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КНИГА ІСТИНИ – ЦЕ СУВІЙ З КНИГИ АПОКАЛІПСИСУ 
[ОДКРОВЕННЯ]

Книга Істини міститься в публічному Одкровенні1.[Матір Спасіння, 
посл. 1263 від 08.11.2014]

Саме зараз має сповнитись пророцтво, дане Даниїлові, коли йому 
було сказано, щоб запечатав Книгу Істини до Кінця Часу, коли її 
зміст має бути виявлений.

Одкровення також було дано Йоану Богослову, але тільки частко-
во, а деякі таємниці було показано йому в Сувої із Сімома Печатями.

Йому не було надано право розкривати зміст. Натомість йому було 
доручено згорнути Сувій і з’їсти його, щоб Печаті не були зламані, 
ані щоб зміст не був виявлений до цієї епохи. Через проковтування 
Сувою людству було надано ключ.

Гірко є споживати Правду, тому що вона викликає страх.
[Ісус, посл. 414 від 29.04.2012]

Святе Письмо:

Тоді він сказав: «Чи ти знаєш, чого я прийшов до тебе? Тепер я 
повернуся воювати з перським князем; я йду, але ось надходить 
грецький князь.

Одначе, я вкажу тобі, що написане в КНИЗІ ПРАВДИ. Та нема 
нікого, хто б мене підтримав проти отих, крім Михаїла, вашого 
князя". [Дан. 10.20-21]

Все, що було об’явлено пророку Даниїлу про майбутнє і Останні 
Часи, міститься в КНИЗІ ІСТИНИ.

Книга Істини була запечатана аж до Останніх Часів

Святе Письмо: "А ти, Даниїле, заховай ті слова й запечатай книгу до 
часу кінця. Багато буде досліджувати, і побільшає знання". [Дан. 12.4]

Я чув це, але не зрозумів і сказав: "Мій пане! Що буде останнім із 
того всього?" А він: "Іди, Даниїле, бо ці слова зостануться захова-
ними й запечатаними аж до часу кінця". [Дан. 12.8-9]
___________________________
1 Публічне Одкровення міститься в Святому Письмі і Традиції
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Книга Істини була об’явлена св. Йоану Богослову
Святе Письмо:

І я бачив іншого ангела - могутнього, що сходив з неба, одягнений 
у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги 
його, як стовпи огню;

і мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою 
праву на море, а ліву на землю,

і скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Якже він скрикнув, 
промовили сім громів своїми голосами.

Коли промовили сім громів, я хотів був писати, а почув голос із 
неба, що казав: "Запечатай, що промовили сім громів, і цього не 
пиши". [Одкр. 10.1-4]

А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: "Піди, 
візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі".

Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже 
мені: "Візьми і з'їж її; вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх 
буде солодка, мов мед".

І взяв я книжечку з руки ангела, і з'їв її; і була в устах моїх, мов мед, 
солодка; а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. [Одкр. 10.8-10]

Книга Істини:

Світ, Моя дочко, отримує зараз особливий Дар – Книгу Істини, 
яка покаже і навчить Моїх дітей, як підготуватись до Попереджен-
ня – Просвітлення Сумління, яке дається людству, щоб допомогти 
йому підготуватись до Мого Другого Пришестя. [Ісус, посл. 43 від 
28.01.2011]

Книга Істини є Словом Божим

Книга Істини є Словом Божим, яке було дане людству раніше в Книзі 
Мого Отця. Ця Книга пригадує Божим дітям Правду, про яку багато 
хто забув.

Вона також об'являє деякі таємниці Кінця Часів, які були дані 
Даниїлу, щоб усі ви були приготовані увійти до Нового Раю з власної 
вільної волі. [Ісус, посл. 636 від 08.12.2012]
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Для кого призначена Книга Істини?

Моя найдорожча, улюблена дочко, знай, що Мої Послання надані 
тобі для цілого світу.

Вони є надані для всіх релігій і віросповідань, включно з тими, які 
не вірять в Існування Бога, Предвічного Отця, Творця всього світу.
[Ісус, посл. 402 від 17.04.2012]

Через Божу Любов – дав він світові Книгу Істини

[…] тільки через Любов Я спілкуюся зі світом, через Книгу Істини.
За Наказом Мого Отця Я збираю всіх Його дорогоцінних дітей 

разом як один з Ним і в Ньому. Це є Любов, яка дозволяє на це Боже-
ственне Втручання. [Ісус, посл. 1067 від 03.03.2014]

Навіщо Бог дав нам Книгу Істини?

Книга Істини дається світові, щоб врятувати людство від неминучої 
загибелі. Вона є рятівним Даром для душ. Вона приносить з собою 
незвичайні Благодаті. Вона приносить вам Правду, вона не лише 
пригадує вам Моє Вчення, але й готує вас до нападів на Мою Церкву, 
результатом чого буде знищення душ. [Ісус, посл. 755 від 03.04. 2013]

Книга Істини також виявить вам, Мої улюблені послідовники, План 
Мого Отця, щоб допомогти вам здійснити належні приготування, 
необхідні для входу у Новий і Славний Рай на землі.

