в одне ціле.

Але це буду не Я, Ісус Христос, не на Мені цей новий храм 
буде побудований. Це буде храм на честь звіра замість Свя-
того Престолу (10 червня 2012 р. Б., 15:30).

Єдина Світова Релігія

Він (антихрист) і лжепророк, який сидітиме, як цар, в cто-
лиці Петра (Ватикані), таємно плануватимуть Єдину Світову 
Релігію. Вона виглядатиме як різновид християнської релі-
гії, яка проголошує любов. Однак, вона не сприятиме любові 
один до одного, любові,  яка походить від Бога. Замість цього, 
ця релігія сприятиме любові та вірності антихристу і любові 
до себе (егоїзму) (1 червня 2012 р. Б., 20:15).

Нова релігія буде вважатися релігією співчуття. Нова релі-
гія для всього людства залучить не-християнські вірування 
(…) (11 грудня 2014 р. Б., 21:50).

Це буде його (антихриста) останнім великим досягнен-
ням – приведення усіх об’єднаних ним народів у сферу Ка-
толицької Церкви і всіх інших християнських конфесій. Це 
об’єднання сформує Нову Єдину Світову Релігію (23 серпня 
2013 р. Б., 14:09).

Їм (народам) скажуть, що цей новий храм є церквою, яка 
об’єднує всіх, тому що Бог любить усіх Своїх дітей. І якщо Бог 
любить усіх Своїх дітей, то Він хотів би, щоб вони об’єдналися 
в одне ціле, щоб вони обійняли один одного, незалежно від 
своїх переконань, релігії, кольору шкіри, раси та законів. 
Їм скажуть про те, що всі об’єдналися перед лицем Бога та 
попросять відправити своїх представників до нового храму, 
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який буде розташований у Римі. Їм скажуть, що це – Новий 
Єрусалим, який було пророковано у Біблії, який оберігається 
обраним Богом провідником – лжепророком.

Той, хто відмовиться прийняти цю нову, так звану інклю-
зивну церкву, не буде вважатися християнином (7 квітня 
2013 р. Б., 18:40).

Нова ера Церкви матиме вигляд глобальної євангелі-
зації, подібної якій ніколи раніше не було в Моїй Церкві з 
часів, коли Мої Апостоли розпочали свою місію. Її буде радо 
вітати, в першу чергу, мирський світ. Як тільки світ прийме 
цей план, керівники Моєї Церкви будуть змушені вітати цю 
нову еру, в якій Церква і мирський світ об’єднаються. Єресь 
буде буяти, а Моє Ім’я щезне (26 листопада 2014 р.Б., 23:10).

План запровадження Світової Релігії
Найближчим часом буде оприлюднено зміни до цер-

ковних молитовників, а їх причиною назвуть те, що вони 
віддзеркалюють потреби сучасного світу і що вони (моли-
товники) повинні стати інклюзивними, тобто задовільняти 
інші віровизнання та релігії.

Як тільки правдиве Слово Боже і Вчення Мого Сина, Ісу-
са Христа, будуть змінені, вони стануть безплідними, тому 
що не будуть відображати Істину, дану світові Моїм Сином. 

Антихрист в першу чергу стане популярним завдяки 
своїм політичним здобуткам. Потім він зверне свою увагу  
на різні релігії, але в основному зосередиться на християн-
стві. Христос є його найлютішим ворогом і об’єктом його 
ненависті, і тому його кінцевою метою буде знищення 
Церкви Мого Сина. Церкву будуть розвалювати різними 
способами ще перед тим, як його, антихриста, попросять 
долучитися до неї. І він долучиться, з рішенням викладеним 
в плані створення Нової Єдиної Світової Релігії. Всі ці зміни, 
коли Церква публічно закликатиме до об’єднання всіх релі-
гій, настануть ще до того, як антихрист займе своє місце на 
Троні Мого Сина на землі (7 вересня 2014 р. Б., 19:30).
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Всі знаки, які Я оголосив через тебе, вже починають 
бути видимими. Ви можете спостерігати брак доступних 
Богослужінь. У багатьох Моїх Церквах обмежено Таїнство 
Сповіді. Немає священиків у багатьох Моїх Церквах для 
того, щоб управляти ними. Є так багато осіб, які залишають 
Мої Церкви в цей час утиску, що невдовзі ці церкви будуть 
передані комерційним фірмам. Оскільки християнська віра 
піддається випробуванням, важливо, щоб ви продовжували 
молитися Мої Молитви Хрестового Походу. 

Незабаром до Католицької церкви та інших християн-
ських Церков будуть впроваджені нові слуги.

Спочатку межі релігійних відмінностей будуть розмива-
тися. Але потім, впродовж короткого часу, ви вже не впізна-
єте Мого Вчення, тому що воно буде делікатно видалено. На 
його місці опиниться серія розпливчастих, але поетичних 
висловлювань, які сприятимуть терпимості до гріха. Нічого 
не підозрюючі люди, які регулярно відвідують церкву, на 
початковому етапі не помітять цієї брехні. Тоді Моїх послі-
довників мучитимуть тривожні відчуття, що щось не так. 
Остаточною аферою буде заміна Святих Таїнств поганськи-
ми замінниками.

Все це відбудеться під керівництвом лжепророка, який 
ствердить, що він первосвященик всіх релігій, об’єднаних в одну.

Ця Нова Єдина Світова Релігія покланятиметься зві-
рові. Всі ті, хто буде сліпо за нею йти, будуть пожерті 
бестією і будуть втрачені для Мене назавжди. Швидкість, 
з якою все це відбуватиметься, здивує Моїх послідовників. 
Цей план ретельно організований. Кампанія, щоби заміни-
ти ворожість християн на прийняття світських законів, є 
професійно скерована.

Це все заплановане серед багатьох народів однією групою, 
яка, щоб підтримати свою злу брехню, використає відомих 
особистостей, зірок і фігурантів, всіх тих, які відомі більшості. 
Вважайте. Не приймайте брехні. Не дайте себе втягнути в план 
збезчещення Мого Святого Імені (9 жовтня 2012 р. Б., 21:31).
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Введення нового псевдовчення
Коли вводитимуть Єдину Світову Релігію, це буде зро-

блено дуже акуратно, щоб не створити враження, що Мене, 
Вічного Отця, більше не шанують (…).

Слова, які величають Моє Ім’я та Ім’я Мого Сина, будуть 
перекручені, а вислови, які відносяться до Мого Сина, будуть 
містити такий вираз, як «Ісус Світла». Ця нова молитва буде 
робити акцент на перевагах людини, її відповідальності у 
забезпеченні добробуту своїх братів і заохоченні всіх релігій 
разом, як один, почитати Бога. Усі згадки про Мого Сина так, 
як визначено Його вшановувати, будуть замінені цим новим 
титулом, який вони дадуть Йому. Світові скажуть поклоня-
тися красі Землі, чудесам світу, створеного Богом, Який є 
одним для всіх і Який приймає будь-які види поклоніння. 
Це буде час, коли світ з’єднається разом в одному світі, наче 
поганська релігія. Через те, що дуже багато релігійних ви-
словів будуть засмічені цим новим віровизнанням, потрібні 
будуть ті, хто благословенний проникливістю, щоб правиль-
но зрозуміти, що відбувається (26 травня 2014 р. Б., 16:22).

Промови представників Моєї Церкви на захист цих змін, 
які будуть необхідні для введення першої частини цього но-
вого псевдовчення, міститимуть відмінну фальш. Слова, які 
будуть використовуватися для опису Мого Вчення, не будуть 
знайомими для тих християн, які Мене дійсно знають. Мова, 
яка буде використовуватися по відношенню до Мене, буде 
принижувати гідність та ображати Мою Божественність   
(11 грудня 2014 р. Б., 21:50).

Будьте обережними з фальшивими молитвами, які вам 
можуть бути представлені, бо вони не будуть натхненні 
Святим Духом і тому їх слід уникати. Невелике слово, ма-
ленька фраза або просто упущення, тут або там, можуть 
перетворити молитву в неправду. Зло є тихим вбивцею духу 
і не легко визначити, коли воно маскується під Істину (28 
січня 2015 р. Б., 17:00).
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Набагато краще просто мовчати, ніж вимовити хоч би 
одне слово богохульства, яке буде представлене у всіх цер-
квах світу, що вшановують Мене, вашого Отця, і приймають 
Мого Сина, Ісуса Христа, вашого Спасителя (…).