Без Книги Істини, ви, Мої учні, були б подібними до ягнят, яких 
ведуть на заріз. Адже ви повинні знати, що вашій вірі в Бога буде 
кинуто виклик і буде докладено багато зусиль, щоб стерти з лиця землі 
усі Мої, Ісуса Христа, сліди. [Ісус, посл. 755 від 03.04.2013]

Моя Книга Істини є надана зараз для того, щоб віруючі несли свід-
чення проголошених Мною таємниць, які так довго приховувались в 
архівах Божого Царства. [Ісус, посл. 336 від 07.02.2012]

Книга Істини об’єднає вас, коли ваша віра буде піддана випробуван-
ню. Коли вірність щодо Мене буде сфальсифікована і коли Я буду 
викинутий з ваших церков, потоптаний, а потім схований від люд-
ських очей – ви підніметеся і збережете Моє Слово живим. Полум’я 
Святого Духа буде вести вас на кожному кроці цього шляху. [Ісус, 
посл. 803 від 23.05.2013]
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Книга Істини дається світові в даний час для того, щоб людство мог-
ло відчути Божу Любов і було ведене до Правди, для того, щоб від-
найти свободу. [Ісус, посл. 629 від 30.11.2012]

Ціль Книги Істини

Багато хто не розуміє справжньої мети цих Послань. Вони повинні 
знати, що ці Послання є Даром для людства, щоб привести його до 
навернення.

Вони даються світові, щоб прищепити душам звичку молитись 
та брати участь у Святих Таїнствах. [Матір Спасіння, посл. 595 від 
25.10.2012]

Жодна людина не знає Правди реального змісту Книги Одкровення. 
Знає тільки Бог.

Тільки Я, Агнець Божий, маю владу об'явити те, що вона містить. 
Я роблю це тепер через Мого посланця, Марію від Божого Милосер-
дя, яка буде переказувати не свої, а Мої Слова невіруючому світові.

Зважте тепер на Моє Слово, бо воно вам дається, щоб вас вряту-
вати. Щоб вас попередити. Щоб вас підготувати. І щоб вас очистити.

Будьте готові, коли прийде час.
Я приходжу через ці Послання, щоб вас підготувати. Ви не знаєте 

ні дня, ні години, тому ви повинні підготувати свої душі так, ніби час 
Мого Приходу мав би надійти на наступний день.

Жодна людина неспроможна написати такі Послання, як ці. Якщо 
ви говорите, що це не так, то це зневажає Мого Отця і Святого Духа.

Жодна людина не змогла б людськими словами розпалити 
Полум’я Божої Любові в душах Його дітей, так як ці Послання.

Тільки Бог може викликати такий результат. [Ісус, посл. 539 
від 31.08.2012]

Сьогодні Я прошу, щоб усі ви, які визнаєте, що Я говорю зараз до 
всього світу через Книгу Істини, підготувались. Ніколи не дозвольте, 
щоб Мої Послання викликали у вас хвилювання, неспокій чи паніку.
[Ісус, посл. 935 від 11.10.2013]

Візьміть Мій Дар, Моє Святе Слово, Мою Книгу Істини, і поглиньте 
її. Бо без неї ви будете, як тіло без душі.
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Коли ви проковтнете Мої Слова Мудрості, ви знову станете цілісни-
ми. Коли ви знову станете цілісними, ви будете готовими піти зі Мною 
в Нову Еру Миру на землі. [Ісус, посл. 439 від 22.05.2012]

Розпізнання і прийняття Книги Істини
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?»

Та ніхто не міг – на небі, ні на землі, ні під землею – розкрити 
книгу, ні глянути в неї.

І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся – розкрити 
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]

Книга Істини:

Кожне Слово, яке міститься в Святій Біблії, як воно було дано у первіс-
ному вигляді, включно з Книгою Апокаліпсис [Одкровення], є Прав-
дою. Тому Обітниця Мого Отця для світу, що Він знову пошле Свого 
Сина – тільки цього разу для того, щоб судити живих і мертвих – ніко-
ли не повинна бути відкинутою. Період перед цим Великим Днем буде 
бурхливим, а деталі про час перед Моїм Другим Пришестям містяться 
в Книзі Апокаліпсис, продиктованої Йоану Ангелом Господнім.

Якщо ви говорите, що приймаєте одну частину Книги Мого Отця, 
а іншу не приймаєте, то це означає заперечення Слова Божого. Ви 
не можете приймати одну частину Правди і проголошувати решту 
Слова Божого неправдою. Книга Істини була передвіщена Даниїлу 
[пророку], а потім подана частинами Йоану Євангелисту [Богосло-
ву]. Більша частина того, що міститься в Книзі Апокаліпсис, ще має 
бути розкрито. Багато людей бояться її змісту і тому намагаються 
заперечувати її, бо Правда є гіркою пігулкою для ковтання. І все ж 
Правду, якщо її прийняти такою, якою вона є, набагато легше зро-
зуміти, тому що з нею приходить ясність. Ясність означає, що ви 
можете краще підготуватися, з миром в душі і радістю в серці, тому 
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що ви будете знати, що Я приходжу відновити світ. Ви будете знати, 
що Рай, створений Моїм Отцем для Його дітей, має бути повернений 
їм, нарешті, у всій своїй первісній Славі.

Жодна людина не може вірно зрозуміти Книгу Апокаліпсис, тому 
що не всі події описані в деталях чи у послідовності, і при тому вона 
не мала бути зрозумілою. [Ісус, посл. 1078 від 16.03.2014]

Мій Отець пообіцяв, що Він об'явить світові Правду через Книгу 
Істини, як було передбачено пророками Даниїлом та Йоаном Єван-
гелистом. Мій Отець приносить вам Правду зараз, в цей час, але він 
робить це частинами, поступово, поки остання частина не допов-
нить цілісності. Тільки тоді Книга Істини стане зрозумілою. Тіль-
ки тоді будуть подолані останні перешкоди, коли більша частина 
людства співатиме і радітиме в очікуванні Мого Другого Пришестя. 
Тільки тоді, коли Моя Місія буде завершена, світові буде оголошено 
про Великий День. [Ісус, посл. 1029 від 24.01.2014]

Книга Істини є завершальною частиною Мого Втручання перед 
Останнім Днем. [Бог Отець, посл. 1076 від 13.03.2014]

Вже відтепер, Моя дитино, поспішай нести Послання, дані світові Моїм 
Сином, щоб рятувати загублених грішників. Мій Син має одну мету, а 
нею є порятунок душ. Не бійся, Моя дитино, бо все, що Мій Син каже 
тобі, не суперечить Вченню Його Найсвятішої Церкви на землі.

Його Дари для Моїх дітей є дуже особливими і вони даються для 
всіх душ в Кінці Часів. Таким щедрим і милосердним є Мій Син, бо 
Він прагне вилити на грішників особливі Благодаті, щоб забезпечити 
їхнє спасіння. Кожен, хто намагається зупинити Мого Сина в Його 
Місії підготувати світ до Його Другого Пришестя, буде зупинений 
Рукою Мого Предвічного Отця.

Ця Праця по виявленню світові Книги Істини, коли ламають-
ся Печаті, є для Мого Отця однією з найважливіших Місій на 
землі. [Матір Спасіння, посл. 329 від 01.02.2012]

Закарбуйте собі в пам’яті зараз ці Мої Слова: Книга Істини – це 
найбільший Дар, даний світові Мною відтоді, як Я послав Мого 
Єдиного Сина, щоб відкупити вас. Я заповідаю цей Дорогоцінний 
Дар, щоб він відкрив ваші серця, звільнив ваші душі від прихильно-
сті до спокус диявола і допоміг вам підготуватися до Мого Царства. 
[Бог Отець, посл. 1045 від 09.02.2014]
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Мої Послання поєднують в собі попередження, пророцтва і корот-
кий виклад Мого Вчення [Ісус, посл. 41 від 16.01.2011]

Як виявити Божественне походження цих Послань

Мій Отець закликає зараз усіх тих, які вперше читають ці Послання. 
Ви повинні уважно прочитати кожне Послання. Тоді моліться до Свя-
того Духа про Ласку побачити, що ці Послання мають Божественне 
походження. Відкрийте ваші серця, щоб прийняти Моє Слово. І від-
чуєте Мене в душі, якщо будете просити Мене наступним чином:

Відкрийте ваші серця, щоб прийняти Моє Слово
[Молитва про Ласку побачити, що ці Послання мають 
Божественне походження]

Ісусе, якщо це дійсно Ти, то прошу, наповни мою душу знаком 
Своєї Любові, щоб я міг розпізнати Тебе тим, Ким Ти є.
Не дозволь мені бути обдуреним брехнею.
Вияви мені натомість Своє Милосердя, відкривши мої очі на 
Правду і Дорогу до Твого Нового Раю на землі.Амінь.

[Ісус, посл. 166 від 15.08.2011]

Ніколи не засуджуйте будь-яке з Моїх Послань, не помолившись про 
розпізнання. І навіть тоді ви повинні бути обережними, щоб не від-
мовити Божим дітям в отриманні Дару Ласк, які Я зараз уділяю цим 
бідним душам, що позбавлені Правди Мого Вчення. [Ісус, посл. 471 
від 24.06.2012]

МАРІЯ ВІД БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ

Святе Письмо:

Духа не гасіте, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте; три-
майте те, що добре. [1 Сол. 5.19-21]

Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійснить-
ся тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам пророкам. [Од. 
10.7]
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Книга Істини:

Сьомий посланець

Я чекав аж дотепер, щоб оголосити світові кінцеві одкровення. Я 
зараз посилаю Свого останнього посланця, Марію від Божого Мило-
сердя, Сьомого Посланця, щоб підготувати цю останню главу, коли 
вона розкривається перед вами. [Ісус, посл. 444 від 28.05.2012]

Книга Істини є об'явлена тобі, Сьомому Посланцеві Кінця Часів.
На звук твого голосу Правда, врешті, буде виявлена і таємниці, 