Даремними будуть зусилля тих, хто нав’язує цю темряву 
Моїм дітям, бо вони страждатимуть за те, що відкидають 
свого Творця. І коли ця молитва буде прийнята за чисту 
монету, інша мерзота з’явиться – введення переписаного 
Слова, яке не буде нести в собі нічого, окрім гнилі.

З часом, буде створений спеціальний символ, який пред-
ставлятиме нового рукотворного бога, і тим, кого попросять 
носити цей символ, буде здаватися, що вони роблять добру 
справу, виявляючи солідарність один з одним. Всі ці речі, 
як вони скажуть, є для блага всіх людей, а вашим першим 
обов’язком буде пошук людської досконалості. Це, скажуть 
вони вам, є важливим, перед тим, як ви зможете зустрітися 
з Богом. Ви не можете виконувати Божу Волю, якщо ви не 
домагаєтеся справедливості, щоб звільнити людство від 
неволі релігійних переслідувань, бідності і воєн. У центрі 
уваги буде Моє Творіння – земля, народи, люди і політичні 
правителі. Всі будуть пов’язані разом, як один, для того щоб, 
за їхніми словами, служити Богу краще. Але все, чому вони 
будуть служити – це буде князь брехні, який і принесе всі 
ці речі. І в той час, як світ буде вітати такі нові та, здавалося 
б, інноваційні досягнення у вирішенні глобальних проблем, 
людство буде примушене до поганства. Поганство принесе 
з собою жахливу темряву душі. І тоді за всі ті речі, що вони 
висунули проти Мене, Я повторю їхні гидоти – на землю, по 
якій вони ходять; на воду, яку вони п’ють; на гори, якими 
вони піднімаються; на моря, які вони перетинають, і на дощ, 
який зволожує їхні поля.

Битва між сильними, гордими і злими людьми і Мною, 
їхнім Вічним Отцем, їхнім Творцем, буде жорстокою битвою 
(26 травня 2014 р. Б., 16:22).
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Знаки часу
Того дня, коли буде проголошена нова Єдина Світова 

релігія, яка буде схвалена відділами Католицької Цер-
кви, як було передбачено, небо потемніє і сильний грім 
обрушиться на землю. Це буде так, як було в ту секунду, в 
яку Я зробив Мій останній подих на Хресті, коли Гнів Мого 
Отця вдарив по Горі Голгофі. Коли це відбудеться – це буде 
знак, що Моя Єдина Істинна Церква була вилучена, а її місце 
зайняла хибна поганська огида і ви повинні знати наступне. 
Це тоді покарання скрізь будуть обрушуватися на людство 
(27 жовтня 2012 р. Б., 21:35).

Церква Мого Сина буде переслідувана, зруйнована, 
осквернена – поки, врешті-решт, у ній не помістять трон, 
на якому засяде антихрист.

Звідси він, антихрист, і оголосить, що він є Христос і 
що він прийшов спасти світ (29 жовтня 2013 р. Б., 19:30).

СКАСУВАННЯ ТАЇНСТВА ЄВХАРИСТІЇ І 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ІСТИННОЇ ВІРИ

Святе Письмо:
Від часу скасування повсякчасної жер-

тви й запровадження мерзенної гидоти 
мине 1290 днів. Щасливий, хто ждатиме й 
діжде до 1335 днів (Дан. 12.11-12).

Отож, коли побачите «мерзоту запу-
стіння», провіщену пророком Даниїлом, 
поставлену на святім місці – хто читає, 
нехай розуміє (Мт. 24.15)!

Книга Істини: 
Чому так важливо зберегти Жертвопринесення Святої 

Літургії за будь-яку ціну?
Свята Літургія є осередком Моєї Присутності – Моєї 

Справжньої Присутності у світі. Моя Присутність приносить 
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Життя і Світло. Вона принесе душі життя і наповнить її 
особливою Благодаттю. Вона принесе з собою Світло – Моє 
Світло – яке є яскравішим за сонце. Іскорки Мого Світла до-
статньо, щоб освітити кімнату, яка знаходиться в темряві. 
Допоки Моя Свята Євхаристія зберігається у великій 
славі на вівтарях Моїх Церков, доти буде існувати життя. 
Без неї наступить темрява. Коли немає Мене – немає Світла. 
Без Мого Світла немає нічого, крім темряви в душі. Ні миру. 
Ні любові. Ні надії. Ні Життя (10 червня 2014 р. Б., 12:05).

Коли антихрист поглине всі релігії, тоді єдиною зброєю 
проти нього, проти якої він буде безсилий, буде Свята Меса 
(Божественна Літургія) і Переісточення хліба і вина в Моє 
Тіло і Кров у Пресвятій Євхаристії (1 червня 2012 р. Б., 20:15).

Скасування Святої Євхаристії
Як Я страждаю, коли бачу стіни Католицької Церкви, які 

руйнують, виймаючи цеглинку за цеглинкою, щоб звільнити 
місце для нової церкви!

Нова церква, яка з’явиться найближчим часом, не буде 
прийнятною для Мого Сина.

Замість цього вона скасує присутність Святої Євхаристії і 
Мій Син страждатиме від болю Розп’яття ще раз. Та жертва, 
яку Він зробив, щоб дати світові цей Дар, буде незабаром 
проігнорована і відкинута.

Нова церква не розповідатиме Божим дітям, що Євхарис-
тія є істинною Присутністю Ісуса, Мого Сина. Замість того 
вона створить нову інтерпретацію Святої Євхаристії, яка не 
зможе більше викликати Присутність Мого Сина (10 травня 
2012 р. Б., 15:45).

Моїм послідовникам скажуть, що Святе Причастя полягає 
в об’єднанні усіх людей, скрізь, щоб виявити любов один до 
одного. Повільно, але впевнено, Свята Меса відмовиться 
від Мого Святого Жертвування (29 червня 2013 р. Б., 21:13). 

Коли вони скажуть вам, що Моє Тіло означає щось інше, 
аніж Моє фізичне Тіло, тоді будете знати, що євхаристія, яку 
будете отримувати, не буде Мною.(15 березня 2014 р. Б., 20:10).
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Мою Присутність буде мовчки усунуто з нової цере-
монії Богослужіння. Всі ці церемонії будуть маскувати 
порожні скинії, тому що Мій Отець не дозволить на Мою 
Божу Присутність там (13 лютого 2013 р. Б., 11:20).

Хліб Життя зникне. Божі діти не будуть живитися 
реальними Тілом і Кров’ю Мого Сина. Їхні душі стануть 
безплідними, порожніми, без присутності Мого Сина і 
тих Благодатей, які Він дарує тим, хто приймає Його у 
Святому Причасті (10 травня 2012 р. Б., 15:45).

Нові правила, які міститимуть зміни в молитвах під час 
Святої Літургії, виглядатимуть невинними. Багато хто не 
надасть цьому значення, але вони стосуватимуться Святої 
Євхаристії і Моєї Присутності в ній. Буде використано слово 
«commemorate» (споминати), а всі церкви незабаром будуть 
позбавлені своїх скарбів. Забрані скарби, в тому числі золоті 
Дарохранительниці, будуть замінені на вироби із дерева та 
каменю. Це буде однією з ознак, що все це робиться зі старан-
ням для Єдиної Світової Релігії (30 квітня 2013 р. Б., 15:40).

Ви ніколи не повинні дозволити їм змінити значення 
Святої Євхаристії. Тільки тоді, коли Свята Євхаристія буде 
повністю скасована, антихрист увійде в Мою Церкву і 
захопить її. Це буде день, коли ви зрозумієте, що світ по-
літики скрізь об’єднався з християнськими церквами і що 
Я вже не буду в них присутнім (15 березня 2014 р. Б., 20:10). 

Існує обов’язок для священиків: захищати Святу Єв-
харистію. Вони повинні бути сильними і не псувати цей 
Дорогоцінний і Святий Дар (10 травня 2012 р. Б., 15:45).

Мої Святі Богослужіння мають продовжуватися. Ті з вас, 
хто знає про це, повинні зараз чисельно зібратися і розпо-
чати підготовку (1 червня 2012 р. Б., 20:15).

(…) день, коли не стане Святої Жертви, і година, коли са-
мозванці осквернять Мій Вівтар, буде останнім списом, яким 
вони проколять Мій Бік. У призначений час грім і блискавка 
вдарить в Храм Господа, і він впаде (3 січня 2015 р. Б., 20:20).
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ПРАВДИВА ВІРА І ПОБОЖНІСТЬ

 Святе Письмо: 
Тож і я тобі заявляю, що ти – Петро (ске-

ля), і що я на цій скелі збудую мою Церкву й що 
пекельні ворота її не подолають (Мт. 16.18).