які містяться в Книзі Одкровення, будуть представлені невіруючому 
світові. [...] Ти є посланцем, якому було дано завдання не тільки під-
готувати світ до спасіння душ, але й оголосити про Моє Царювання. 
[Ісус, посл. 365 від 05.03.2012]

Мій пророк робитиме лише те, що Я їй кажу. Вона кориться Мені, 
Божому Синові, Синові Людському, як і було передбачено. Вона не 
має свого голосу. Її слова є Моїми Словами. Її послух є вирішаль-
ним, згідно з Божим Наказом. Її послух означає, що їй не дозволено 
відкривати свої уста для захисту Слова Божого. [Ісус, посл. 849 від 
19.07.2013]

Цей заклик з Небес був передбачений.
Тільки Агнець Божий, Мій Син, має право виявити вам ті події, 

які чекають на вас попереду. Тільки Він може відкрити Печаті. Він 
робить це зараз за допомогою Сьомого Ангела, Сьомого Посланця.

Відкрийте свої очі і визнайте, нарешті, що передбачена Книга 
Істини відкривається на ваших очах саме зараз, розділ за розділом.

Прийміть це як Дар, адже він принесе вам Вічне Життя. [Бог 
Отець, посл. 435 від 18.05.2012]

Звернення до Марії від Божого Милосердя

Моя дитино, невдовзі багато пророків, візіонерів і провидців у світі 
вже більше не будуть отримувати послань, щоб звільнити дорогу для 
цих найважливіших Послань.

Більша частина Моєї праці через візіонерів незабаром зупинить-
ся, щоб уступити місце Голосу Святого Духа, даному тобі, пророку 
Кінця Часів.
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Багато лжепророків, що з’явились, і надалі кричатимуть на весь 
голос і їхні голоси будуть єдині, які змагатимуться за увагу із цими 
правдивими Посланнями з Небес.

Не будь боязкою, Моя дитино, адже ти і ця Місія є захищеними. Не 
лише ти працюєш для цієї Місії. Все Небо і всі ангели та святі працю-
ють разом з тобою. Саме тому ти ніколи не повинна почуватися самот-
ньою, навіть під час терпінь. [Матір Спасіння, посл. 521 від 13.08.2012]

Моя дочко, Завдання, про яке Я тебе прошу, безмірне з людської точ-
ки зору. Моя дочко, ти будеш посланцем для донесення світові 
найбільшого за обсягом Мого Святого Слова, щоб приготувати 
світ до Мого Другого Пришестя. [Ісус, посл. 59 від 07.04.2011]

Я закликаю вас усіх розпізнати Мій останній заклик через Мого Сьо-
мого Посланця, якому дано право відкрити сім сурм, зміст Сьомої 
Печаті, поки хор ангелів готується до здійснення пророцтв. [Ісус, 
посл. 502 від 24.07.2012]

Моя ніжно улюблена дочко, всі пророцтва, дані тобі, почнуть 
зараз виливатися – спочатку по краплині, аж поки не поллються 
так швидко, як вода з-під крана. [...]

Все, що походить від Мене, походить від Мого Отця. Коли Мій 
Отець диктує деталі майбутніх подій як частину Його Місії по спа-
сінню душ, то будьте впевнені, що вони відбудуться. [Ісус, посл. 1131 
від 18.05.2014]

Потім ти, Моє дитя, як Сьомий Ангел оголосиш, що Мій Син при-
був. [Матір Спасіння, посл. 894 від 28.08.2013]

ВЕЛИКЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пророцтва і одкровення про Велике Попередження:

«Велике Попередження» – містична зустріч кожної душі з Богом, 
яку передбачила Богородиця у 1961 році в Гарабандалі [Іспанія].

Божа Матір в Гарабандалі про цю Подію сказала наступне:
"Спочатку прийде Пересторога. Її буде видно на небі, а тоді від-

чується внутрішньо кожним, хто живе на землі. Ніхто цього не 



13

уникне. В певний момент раптово все зупиниться. Тоді кожен поба-
чить зло, яке вчинив і добро, якого не виконав. Це буде дуже боляче – 
люди воліли б умерти, аніж це пережити. Але вона не спричинить 
фізичної шкоди. Коли б хто помер, то тільки від шоку через пережи-
те. Пересторога служитиме як очищення, щоб «виправити совість 
світу» і приготувати його до «Великого Чуда".

Ця подія була передбачена також і в одкровенні св. Фаустині Коваль-
ській. Фрагмент зі "Щоденника св. Фаустини Ковальської" [п. 83]:

"… перед тим, як прийти, як справедливий Суддя, Я приходжу 
як Цар милосердя. 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 отворів, де були про-
биті руки і ноги Спасителя, виходитимуть великі світла, які на пев-
ний час будуть освітлювати землю. Станеться це незадовго перед 
судним днем".

Книга Істини:

Що таке Велике Попередження?

Велике Попередження є проявом Мого Божого Милосердя, об’яв-
леного сестрі Фаустині. Цей Великий Акт Милосердя був передба-
чений і під час Попередження Моє Велике Милосердя огорне увесь 
світ. Мої Кров і Вода хлинуть з Мого Серця, так що врешті всі пізна-
ють Правду. [Ісус, посл. 124 від 26.06.2011]

Попередження – це чудо, дозволене Моїм Отцем, яке повинно забез-
печити, щоб якомога більше Його дітей, наскільки це можливо, мог-
ли увійти до Мого Нового Царства. [Ісус, посл. 636 від 08.12.2012]

Попередження є формою глобальної Сповіді. Це буде час, коли кожен 
повинен буде просити прощення за свої гріхи, або буде відкинутим. 
[Ісус, посл. 226 від 21.10.2011]

Попередження прийде як останній рятівний засіб від Мого Предвіч-
ного Отця, щоб пролити на людські серця Світло Бога, Світло Правди.

Без нього більша частина людства була б вкинута до Пекла, 
оскільки не була б гідною Царства Мого Отця. [Ісус, посл. 488 від 
13.07.2012]



14

Чому потрібне Велике Попередження?

Цей Божественний Акт Великого Милосердя є для того, щоб вирва-
ти Божих дітей зі зла і взяти їх до законного Спадкоємства.

Через велику темряву, яка огортає землю в цей час, коли Боже 
Світло є лише відблиском, цей Божий Акт є необхідним.

Він відділить добрих від тих, які тонуть у гріху і які завзято три-
маються за звіра і за ту славу, яку він їм обіцяє на цій землі. [...] 
Якщо більшість людей покаються, то Світова Війна не матиме таких 
наслідків.

Після Світової Війни прийде голод, а тоді пошесті. Проте молитва 
може полегшити кару. [Ісус, посл. 488 від 13.07.2012]

Через те, що Я дозволю вам зазнати цього великого Акту Мого 
Милосердя, ви будете мати правдиве уявлення про те, що відбудеть-
ся в День Страшного Суду. Завдяки цьому ви ще раз отримаєте спра-
ведливий шанс повернутися до Мене. [Ісус, посл. 88 від 20.05.2011]

Велике Попередження [подія]

Попередження для багатьох буде жахливою подією – здаватиметься, 
що надійшов кінець світу.

Багато стануть свідками того, що буде вважатися катастрофою, 
коли дві комети зіштовхнуться і вибухнуть поблизу поверхні землі.

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

Після вибуху на небі з’явиться Мій Хрест. [Ісус, посл. 487 від 
12.07.2012]

В результаті небо стане червоним і знак Мого Хреста буде видно 
усім в кожному куточку світу...

Коли під час Попередження ви побачите на небі Хрест, то будете 
знати, що це Знак Моєї Любові до вас. [Ісус, посл. 104 від 05.06.2011]

Промені вогню червоного кольору – це Промені Моєї Крові, Проме-
ні Мого Милосердя [...]. [Ісус, посл. 487 від 12.07.2012]

Промені Мого Милосердя зійдуть на кожну людську душу, включно 
з тими, які будуть засліплені Світлом, настільки темними є їхні душі. 
[Ісус, посл. 759 від 06.04.2013]
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[...] ви будете наповнені Світлом Правди. Ваша душа буде просвіт-
лена і ви побачите як добрі діла, так і погані вчинки, які зробили у 
своєму житті. [Матір Спасіння, посл. 576 від 07.10.2012]

Коли розляжеться звук грому, на землю зійде тихий спокій, тиша 
буде приголомшливою. Не буде чути жодного звуку, лише Мій Голос, 
який відіб'ється на нещасних душах.

Я буду наче промінь сонця, який зробить чітко видимою кожну 
помилку, кожен гріх і крик відчаю в очах грішника. [Ісус, посл. 759 
від 06.04.2013]

Ви будете стояти переді Мною наодинці – нікого не буде поруч 
з вами. Я покажу вам вашу душу. Ви побачите кожну пляму на 
ній. Ви заново переживете кожен гріх і тоді Я дам вам час, щоб 
попросити Мене проявити до вас Моє Милосердя. Не тому, що 
ви маєте право на Моє Милосердя – але тільки тому, що Я поста-
новив надати вам цей Дар. [Ісус, посл. 971 від 15.11.2013]

Ви побачите свої гріхи так, як їх бачу Я і відразу ж зрозумієте, чому 
вони Мене так ображають. Мої діти, у вас буде можливість усвідо-
мити їх і покаятися. [Ісус, посл. 17 від 22.11.2010]

Лише тоді, коли ви усвідомите плями гріха, які існують всередині 
вас, ви дійсно зрозумієте смуток, який Я відчуваю. [Ісус, посл. 88 від 
20.05.2011]

Кожній Моїй дитині буде показане її життя, вона побачить свої гріхи, 
неправильні вчинки по відношенню до інших, образи, за які потріб-
но відповісти. Все це відбуватиметься містично. Жоден чоловік, 
жодна жінка, жодна дитина не уникне цієї Події. [Ісус, посл. 17 від 
22.11.2010]

Багато відчуватимуть у своїх тілах пекучий вогонь, немов жар сонця, 
що проходить крізь них.