Книга Істини: 
Католицька Церква є єдиною правдивою 

Церквою і саме тому є головною мішенню са-
тани і його злої секти (26 січня 2012 р. Б., 21:40).

Гріх зростає. Віра Моєї Церкви розпорошується. Вірність 
Моїх священнослужителів слабшає. Віра в Моє Вчення в 
даний час відкидається Моїми священнослужителями, де 
Моїй пастві говорять неправду про серйозність гріха.

Також є Мої улюблені священики, черниці і духовенство 
всіх віровизнань, які увірували в Мене і Мого Предвічно-
го Отця, що терпить біль, оскільки повинен бути свідком 
розповсюдження гріха, що, немов лісова пожежа, охопила 
країни з лютою швидкістю. Незалежно від того, наскільки 
вам важко, ви повинні залишатися сильними і зберігати 
єдність в Моє Ім’я (27 лютого 2012 р. Б., 15:30).

Вам була дана Істина. Ви знаєте Моє Вчення. Тому роз-
пізнаєте Мою Церкву через Моє Вчення. Моя Церква на 
землі – це Істина. Моя Церква на землі – це Моє Тіло. 
Відтак, якщо люди з вашого оточення бичуватимуть Моє 
Тіло, а потім нададуть Моєму Вченню нового значення та 
представлять вам цю неправду,  чи ви і тоді будете продов-
жувати заперечувати Мене?

Я, Ісус Христос, не кажу вам це для того, щоб розділити 
вас. Я кажу вам це, щоб ви шанували Моє Вчення, стояли на 
сторожі Святих Тайн і залишалися вірними Істині. Жодна 
людина на землі не може змінити Вчення Моєї Церкви. 
Жодна людина. Жодному з вас не було надано влади про-
голошувати нові доктрини і представляти їх від Мого Імені 
(21 квітня 2013 р. Б., 14:45).



68

Церква, закладена на скелі Мого улюбленого Петра – не 
може померти і ніколи не помре (8 травня 2012 р. Б., 19:00).

ЗАЛИШОК КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Святе Письмо: 
Та й усі, що побожно хочуть 

жити у Христі Ісусі, будуть 
переслідувані (2Тим. 3.12).

Але перед усім цим на вас накладуть руки й переслідувати 
будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, води-
тимуть перед царів і правителів з-за імени мого.

І це дасть вам нагоду свідчити.
Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися на-

перед, що маєте відповідати, я бо дам вам слово й мудрість, 
якій ніхто з ваших противників не зможе протиставитись 
і перечити.

Вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі, і декому з вас 
смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім’я.

Але волосина з голови у вас не пропаде!
Вашим стражданням ви спасете душі свої (Лк. 21.12-19).

Ненавидить вас світ – то знайте: мене він ще перед вами 
зненавидів.

Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від 
світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас 
світ.

Згадайте слово, що його був я вам вирік: Слуга не більший 
від пана свого. Переслідували мене – переслідуватимуть і вас. 
А слово моє зберігали – зберігатимуть і ваше.

Та все те робитимуть вам за моє ім’я, не знають бо того, 
хто послав мене (Йо. 15.18-21).

Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого.
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Досить для учня, коли стане, як його вчитель; а слуга – 
як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки 
більше – його домашніх.

Тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не ви-
явиться; нічого тайного, що не стане знаним.

Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі; і що ви 
чуєте на вухо, голосіть з покрівель.

Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не мо-
жуть; а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло 
в пеклі (Мт. 10.24-28).

Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та ви-

говорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі; так 

бо переслідували пророків, які були перед вами (Мт. 5.10-12). 
Книга Істини: 
Ви є Залишок Моєї Церкви. Ви є Церква, про яку йдеть-

ся в Книзі Одкровення (15 квітня 2012 р. Б., 19:16).

Ви, Мої дорогі послідовники, станете Залишком Като-
лицької Церкви на землі і будете віддані під провід хоробрих 
священнослужителів, які розпізнають лжепророка таким, 
яким він є насправді (20 березня 2012 р. Б., 21:20).

Мій Залишок Християнської Церкви буде поширювати 
Святе Євангеліє в кожному куточку землі.

Вогонь буде вилито на тих, хто спробує заподіяти шкоду 
Моїй Армії Залишку. Бо небагато будуть в стані  витримати 
Істину Мого Святого Слова, коли вона буде їм виявлена.

Вас буде так багато, що ваша кількість перевищить 20 
мільйонів осіб. Серед вас постануть провідники, а в деяких 
колах ви будете змушені практикувати свою віру приховано.

Вам доведеться вести Хрестовий Похід Мого Вчення і 
Мої Молитви Хрестового Походу будуть вашою зброєю, щоб 
перемогти ворога.
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Незнайомці стануть близькими, люди з різних країн 
об’єднаються, і релігії, що були роз’єднані в минулому через 
відмінності, будуть всі як одно (18 травня 2012 р. Б., 10:48).

 Церква Мого Залишку буде зростати і поширюватись і, в 
разі необхідності, вам буде надано притулок. Велике плану-
вання потрібно робити вже тепер (1 червня 2012 р. Б., 20:15).

(…) молитва і Печать Бога Живого (Молитва Хрестового 
Походу № 33), захищатимуть Моїх послідовників – Залишок 
Моєї Церкви. Ви, Мої діти, вцілієте, хоч це буде не просто. 
Через вашу християнську віру будете переслідувані, але ви 
ніколи не засудите і не відкинете Мене. Для цього ви отри-
маєте Дари (16 травня 2012 р. Б., 03:10).

Ви повинні молитися за тих, хто не має ні сил, ні духа 
розпізнання і хто вибирає неправильний напрямок на роз-
доріжжі.

Багато хто піде за лжепророком, будуть намагатися і вас 
затягнути на цю ж стежку… Тільки діючі та відважні з-по-
між вас, ті, хто найбільше любить Мене, будуть вести Мою 
Армію до спасіння. Вони приведуть з собою мільярди душ 
під Моїм Керівництвом у безпечне місце. Ось чому ви ніколи 
не повинні піддаватися (28 лютого 2013 р. Б., 23:50).

Ця самотня стежка до Мого Царства ніколи не буде без 
болю. Коли вам кидатимуть звинувачення – подумайте про 
Мій шлях на Голготу. Щосекунди, коли ви в Моє Ім’я терпите 
знущання – думайте про Моє мовчання і про гідність зви-
чайного зосередження на Моїй єдиній меті: спасінні душ.

Це зробить вашу подорож більш терпимою. Дозвольте 
вашим критикам викрикувати слова зневаги, нехай назива-
ють вас дурнями, нехай декларують Мої Послання як єресь. 

Якщо ви будете так робити, то їхні мерзенні язики 
не матимуть влади над вами. Любіть усіх тих, які вас 
переслідують в Моє Ім’я. Далі моліться за них. І коли ви 
пробачите їм, то зможете знищити владу, що сатана має 
над ними. Це і є таємниця покори (2 січня 2013 р. Б., 20:00).
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Ніколи не піддавайте сумнівам ті великі вимоги, які бу-
дуть поставлені перед вами, не втрачайте довіру, бо це Я, 
ваш Цар – той, хто має Силу зробити так, щоб ви могли це все 
витерпіти. Ви не повинні ніколи сумніватися, що ця Армія 
Залишку, частиною якої ви тепер стаєте, залишиться вірна 
Мені, Ісусові Христові, як і було передбачено.

Не слухайте тих, хто намагається переконати вас, щоб 
ви не вірили в Мої Пресвяті Послання для світу, тому що це 
неправда (28 лютого 2013 р. Б., 23:50).

Нехай жодна людина ніколи не думає, що вона має достат-
ньо сили волі, щоб протистояти спокусам, поміщеним перед 
нею злим духом. Якщо ви так думаєте, ви впадете раптово 
і несподівано. Ви повинні зберігати пильність щохвилини 
кожного дня, бо ви ніколи не знаєте, коли діє лукавий. Він 
дуже хитрий і дуже обережний. Багато хто не має уявлення, 
як працює сатана, але ясною є одна річ. Він не принесе вам 
нічого, крім нещастя і смутку. Тому ви повинні щодня моли-
тися молитву до Святого Архангела Михаїла.

Молитва до Святого Архангела Михаїла

Святий Архангеле Михаїле, захисти нас у битві, будь 
нашим захистом проти злоби і підступів диявола.