Вони відчуватимуть у собі пекучий жар, допоки самоусвідомлен-
ня не дозволить їм стати свідками видовища своїх душ.

Багато відчуватимуть тремтіння землі, немов землетрус.
Земля буде тремтіти, стогнати і багато хто буде падати, хапаючись 

за будь-що, щоб втриматись.
Проте земля не розверзеться і не поглине їх, оскільки це буде не 

фізичний землетрус, а надприродний. [...]
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Багато ридатимуть гіркими слізьми розкаяння і смутку, а також 
будуть терпіти біль упокорення за свої гріхи.

Інші кричатимуть і проклинатимуть, оскільки не будуть в стані 
витримати просвітлення, Божественного Знаку, через темряву своїх 
душ і будуть противитися світлу Мого Милосердя.

Вони витимуть від болю пекельного вогню, коли Мій Знак Мило-
сердя покаже їм долю, яка на них очікує, якщо не розкаються і не 
змінять своє життя.

Добрі душі, які люблять Мене, також терпітимуть, адже й вони 
мають плями гріха в собі, але вони отримають повне відпущення 
гріхів і також будуть упокорені, коли їм буде показано їхній гріх гор-
дині. [Ісус, посл. 487 від 12.07.2012]

Що означає померти в смертному гріху?

Попередження для всіх вас буде досвідом очищення. Частково це 
може бути неприємним, особливо для тих, хто перебуває в стані тяж-
кого гріха. Тому що вперше за увесь час вам буде показано, яким є 
відчуття, коли Боже Світло зникає з вашого життя. Ваші душі відчу-
ють полишеність, яку відчували ті, які померли у смертному гріху. 
Ці бідні душі зупинилися занадто пізно, щоб попросити в Бога про-
бачення за свої гріхи. Важливо пам’ятати, що Я дозволю кожному з 
вас відчути цю порожнечу в душі. Бо тільки тоді ви, нарешті, зро-
зумієте, що будуть відчувати ваші душі, позбавлені Божого Світла. 
Ваші душі і тіла були б порожніми посудинами. Навіть грішники 
відчувають Боже Світло, тому що воно присутнє у кожному з Божих 
дітей на землі. Але коли ви помираєте у смертному гріху, то цьо-
го Світла більше не існує. Підготуйтеся зараз до цієї Великої Події. 
Рятуйте свої душі, поки ще можливо. Бо лише тоді, коли Боже Світло 
полишить вас, ви остаточно здасте собі справу з порожньої, безплід-
ної темряви, яку пропонує вам сатана і яка повна туги та жаху. [Ісус, 
посл. 104 від 05.06.2011]

Кожен, неважливо, ким він є, зазнає цього Мого унікального одкро-
вення, благословенного Волею Мого Отця. Просвітлення Сумління 
принесе зі собою багато болю, тому що смуток, якого зазнають загу-
блені душі, буде таким, що вони не зможуть витримати шоку.

Багато хто ослабне і знепритомніє, переповнений горем. Але вони 
усвідомлять, наскільки їхні душі мають бути очищеними, перш ніж 
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вони будуть готовими увійти у Мій Вічний Рай. [Ісус, посл. 972 від 
16.11.2013]

Саме тоді ці люди дізнаються, що від них очікується і терпітимуть 
спокутування протягом деякого часу після Великої Події. [Ісус, посл. 
972 від 16.11.2013]

Все залишиться нерухомим на п’ятнадцять хвилин, а після цього 
життя триватиме, як і раніше, немов би це чудо не відбулося. Однак 
для тих, чиїх душ торкнулася Істина, життя не може бути та й ніколи 
не буде вже таким, як раніше. [Ісус, посл. 759 від 06.04.2013]

Правду цих передбачень люди зрозуміють тоді, коли стануть свідка-
ми цієї Містичної Події, яку в усьому світі переживуть усі, віком від 
7 років. Ті, хто переживе цю подію, вже по-іншому сприйматимуть 
зміст цієї святої Книги [Книги Істини]. Їм буде важко нею злегко-
важити, навіть якщо їхня віра буде занадто слабкою. Іншим, які не 
захочуть пізнати Правду, потрібно буде і надалі пригадувати зміст 
цієї Праці. [посл. 43 від 28 .01.2011]

Що треба зробити під час Великого Попередження?

Моє Серце тремтить від тривоги і занепокоєння, коли думаю про тих 
Моїх дітей, які відкидають правдивість Моєї Обітниці. Кажу вам, 
зверніться до Мене і порозмовляйте зі Мною. Попросіть Мене, щоб Я 
повернувся до вашого серця. Я увійду до вашої душі, обіцяю вам, навіть 
до самих закам’янілих душ. Вам лише потрібно сказати одне слово. 
Попросіть Мене виявити Свою Присутність наступними словами:

Молитва, щоб Ісус виявив тобі Свою Присутність
Ісусе, Я почуваюся загубленим.
Відкрий моє серце, щоб прийняти Твою Любов і покажи мені 
Правду, щоб я міг бути спасенним. Амінь.