Нехай Бог відкине його, ми покірно молимо, і ти, о 
Князю Небесного Воїнства, Силою Бога, скинь у Пекло 
Сатану і всіх злих духів, які блукають по світу, шукаючи 
загибелі душ. Амінь.

(6 березня 2014 р. Б., 13:45)

Єдиний Залишок Церкви непереможно стоятиме  аж 
до появи Нового Єрусалиму (18 травня 2012 р. Б., 10:48).
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МІСІЯ СПАСІННЯ І АРМІЯ ІСУСА

Святе Письмо:
І подам двом свідкам моїм, і проро-

куватимуть тисячу двісті шістдесят 
днів, одягнені в веретище.

Ці є два дерева-оливи і два світичі, 
що перед Господом землі стоять. І якщо 

хто їх хоче ушкодити, огонь виходить із уст їхніх і пожирає 
ворогів їхніх; і якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить 
бути він убитий.

Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх 
пророкування; і владу мають над водами – обертати їх у 
кров, і уражати землю всякою карою, так часто, як захочуть. 
Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, 
воюватиме з ними і переможе їх і вб’є їх. Трупи їх – на вулиці мі-
ста великого, яке зветься духовно Содом і Єгипет, де також 
їхній Господь був розп’ятий. І дивитимуться від людностей 
і племен і язиків і народів на трупи їх три з половиною днів, 
і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають 
на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари 
посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що 
мешкають на землі».

А після трьох днів і половини, дух життя від Бога увійшов 
у них, і встали на ноги свої; і страх великий напав на тих, 
що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який 
говорив їм: «Зійдіть сюди». І вони зійшли на небо в хмарі, і 
дивилися на них вороги їхні (Од. 11.3-12).

Книга Істини: 

Апокаліпсис буде повністю пов’язаний із захоплен-
ням Церкви Мого Сина на землі Його ворогами. Це буде 
битва за душі. Кара буде Божим Попередженням людству, 
щоб відкрити їм очі на Правду. Армія Найвірніших допоможе 
зберегти живим Полум’я Любові до Мого Сина і, водночас, 
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принесе душам велике позбавлення від покарання, яке б 
могло впасти на них, якби не Милосердя Мого Сина (2 трав-
ня 2014 р. Б., 19:00).

Два свідки Бога

В цій останній битві за душі сатана і його когорти зайня-
ли позицію проти двох свідків Бога (…). Божі діти повинні 
знати, хто ці два свідки, перш ніж вони зрозуміють, як цей 
план був створений.

Ворог зараз зайняв позицію у Моїй Церкві. Він зробив 
це так, що ворог прихований у середині троянського коня. 
Вороги, а пам’ятайте, що їх багато, і всі вони поклоняються 
звірові, також укорінилися на Близькому Сході. Їхня справ-
жня мета – Ізраїль, домівка другого свідка.

Два свідки – це Християни і Дім Ізраїлю.
Християнство є першою ціллю, бо воно виходить від Мене. 

Ізраїль є другою ціллю, бо Я народився євреєм, і це земля 
вибраного народу Божого, там розташований Єрусалим.

Не випадково сатана хоче знищити тих двох свідків, бо 
він їх ненавидить, а стерши всі їхні сліди, він проголосить  
свою велику заяву – що він вищий за Бога. Як же ці два 
свідки страждатимуть в Ім’я Бога. Вони не помруть, але 
виглядатимуть позбавленими будь-якого життя (21 липня 
2013 р. Б., 18:05).

Я вкажу вам дорогу через Моїх нових провідників, які з’яв-
ляться серед вас і які будуть ведені Моїми двома свідками.

Скоро Енох та Ілля, що представляють Мої християнські 
церкви на землі і Дім Ізраїля, будуть впливати на проповіду-
вання Євангелія по всьому світу (10 червня 2012 р. Б., 15:30).

Два свідки Слова Божого – істинна Християнська Церква 
і Дім Ізраїлю вистоять під час випробування часом. Вогонь 
виливатиметься з їхніх уст у вигляді Святого Духа (19 серпня 
2013 р. Б., 18:28).

Я вестиму Мою Церкву тепер, в Кінці Часів (…).
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Моє Євангеліє буде проповідуватися Моїм Залишком 
Церкви в кожному куточку землі.

Мій Залишок Церкви буде натхненним пророком Ено-
хом і це викликатиме ненависть повсюди, де тільки Моє 
Святе Слово буде почуте.

Дух Святий запалить віру Мого Залишку Церкви, який 
ніколи не припинить проголошувати Правду Євангелія 
аж до останнього подиху.

Ідіть і підготуйте Мій Залишок Церкви, керуючись Моїми 
вказівками (8 травня 2012 р. Б., 19:00).

Проголошення Істини
Ви ніколи не повинні боятися знову і знову повторювати 

Святе Слово Боже, бо мільйони не розпізнають брехні, яка 
скоро замінить Моє Святе Вчення.

Я підніму багатьох хоробрих чоловіків і жінок з усіх ку-
точків світу, щоб вони проголошували Моє правдиве Слово 
Боже так, як воно викладене в Пресвятій Біблії.

Тоді, як вони будуть зміцнювати Істину, їм кинуть виклик 
брехуни, які будуть використовувати перекручену логіку, 
щоб сперечатися із ними. Мої вороги вийдуть на поверхню 
у великій кількості і прийдуть озброєні богословськими 
аргументами, які будуть підривати Слово Боже в часі перед 
Моїм Другим Пришестям. Їх очолюватимуть багато Моїх 
ошуканих священнослужителів, що будуть обмануті Моїм 
супротивником (26 листопада 2014 р. Б., 23:10).

Ті, що Мої, ніколи не здадуться і отримають великі Ласки… 
(…) Вони відстоюватимуть Істину за всяку ціну і Небесна Іє-
рархія, всі ангели і святі будуть супроводжувати їх. Всілякі 
образи будуть завдаватись їм, всілякі перешкоди повстава-
тимуть перед ними і всякі прокляття будуть випльовуватись 
на них. Але ніщо не зупинить їх і Я, Ісус Христос, наповню 
їхні серця сміливістю, рішучістю і волею, щоб протистояти 
всім тим, хто зрадить Мене і хто буде переслідувати їх за 
проголошення Істини (26 листопада 2014 р. Б., 23:10).
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Сила молитви
Ви не можете дозволити страху і тривогам відвернути вас 

від тієї ролі, яку Мій Син призначив для вас. Христова Армія 
Залишку восторжествує і на своєму шляху збере мільярди 
душ, які представить перед Божим Престолом. Яке велике 
благословення ви отримали! Ті з вас, хто буде провадити і до-
помагати Молитовним Групам Мого Сина, врятують мільярди 
душ. Ці молитви, як ніякі інші, були надані людству як Дар, 
з котрим пов’язані особливі Ласки (31 січня 2013 р. Б., 15:30).

Хоч Я бажаю Моїм Милосердям спасти увесь світ, Я зараз 
заявляю, що Я спасу 5 мільярдів душ завдяки цій Місії. Я за-
являю, що це одна з найбільших Ласк, які Я заповідав Божим 
дітям в будь-який момент часу в історії світу (9 листопада 
2014 р. Б., 15:20).

Захист для Місії Спасіння
Мої дорогі учні, вам потрібен Мій Захист більш ніж 

будь-коли, в міру того, як ця Місія зростатиме. Моя Любов 
завжди огортатиме вас і Я дам вам пізнати через Моє Слово 
Благодать Святого Духа, а через молитву – навернення, яке 
ця Місія Спасіння принесе світові (9 червня 2014 р.  Б., 21:42).

Пам’ятайте, що сатана зневажає цю Місію, тому що він 
втратить мільярди душ через неї. Тому це буде дуже важкий 
шлях для тих, хто слідує за нею. Я закликаю вас бути обі-
знаними щодо тих, котрі говорять, що вони приходять 
в Ім’я Мого Сина, а потім заявляють, що це Слово Боже 
походить від сатани. Вони чинять один з найтяжчих 
гріхів – хули проти Святого Духа. Моліться, моліться, мо-
літься за ті бідні душі. Не гнівайтеся на них. Замість цього, 
ви повинні просити про Милосердя для їхніх душ.

Для того, щоб захистити цю Місію від злості сатани, Я 
прошу, щоб ви розпочали читати цю могутню Молитву, 
щоб відректися від сатани. Коли Ви читаєте цю Молитву 
Хрестового Походу, принаймі двічі на тиждень, ви допомо-
жете захистити цю Місію Спасіння та приведете більше душ 
в лоно Божого Царства.
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Молитва Хрестового Походу (132)
Відречення від сатани, щоб захистити цю Місію

О Мати Спасіння, прийди на допомогу цій Місії.
Допоможи нам, Божій Армії Залишку, відректися від 

сатани.
Ми просимо Тебе розтрощити голову звіра Твоєю 

п’ятою й усунути всі перешкоди в нашій Місії Спасіння 
душ. Амінь.

(31 січня 2014 р. Б., 15:27)
Моя Армія сформована. Тепер вона зростатиме і по-

ширюватиметься по всьому світу, залучаючи до себе 
багато душ, за якими Я сумую. Цій Армії були уділені че-
рез Мене великі Ласки і завдяки Силі Святого Духа вони 
підтримуватимуть Полум’я Християнства і нестимуть 
Світоч Істини аж до Останнього Дня. Вони принесуть 
Світло Бога до найтемніших закутків і вони розплющать 
очі на Істинне Слово Боже мільйонам, в той самий час, 
коли відступництво поглинатиме Мою Церкву на землі 
(15 вересня 2013 р. Б., 23:50).

МАРІЯ ВІД БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ

Святе Письмо: 
Духа не гасіте, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте; 

тримайте те, що добре (1 Сол. 5.19-21).
Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді 

здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам 
пророкам (Од. 10.7).

Книга Істини:
Я чекав до цього часу на те, щоб оголосити світові кін-

цеві одкровення. Я зараз посилаю вам Свого останнього 
посланця, Марію від Божого Милосердя, сьомого посланця, 
щоб підготувати останню главу (Книги) так, як вона буде 
вам представлена (28 травня 2012 р. Б., 20:45).
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Сьомий посланець
Книга Істини розкривається тобі, сьомому посланцеві у 

ці Кінцеві Часи. Твоїм голосом Правда, нарешті, буде вияв-
леною і таємниці, що містяться в Книзі Одкровення, будуть 
представлені невіруючому світові.

Ти посланник, якій було дане завдання не тільки підго-
тувати світ для порятунку душ, але також оголосити Моє 
Царювання (5 березня 2012 р. Б., 15:30).

Мій пророк робитиме лише те, що Я кажу. Вона ко-
риться Мені, Божому Синові, Синові Людському, як і було 
передбачено. Вона не має свого голосу. Її слова – Мої Сло-
ва. Її послух є вирішальним, згідно з Божим Велінням. Її 
послух означає, що їй не дозволено відкривати уста, щоб 
захищати Слово Боже (19 липня 2013 р. Б., 15:00).

Цей заклик з Небес був передбачений. Тільки Агнець 
Божий, Мій Син, має право виявити вам ті події, що чекають 
вас попереду. Тільки Він може відкрити Печаті.

Він робить це зараз за допомогою сьомого ангела, сьомого 
посланника. Відкрийте очі і визнайте, що, нарешті, перед-
бачена Книга Істини відкривається розділ за розділом, 
саме зараз, на ваших очах. Прийміть це як Дар, адже це 
принесе вам Вічне Життя (18 травня 2012 р. Б., 15:20).

Звернення до Марії від Божого Милосердя

Діва Марія: «Моя дитино, дуже скоро багато пророків, 
провидців і візіонерів у світі вже більше не будуть отриму-
вати послання, щоб звільнити місце для цих, значно важли-
віших послань. Більша частина Моєї Праці через візіонерів 
незабаром буде зупинена, щоб звільнити дорогу для Голосу 
Святого Духа, даного тобі, пророкові Кінця Часів.

Постане багато лжепророків, що і надалі кричатимуть на 
весь голос і їхні голоса будуть єдиними, які змагатимуться 
із цими останніми правдивими Посланнями з Небес.

Не бійся, Моя дитино, адже ти, і ця Місія є захищеними.
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Не лише ти працюєш в цій Місії. Все Небо і всі Ангели та 
Святі працюють разом із тобою. Саме тому ти не повинна 
почуватися самотньою, навіть під час терпінь» (13 серпня 
2012 р. Б., 19:45).

Моя дочко, Завдання, про яке Я тебе прошу, безмірне з 
людської точки зору. Ти, Моя дочко, будеш посланою до світу 
для передання найбільшого за обсягом Мого Святого Слова, 
щоб підготувати світ до Мого Другого Пришестя (7 квітня 
2011 р. Б., 22:00).

Я закликаю всіх визнати Мій останній заклик через 
Мого сьомого посланця, якому дано право відкрити сім 
сурм, зміст семи печатей, поки хор ангелів готується до 
здійснення пророцтв (24 липня 2012 р. Б., 17:39).

Потім ти, Моє дитя, як сьомий ангел, оголосиш, що 
Мій Син прибув (28 серпня 2013 р. Б., 20:00).

ОЧИЩЕННЯ І КАРА

Святе Письмо: 
І будуть знаки на сонці, місяці й на 

зорях, а на землі переполох народів, 
стривоження шумом моря та його 
хвилями. Люди змертвіють від стра-
ху, очікуючи те, що на світ надійде, бо 

захитаються небесні сили (Лк. 21.25-26).
Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: 

«Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого».
І пішов перший і вилив свою чашу на землю: і наробився 

гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що 
поклонялися образові його.

Другий вилив чашу свою на море: і стала кров, як мертво-
го, і всяка душа жива вмерла, що в морі.

Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод: і стала 
кров.
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І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний єси, хто су-
щий і хто був, і свят, що так судив; бо кров святих і пророків 
пролили вони, і кров їм дав ти пити: достойні того».

І почув я від жертовника, що говорив: «Так, Господи, Боже 
Вседержителю, істинні і праведні суди твої».

Четвертий вилив чашу свою на сонце: і дано йому палити 
людей огнем.

І палено людей горяччю великою, і блюзнили вони на ім’я 
Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися – від-
дати йому славу.

П’ятий вилив чашу свою на престол звіра: і зробилося 
царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюз-
нили на Бога небесного від болів своїх і від виразок своїх, та 
не каялися в ділах своїх.

Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат: і висохла 
вода її, щоб приготовився шлях царям від схід сонця. (Од.16.1-12)

А сьомий вилив чашу свою на повітря; і вийшов голос 
могутній із храму небес, від престола, говорячи: «Сталося!»

І зчинилися блискавиці і голоси і громи і землетрус настав 
великий, якого не було, відколи люди на землі: такий земле-
трус то ж великий!

І розпалося місто велике на три частини, і міста язични-
ків упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, дати йому 
чашу вина від палкого гніву його.

І зник усякий острів, і гір не знайшлося; а град, завбільшки 
як талант, падав з неба на людей; і блюзнили люди на Бога, 
за кару граду, бо кара його велика вельми (Од. 16.17-21).

Книга Істини: 
Хіба людство не помічає ненависті до себе в кожному 

закутку світу? Хіба людство не знає, що це дія сатани? Коли 
диявольська ненависть і мерзенні злодіяння розповсюджу-
ються, як великий вогонь, Рука Мого Предвічного Отця 
впаде зараз на цей невдячний і засліплений світ. Якщо світ 
і надалі продовжуватиме свої злодіяння: тероризм, гра-
біжництво і вбивство один одного, тоді зростатиме і число 
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природних катаклізмів як кара за гріхи людства. Ця кара 
зараз впаде на світ (4 квітня 2011 р. Б., 19:00).

Всі ці події були передбачені і мають статися для того, 
щоб, нарешті, знищити все зло у світі. Саме тому необхідно, 
щоб очищення і ряд покарань відбулися, бо тільки тоді світ 
буде готовим до Нового Раю на землі.

Ніколи не легковажте Моїм закликом. Коли ви побачите, 
що пророцтва, об’явлені Моїми вибраними посланцями, по-
чинають здійснюватись, ви твердо знатимете що це Я – той, 
Хто говорить із вами (13 травня 2011 р. Б., 22:45).

Тоді впаде Божа Рука. Війни будуть поширюватися; зем-
летруси будуть трясти чотири кінці землі; голод охопить 
людство і кожен злий жест і образа, зроблені перед Богом, 
будуть призводити до страшного покарання. Тоді ті, які 
приймуть Моє Милосердя, поведуть Мою Церкву – і кожен 
демон проклинатиме цих Божих дітей. Бог втрутиться, щоб 
захистити їх, і горе тим, хто плюватиме в Обличчя Свого 
Творця. Час настав. Ті, які проклинають Мене, будуть страж-
дати. Ті, хто йде за Мною, переживуть це переслідування і 
дочекаються дня, коли Я прийду, щоб обійняти їх Своїми 
Милосердними Руками (12 листопада 2013 р. Б., 20:30).