[Ісус, посл. 17 від 22.11.2010]

Зверніться до Мене і промовте:

Молитва для негайного перепрошення
Ісусе, прошу, направляй мене до Світла і Доброти Твого 
Великого Милосердя і прости мені мої гріхи. Амінь.



18

І Я миттєво вам пробачу. Тоді, після Попередження, ви будете відчу-
вати глибокий мир і радість у своїй душі. [Ісус, посл. 65 від 16.04.2011]

[...] прощення – це шлях до свободи. Коли ви пробачаєте тим, хто вас 
ображає, або тим, хто заподіяв вам біль, ви стаєте вільними духом. І 
тоді радість наповнює вашу душу. Це також означає, що Я присутній 
у вас. Коли ви пробачаєте іншим – це знак любові і не лише до ближ-
нього, але й любові до Мене, вашого Божественного Спасителя. Ті, 
які не вірять Мені, нехай знають, що коли вони прощають іншим, Я 
Є присутній і йду з ними. [Ісус, посл. 89 від 21.05.2011]

До атеїстів:

Ті з вас, які кажуть, що є атеїстами, послухайте Мою Обітницю. Я 
люблю вас і ніколи не здамся в Моїй боротьбі, щоб врятувати вас з 
пазурів шахрая, сатани, який засліпив вас до Правди.

Коли прийде час і ви побачите під час Попередження власні гріхи 
перед своїми очима, прошу, промовте ці слова:

Молитва для атеїстів під час Попередження
Ісусе, покажи мені Правду і врятуй мене від зла.
Я щиро жалую за свої гріхи і прошу Тебе прийняти мене і 
показати мені Світло Твого Милосердя. Амінь.

І ви вже ніколи не будете в замішанні, якщо відмовите цю молит-
ву. Тягар буде знято з вашого серця і ви отримаєте справжній мир.

Згадайте собі ці слова, коли прийде цей день.
Я не покину вас. Я триматиму вас і ви відчуєте, як Моя Любов 

пропливає через ваше тіло і тоді отримаєте доказ, якого так сильно 
прагнули. [Ісус, посл. 494 від 17.07.2012]

Життя після Великого Попередження

Багато залишатимуться після того в своїх домівках впродовж декіль-
кох днів і будуть змушені дбати про себе самостійно, оскільки різ-
ні служби обслуговування населення не працюватимуть. Саме тому 
вам потрібно підготуватись. [Ісус, посл. 487 від 12.07.2012]

Не забувайте Моїх вказівок: мати їжу, придатну на десять днів, освячені 
свічки і освячені предмети у вашому домі. [Ісус, посл. 485 від 9.7.2012]
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Мої діти повинні зрозуміти, що Попередження, хоч і є Великим 
Актом Милосердя, але є лише першим етапом цього часу, важкого і 
повного викликів, який настане для усіх Моїх дітей. Бо одразу після 
Попередження ці закам’янілі грішники і послідовники сатани 
заперечать Моє Існування.

Атеїсти скажуть, що це глобальна ілюзія. Вчені будуть шукати 
логічне пояснення, але його не буде. Тим часом Мої послідовники 
будуть розірваними на двоє. Багато мільйонів навернуться, але вони 
будуть дезорієнтованими через брехню, яка пошириться злою гру-
пою – односвітньою смертельною організацією, метою якої є знищен-
ня людей через власну фінансову вигоду. [Ісус, посл. 130 від 03.07.2011]

Вороги Бога будуть заперечувати, що Попередження відбулося і 
вони обмануть мільйони людей, щоб ті повірили в те, що це була 
космічна подія, коли сонячне світло охопило всю планету, одинич-
ний випадок, викликаний рухом землі довкола своєї осі. Ніщо не 
могло би бути таким далеким від Правди. І в той час, як вони про-
понуватимуть всі ці пояснення, вони будуть заперечувати Існування 
Бога і відтягувати багатьох від Мене. [Ісус, посл. 971 від 15.11.2013]

На жаль, багато хто повірить, що саме так і було, і знову повернуться 
до свого колишнього грішного життя, яке колись вели. Тоді розпоч-
неться битва за душі, яка триватиме протягом певного часу, аж дійде 
до остаточного протистояння, коли Моє Друге Пришестя покладе 
край безбожності. [Ісус, посл. 487 від 12.07.2012]

Діти, якщо достатня кількість людей не зможе залишитися на прав-
дивому шляху, то тоді запобігти впливу Покарання буде неможли-
во. Бог Отець діятиме, щоб зупинити грішників від знищення Свого 
створіння і Своїх дітей. Він дозволить землетруси нечуваної сили, 
як ніколи раніше, вулкани у найнесподіваніших місцях – земля буде 
кинута як корабель у бурхливу воду без якоря, який тримає його в 
одному місці. [Ісус, посл. 130 від 03.07.2011]