Моя дорога, улюблена дочко, прийшов час для Мого Віч-
ного Отця очистити з лиця землі ганьбу, яка кидає темряву 
на душі людей. Він покарає нечестивих і візьме в Свої Святі 
Руки тих, хто дотримується Істинного Слова Божого. Його 
ангели піднімуться у великій бурі і могутніми косами вико-
сять з корінням недугу, яка нищить душі людей, так щоби 
світ міг знову стати чистим.

Бійтеся Гніву Божого, бо коли Він розлютиться, люди 
будуть тремтіти від страху. Ті, хто думає, що Бог не покарає 
нечестивих, не знають Його. Вони, чиї голоси гучні і горді, 
наповнюють землю брехнею і ті, хто вважає себе гідним ве-
ликої ласки в Очах Мого Отця, але хто проклинає покірних з 
Мого народу, будуть викорчувані з ґрунту і зіштовхнуться з 
найбільшою карою в історії людства з часу Великого Потопу. 
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Ангели Божі зійдуть з косами в правиці і відділять 
полову від пшениці.

Ті, хто проклинає Бога, замовкнуть.
Ті, хто оскверняє Сина Людського, замовкнуть.
Ті, хто оскверняє Його Тіло, блукатимуть в замішанні, 

розгублені та збентежені, перед тим, як вони поринуть 
у пустелю (6 листопада 2014 р. Б., 17:40).

Моя ніжно улюблена дочко, біль від нещасть, які люд-
ський рід повинен перетерпіти під час Очищення, було б 
помилкою плутати із почуттям безнадійності.

Багато з того, що людство приймає за належне, буде пере-
вернуто догори ногами і навиворіт, але це необхідно. Коли 
Очищення завершиться, з’явиться новий Світанок – раптово 
і без попередження – і Божим дітям буде представлений 
новий світ (1 лютого 2014 р. Б., 19:53).

ТРИ ДНІ ТЕМРЯВИ

Святе Письмо:
Негайно по тих днях скорботних сон-

це затьмиться, місяць не дасть більше 
свого відблиску, зорі падатимуть з неба 
і захитаються небесні сили (Мт. 24.29).

Книга Істини: 
Тоді, як гріховність людства зроста-

тиме, а гріх сприйматиметься як части-
на людської природи – земля покриється духом темряви.  В 
той час, як гріх огортатиме світ, сонце повільно втрачатиме 
свій блиск і стане тьмяним. Тоді, як людина втратить почут-
тя любові до ближнього і стане несприйнятливою до болю, 
якого завдає іншим своїми гріхами, тоді світ ставатиме 
темніший – темніший  духом, темніший під час дня.

Я продовжуватиму вести вас, Божих дітей, аж до того часу. 
Я вкажу вам шлях до Мого Царства і ви побачите Моє Світло. 
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Ніщо не відволікатиме вас на цьому шляху, тому що ви будете 
чітко бачити, як зло приносить із собою жахливу темряву.

Сонце буде розсіюватися, поки, врешті решт, жоден про-
мінчик світла не досягне землі протягом трьох днів. Єдиним 
джерелом світла буде Світло, яке походить від Істини. А 
на четвертий день небо розкриється і Світло – таке, яке ви не 
в стані собі уявити – виллється із Небес. Тоді Мене побачить 
кожна людина, в кожній країні, в той самий час, у всій Моїй 
Славі, коли Я прийду, щоб повернути Царство, обіцяне Мені 
Моїм Отцем (24 жовтня 2014 р. Б., 22:50).

Я бажаю, щоб ви були свідомими цих Трьох Днів Темряви 
і не боялися їх. Тільки освячені свічки забезпечать вам це  
єдине світло, на яке дозволяю, щоб тим, хто Мене любить, 
дати можливість бачити і очікувати з радістю на Повернення 
Мого Сина (20 квітня 2014 р. Б., 17:40).

Незадовго до Мого Повернення, Моє Світло зникне у світі 
впродовж трьох днів. Це відбудеться в самому кінці і не слід 
цього плутати з Попередженням.

Станеться так впродовж тих трьох днів, коли буде плач і 
скрегіт зубів, і люди будуть блукати, шукаючи Мого Світла, 
незважаючи на те, що Мене відкинули.

Це буде час для Правди. Мої послідовники не повинні 
лякатися тих трьох днів, тому що, хоч ви, можливо, і не від-
чуватимете Моєї Присутності, Я буду з вами.

Потім, по тих трьох днях Я повернуся на землю точно 
так само, як і вознісся на Небо (18 березня 2012 р. Б., 16:00).

МАРІЯ – ПОСЕРЕДНИЦЯ ВСІХ БЛАГОДАТЕЙ, 
СПІВВІДКУПИТЕЛЬКА І МАТІР СПАСІННЯ

Святе Письмо: 
І знамення велике видно було на небі – жінка, одягнена в 

сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванад-
цяти зірок (Од. 12.1).
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Книга Істини:
Ісус: (…) Моя Матір є Матір’ю Спасіння. 

Вона є Співвідкупителькою, Заступни-
цею і Посередницею Благодатей. Це оз-
начає, що Моя Свята Матір була вибрана 
Богом, щоб допомогти Мені, Її Синові, в 
остаточному Плані Спасіння.

Її роль в тому важливому часі не була 
зрозумілою. Вона народила Спасителя 
людства і принесла світові Дар Спасіння 
завдяки Своїй згоді стати Моєю Матір’ю.

Зараз Вона є Матір’ю усіх Божих дітей 
і Їй дано владу розчавити сатану під час 
того, як Я готуюсь до порятунку всього 
людського роду від нечестивого плану сатани звести всіх 
Божих дітей (15 серпня 2012 р. Б., 01:00).

Марія: Моя обітниця допомоги Моєму Синові, Ісусові 
Христові, в Його Плані для людства полягає в тому, щоб 
зібрати разом усіх вас, хто визнає Мою роль як Посередни-
ці всіх Благодатей і Співвідкупительки, щоб весь світ міг 
об’єднатися воєдино з Ісусом Христом, вашим Спасителем і 
Відкупителем (1 грудня 2013 р. Б., 16:12).

Як Матір всіх Божих дітей, Я маю силу, щоб допомогти вряту-
вати ваші душі. Оскільки Матір Спасіння – Мій останній титул в 
Небі, дозвольте Мені допомогти вам (23 липня 2012 р. Б., 16:36).

ВЕРВИЦЯ
Книга Істини: 
Мої діти ніколи не повинні забувати 

силу Моєї Святої Вервиці. Вона настіль-
ки сильна, що робить шахрая безсилим. 
Він нічого не може зробити вам або 
вашій родині, коли ви відмовляєте її 
щодня (29 грудня 2011 р. Б., 14:15).
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Ви повинні молитись Мою Святу Вервицю кожного дня, 
щоб отримати захист і сатана залишить вас і ваших близь-
ких у спокої. Ніколи не варто недооцінювати цю молитву, бо 
коли ви її промовляєте, сила сатани зменшується (5 лютого 
2012 р. Б., 13:15).

Віруючі, ви маєте молитися за своїх друзів, подружжя, 
родичів, батьків, братів, сестер і дітей, які мають мало Віри. 
Моя молитва до Божого Милосердя, коли читається вами 
від їх імені, буде рятувати їхні душі. Це Я обіцяю вам зараз 
(15 квітня 2011 р. Б., 15:30).

ДЕНЬ ГОСПОДНІЙ, ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ ХРИСТА,               
СУД – НЕБО АБО ПЕКЛО

Святе Письмо: 
Як блискавка, що на 

сході блисне й вмить 
аж на самім заході сяє, 
так буде й прихід Чоло-
вічого Сина (Мт. 24.27).

А про часи та пори не 
маєте, брати, потреби, 
щоб до вас писати. Самі 

бо знаєте, що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме, як го-
воритимуть: Мир і безпечність – тоді зненацька злетить на них 
погибель, як біль на вагітну лоном – і не уникнуть (1Сол.5.1-3).

День же Господній прийде, як злодій; і тоді небо з шумом 
перейде, первні, розпалені, розтопляться, і земля з ділами, що 
на ній, розпадеться. І коли так усе це має розпастися, якими 
ж слід вам бути святими у всім вашім житті та в побож-
ності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу, коли 
небо, палаюче, розтане і первні, розпалені, розтопляться!

Нового ж неба й землі нової, згідно з його обіцянкою, очі-
куємо ми, в яких справедливість перебуває (2Пт. 3.10-13).
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Бо це ми вам кажемо словом Господнім: Ми, що живемо, що 
залишимося до приходу Господа – не випередимо тих, що поснули. 
Бо сам Господь на даний знак, на голос архангела та при сурмі Бо-
жій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі.

Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з 
ними вхоплені на хмарах у повітря назустріч Господеві і так 
будемо з Господом завжди (1Сол.4.15-17).

Книга Істини: 
Нікому не буде відомий Час Мого Другого Пришестя. Ні 

тобі, ні Моїм дітям не буде відомо цей Час. Це неможливо 
оголосити. Важливо, щоб усі Мої діти встигли підготуватися 
(14 листопада 2010 р. Б., 23:00).

Я прибуду раптово під звуки труб і солодкі співи Хору 
Ангелів. Безпосередньо перед тим як Я повернуся, Небо 
потемніє на три дні. А потім воно засяє безліччю кольорів, 
яких людина ніколи раніше не бачила.

Мене побачить кожен чоловік, жінка і дитина різного віку 
та відчують великий шок та велике хвилювання. Люди не 
повірять своїм очам і багато хто з них оніміє – інші будуть 
плакати сльозами полегшення і радості (13 травня 2014 р. 
Б., 08:50).

Я прийду на хмарах, у великій Славі, в оточенні всіх ан-
гелів і святих із Неба. Яким прекрасним і радісним буде цей 
день, коли Я прийду, щоб царювати над землею, згідно з 
волею Мого Отця. Ніхто не буде мати жодних сумнівів, що 
це буду Я. Ви також не будете мати ніяких сумнівів щодо 
вашого майбутнього. Це буде день, коли Я прийду судити.

Я поділю Моїх людей на тих, хто любить Мене і тих, хто 
ненавидить Мене. Ті, хто Мене відкинув і віддав шану всьому 
злому, буде висланим на вічне полум’я пекла. Решта будуть 
жити зі Мною в Раю, разом із воскреслими праведниками. 
Це є мета, яку з нетерпінням повинна прагнути кожна душа, 
коли прийду знову, як вам і обіцяв.

Християнам кажу наступне: знайте, що ця Велика 
і Славна Подія відбудеться найближчим часом. Ваше 
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покоління стане свідком Мого Славного Повернення            
(18 березня 2012 р. Б., 16:00).

ПЕКЛО
Святе Письмо:
І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі 

ввійти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у 
вогонь незгасний, де черв’як їхній не вмирає й вогонь не вгасає.

І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її: краще тобі 
ввійти в життя кривим, ніж з двома ногами бути кинутим 
у пекло, де черв’як їхній не вмирає й вогонь не вгасає.

І коли око твоє спокушає тебе, вирви його: краще тобі 
ввійти у Царство Боже однооким, ніж з двома очима бути 
кинутим у пекло, де черв’як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. 

Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна – сіллю 
посолиться (Мр. 9.43-49).

Син Чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його Цар-
ства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до 
вогняної печі: там буде плач і скрегіт зубів (Мт.13.41-42).

Книга Істини:
Багато людей, що живуть сьогодні на землі, перебува-

ють у страшній небезпеці. Бо чимало осіб переконані, що 
смертний гріх – це лише незначний недолік і, в результаті, 
він буде виправданий. Так вони продовжують йти стежкою 
самознищення.

Якщо вони не зрозуміють, які важкі гріхи чинять, то 
терпітимуть осудження, палаючи упродовж вічності у смер-
тельній агонії. Так мало людей вірить в існування пекла. 
Багато хто думає, що пекло – лише якась казка з народного 
фольклору. Так багато переконаних, що Бог не допустив 
би, щоб таке місце існувало, а також, що всі гріхи, якими б 
серйозними вони не були, будуть прощені.

За такий стан речей Я обвинувачую тих Моїх священ-
нослужителів, які, поширюючи такі помилкові судження 
протягом десятиліть, піддавались тиску мирського світу. 
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Ця брехня є причиною втрати мільярдів і мільярдів душ. 
І, хоч для цих душ вже занадто пізно, все ж є ще час бути 

врятованими для тих, хто сьогодні відзначені плямою смерт-
ного гріха (11 лютого 2013 р. Б., 12:30).

Багато душ, які відкинули Мене, як приватно, так і привсе-
людно, знемагають в пеклі. Їх гіркий жаль посилюється 
жахливими болісними стражданнями і ненавистю сатани. 
В пеклі сатана відразу виявляє їм себе у всіх своїх злих і 
огидних обрисах, і його ненависть до них наповнює їх що-
секунди. Їх відраза до нього, по своїй суті – до того ж самого 
звіра, якого вони шанували протягом свого життя на землі – 
є причиною великої частини їхнього болю. Але найбільшу 
муку створює їм відділення від Мене і біль темряви, який 
вони відчувають (12 січня 2014 р. Б., 20:28).

Я показав тобі швидкість, з якою душі падають до пекла 
і вражаючі переслідування, з якими вони зустрічаються, 
щоб застерегти тих, хто не вірить, що воно існує. Там знахо-
дяться вже мільярди душ і так багато тих, хто туди входить 
щосекунди: вони виглядають наче дощ з падаючих зірок, 
як буревій з градом, котрий потрапляє в огненне озеро.

Я показав тобі також шок і радість на обличчях тих душ, 
що в останню хвилину були вирвані і врятовані. Це є за-
слугою страждань, прийнятих жертовними душами, щоб 
врятувати ці душі з пекла.

Ти бачила спочатку загрозу, а потім страх на їхніх об-
личчях, коли їх осяяла Правда про справжнє місце їхнього 
останнього спочинку. Тоді тобі була показана радість їхнього 
обличчя, коли вони зрозуміли, що були врятовані.

Мільярди душ, що в пеклі – це ті, хто безсоромно відкину-
ли Мене під час свого життя. Багато з них були розумними, 
інтелігентними людьми на впливових позиціях у світі, які 
зробили багато, щоб Слово Боже не було почуте. Багато з них 
були відповідальні за організацію вбивств тисяч невинних 
людей. Проводили екзекуції над Божими дітьми без жодних 
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коливань в їхніх серцях. Проводили підлі акти, у тому числі 
сексуальні збочення, які ображають Бога і Йому противні. 
Багато з них спровокували переслідування Божих Церков 
через світську діяльність і, в деяких випадках, приєдналися 
до ворога в чорних месах, де віддавали честь звіру.

Це ті душі, які ти рятуєш, Моя дочко – тих, з почорнілими 
душами і серцями з каменю.

У пеклі в десять разів більше душ, ніж в Чистилищі. 
Мільярди душ у пеклі, всі на різних рівнях, перевищують 
кількістю тих, хто в Небі – тридцять три припадає на 
кожну окрему душу (20 жовтня 2012 р. Б., 23:20).

НОВА ЕРА МИРУ – НОВИЙ РАЙ, НЕБО І ВІЧНЕ ЖИТТЯ

Святе Письмо: 
Але, як написано: «Те, чого 

око не бачило й вухо не чуло, що 
на думку людині не спало, те 
наготував Бог тим, що його 
люблять» (1Кор. 2.9).

І переніс мене в дусі на гору ве-
лику, на високу, і показав мені мі-
сто святе Єрусалим, що сходив 

з неба від Бога, опромінений славою Божою (Одкр. 21.10-11).
А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, 

є храм його, і Агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в 
місяці, щоб вони світили йому: бо слава Божа освітила його, 
і світильник його Агнець. Ходитимуть народи в світлі його, 
і царі землі принесуть славу і честь свою до нього.

Брами його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде.
І принесуть славу і честь народів до нього. Не ввійде до 

нього ніщо нечисте і хто чинить мерзоту і лжу; але тільки 
ті, що записані в книзі життя в Агнця (Одкр. 21.22-27).
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Книга Істини: 
Коли остаточний Завіт сповниться, Я прагну в кінці за-

брати понад 7 мільярдів Божих дітей додому, до їхнього 
Вічного Раю. Це і є обіцяна вам ваша остаточна спадщина. 
Не відкидайте її, бійтеся, щоб цього не зробити, а якщо ви 
відвернетеся від Мене, то прийде час, коли Я вже не зможу 
нічого зробити, щоб порятувати вас (2 квітня 2013 р. Б., 15:30).

Життя, яке було дане вам, незабаром зміниться
Моя Смерть забезпечила ваше майбутнє, якого ви ніколи 

не мали б, якби Мій Отець не послав Мене, Месію. Моє Тіло 
було розіп’яте, але Моя Смерть принесла вам життя (27  бе-
резня 2013 р. Б., 23:15).

Життя, яке було дане вам, незабаром зміниться, це буде 
лише одне життя в Бозі. Коли поєднаються Нове Небо і Нова 
Земля, буде лише Вічне Життя (…).

Не буде вже смерті тіла, коли Мій Син зійде з Новим Єруса-
лимом. Ви мусите виявити велику мужність у ці важкі часи, 
бо ці випробування скоро закінчаться. Зосередьтеся тільки 
на прекрасному Житті, що чекає на вас і моліться, щоби всі 
душі прийняли цей Чудовий Дар (30 березня 2013 р. Б., 20:40).

Як відбудеться Перехід
Ваш Перехід з цієї землі до Мого Нового Царства буде 

безболісним, блискавичним і таким несподіваним, що ви 
ледве зможете затамувати подих. Блискавично заберуть 
тих з вас, хто має сильну віру. А тим, хто плентається позаду, 
яким бракує віри і яким буде неможливо досягти Мене – це 
займе більше часу.

Ви, Мої вірні послідовники, будете змушені допомогти 
цим слабким і тим, хто програв. Такою є Моя Обіцянка для 
вас. Молитва, багато молитов, будуть частиною вашого 
обов’язку переді Мною, щоб врятувати душі від жахливого 
кінця, що планується для них сатаною, який ненавидить 
Божих дітей (27 березня 2013 р. Б., 23:15).
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Новий світанок
Світло Нового світанку – Нова Ера – буде повільно, але 

неухильно просвітлювати цей світ. Незабаром стане помітне 
нове Світло, нове Сонце. Воно буде більшим і стане причиною 
великого подиву. Це Знак Моєї Влади і Моєї Величі. Це буде 
диво і воно доведе, що людина не в повній мірі розуміє таєм-
ниці сотворення (27 грудня 2012 р. Б., 18:20).

В цей день, коли почне світати, по всьому світу буде чути 
гучний голос сурми. Це буде супроводжуватися співом хорів 
ангелів… Небо стане золотим і кожна людина побачить, як 
Мій Син явить себе на хмарах… (28 серпня 2013 р. Б., 21:30)

Потім з Небес опуститься Новий Єрусалим – новий Поча-
ток для всіх тих, хто прийняли Милосердя Бога (28 серпня 
2013 р. Б., 21:30).

Новий Єрусалим
 Новий Єрусалим  – це Новий Рай, який вже чекає і стане 

житлом для мільярдів душ, у тому числі тих, що очікують в 
стані Чистилища і на Небесах.

Я об’єднаю всіх, чиї серця відкриті до Божих Заповідей, які 
відчуватимуть Любов Мого Милосердя. Моє Царство здивує вас 
через свою вражаючу красу. Багато хто вважає, що Другий При-
хід Христа означає смерть – кінець. Але це невірне припущення.

Я врятую багато душ, ви будете з вашими родинами, в 
тому числі з тими, кого любите, хто вже зі Мною на Небесах 
і тими, кого Я звільню з вогню Чистилища. Велика радість 
буде скрізь. Це триватиме 100 днів. 

В Моєму Новому Раю буде лише одна релігія – Новий Єру-
салим, де Мене шануватимуть щодня. Все буде згідно Святої 
Волі Мого Отця. Там буде 12 країн, але тільки одна мова, бо 
Я не дозволю розділення. Я призначу керівників в кожній 
країні, не буде бракувати їжі, води і життя.

Усі народи працюватимуть разом, щоб поширювати Слово 
Боже зі щастям, якого неможливо досягти на землі сьогод-
ні. Це буде один з найбільших Дарів, які Я подарую вам (30 
серпня 2013 р. Б., 20:24).
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У Новому Раю будуть різні рівні. На нижньому будуть міста 
і села для працюючих. Далі будуть більш високі рівні. Вони 
утримають всі народи разом в єдності з Моїм Вченням. На-
ступними будуть уряди народів. Вони будуть забезпечувати, 
щоб все було відповідно до Мого Вчення. В Моїх урядах пра-
витимуть Мої святі і апостоли (12 жовтня 2012 р. Б., 23:15).

Там буде призначений глава Моєї Церкви і Його ім’я Петро. 
Я обіцяв, що він сформує Мою Церкву на землі (28 серпня 
2013 р. Б., 21:30).

Природа, яку ви бачите зараз на землі, відійде на другий 
план у порівнянні зі світом, який чекає на вас попереду         
(26 квітня 2012 р. Б., 20:30).

Ви всі будете мати свій власний будинок з травою, деревами, 
горами, струмками, річками, квітами, що оточуватимуть вас у 
всій своїй славній красі. Тварини будуть ручними і житимуть в 
мирі і злагоді з усіма Божими дітьми (26 червня 2012 р. Б., 20:00).

Багато з вас зустрінуться з поколіннями своїх родин, з 
глибини віків. Покоління будуть продовжуватися, так що 
ви побачите ваших синів і дочок у шлюбі, і у них народжу-
ватимуться ідеальні діти Божі – усі благословенні великими 
Дарами (28 серпня 2013 р. Б., 21:30).

Ви будете зроблені з чистого тіла, яке не розкладати-
меться, вільне від захворювань, фізичної смерті і старіння
(26 квітня 2012 р. Б., 20:30).

О, яке ж чудове є Моє Славне Нове Царство. Якби ви тільки 
могли його побачити, то ніхто б з вас ніколи не вимовив би 
жодного слова проти Мене. Воно стане вашою новою домів-
кою, місцем, де ви і ваша родина будете насолоджуватись 
вічним блаженством, миром, любов’ю і радістю,  у поєднанні 
з усім, що створено Моїм Отцем для вашого щастя. Думайте 
про це, як про нову оселю, створення якої схоже на створення 
землі, але різнитиметься тільки тим, що на цьому Новому 
Небі і Новій Землі не буде морів. Єдина вода, необхідна для 
життя Божих дітей, виходитиме з Дерева Життя, де буде 
підтримуватись усе життя.
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Всі потреби будуть задоволені і любов ряснітиме так, що 
не існуватиме жодного невдоволення. Сміху, любові, радості, 
барвистості та чудових речей, яких жодна людина ніколи не 
бачила у свій час на землі, буде вдосталь. Щастя, яке є поза 
межами вашої уяви на землі, буде Даром для кожного, кому 
буде даний ключ до Мого Царства.

Життя, яке чекає на вас попереду – прикрашене великими 
Дарами і ви перебуватимете у постійному стані миру і любові 
до Мене. Я царюватиму в єдності з усіма Божими дітьми, і 
ніхто з вас більше нічого не потребуватиме – настільки вели-
кою є Моя Любов. Це – єдине життя, якого ви маєте прагнути, 
оскільки жодного іншого життя не існуватиме після Великого 
Дня, коли Я прийду до вас (10 травня 2013 р. Б., 16:40).

Ера Миру стане вінцем Моєї Обітниці
Світ повинен знати, що Ера Миру стане вінцем Моєї Обітниці, 

де Я керуватиму Новим Небом і Новою Землею. Це буде Духовне 
Панування і Моя Церква, Новий Єрусалим, буде в мирі, а Моє 
Слово буде почуте серед усіх народів. Сатана буде зв’язаний під 
час Мого Панування і більше не буде обманювати Божих дітей.

Це Панування не буде символічним, бо Дерево Життя 
буде дихати Любов’ю і Миром. Там всі, хто благословенні, 
щоб насолодитися Моїм Новим Раєм, не страждатимуть 
через смерть, навіть, коли в кінці цього періоду, хоча й на 
короткий час, сатана буде звільнений. Мій План є у згоді з 
волею Мого Отця і жодна людина не має право перечити 
Божій Волі (19 грудня 2012 р. Б., 12:30).

Цей Рай запропонує 1000 років миру, любові та гармонії. 
Після закінчення цього терміну настане Друге Воскресіння 
мертвих. Тільки тоді Вічне Життя буде запропоноване всім 
душам, що випромінюють Боже Світло.

Друге Воскресіння – остаточна битва. На короткий період 
часу сатана буде звільнений разом зі своїми демонами. Тоді 
все зло буде знищено. Моє Милосердя буде, нарешті, остаточно 
представлено світу, в об’єднаних Нових Небі і Землі. Тоді все 
буде об’явлене, бо таємниця Бога буде розкрита всім в її повній 
і остаточній Славі (12 грудня 2012 р. Б., 23:54).
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