Діти, прошу, дозвольте, щоб Попередження врятувало вас усіх. 
Погодьтеся на це диво, бо воно допоможе врятувати мільйони 
людей, які в іншому випадку були б втраченими. Але ті, які не схо-
чуть змінити свого життя, виберуть дім сатани. Без молитви у них 
немає надії, бо вони будуть позбавлені ключів від Нового Раю на 
землі. Натомість вони горітимуть у вогні Пекла. Якщо б вони знали, 
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куди їх ця зла стежка приведе, то як ви думаєте, чи не змінили б вони 
свій спосіб життя? Діти, допоможіть їм, скажіть їм Правду. Моліться 
за порятунок їхніх душ, якщо вони не побажають вас слухати, бо це 
все, що ви можете для них зробити. [Ісус, посл. 130 від 03.07.2011]

Покарання було відкладено і наступить лише тоді, коли люди не 
будуть виявляти жаль за свої гріхи і у великій кількості знову 
повернуться на дорогу гріха після Попередження. [Ісус, посл. 281 
від 14.12.2011]

Коли відбудеться Велике Попередження?

Велике Просвітлення Сумління настане після того, як Мій Святій-
ший Вікарій покине Рим. [Ісус, посл. 714 від 20.02.2013]

Ви не повинні намагатися встановити дату Попередження. Я не можу 
розкрити цю дату, бо це не є згідно з Волею Мого Предвічного Отця. 
Попередження відбудеться абсолютно несподівано і людина буде 
заскочена цією Подією зненацька. [Ісус, посл. 281 від 14.12.2011]

[...] спочатку відбудеться навернення. Тоді переслідування. Далі 
Спасіння. У такій послідовності. [Ісус, посл. 556 від 19.09.2012]

Мій Отець дав дозвіл на оголошення Мого Другого Приходу впро-
довж дуже короткого проміжку часу на землі. Наступить воно 
невдовзі після Попередження. Всі душі повинні бути повністю під-
готовлені. [Ісус, посл. 281 від 14.12.2011]

Як підготуватись до Великого Попередження?

Всі Мої послідовники, прислухайтесь зараз до Моїх вказівок і підго-
туйте свої душі до Попередження.

Ви повинні почати розважання про все те зло, в якому ви винні, 
якого ви завдали собі та своїм близьким.

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

Таким чином ваш біль під час Попередження буде легким і ви 
будете мати силу, щоб допомогти своїм братам і сестрам, які відчу-
ватимуть страшний біль і відчуття провини, коли будуть намагатися 
дійти згоди з просвітленням власної совісті.

Ті з вас, які є християнами або належать до інших віросповідань, 
які вірять в ці Послання, повинні відмовляти молитву, дану вам 
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через Молитву Хрестового Походу [№ 24] – Повний Відпуст для від-
пущення гріхів.

Ви повинні відмовляти цю молитву впродовж семи днів поспіль і 
Я, ваш Ісус, дарую вам прощення.

Молитва Хрестового Походу [24]
Повний Відпуст для відпущення гріхів

О мій Ісусе, Ти – Світло землі.
Ти – Полум’я, яке торкається всіх душ.
Твоє Милосердя і Любов не знають меж.
Ми не гідні тієї Жертви, яку Ти здійснив через Свою смерть 
на Хресті, але знаємо, 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 крокувати вперед і 
вести Твою Армію, щоб проголошувати Істину Твого Святого 
Слова та підготувати наших братів і сестер до Слави Твого 
Другого Пришестя на землю.
Ми почитаємо Тебе. Ми прославляємо Тебе.
Ми жертвуємо себе самих, наші скорботи, наші страждання, 
як дар для Тебе, щоб рятувати душі.
Ми любимо Тебе, Ісусе.
Помилуй всіх своїх дітей, де б вони не знаходились. Амінь.

А зараз Я також даю вам особливу молитву, щоб ви відмовляли її 
за ті бідні душі, які можуть померти від шоку під час Попередження 
і які можуть перебувати в стані смертного гріха:

Молитва Хрестового Походу [65]
За тих, які перебувають в смертному гріху

О дорогий Ісусе, Спасителю людства, через Твоє Боже 
Милосердя я благаю про помилування всіх бідних душ в стані 
гріха, які можуть бути взяті з цієї землі під час Попередження.
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Прости їм їхні гріхи і в пам’ять про Твої Страсті я благаю Тебе 
уділити мені цю особливу Ласку як надолуження за їхні гріхи.
Я жертвую Тобі себе розумом, тілом і душею як покуту, щоб 
врятувати їхні душі і принести їм Вічне Життя. Амінь.

Мої послідовники, Попередження буде Великою Подією Спасін-
ня, під час якої Я доведу світові Моє Боже Милосердя.

Кожна людина, яка живе у світі, побачить свою душу і багато 
вперше дізнаються, що в них насправді є душа.

Час є коротким і ви повинні розпочати підготовку. [...]Довіряйте 
Мені і радійте, бо багато душ будуть врятовані.

Я не виявлю вам дату, але ви знаєте, що треба зробити.
Коли ваші гріхи будуть виявлені, ви повинні просити у Мене про-

щення і вклонитися в смиренній вдячності за цей Божественний Дар, 
який є вашою перепусткою до Вічного Життя в Новому Раю на землі.

Пам’ятайте, що немає жодного гріха, незалежно від його важко-
сті, який не може бути прощений, якщо буде виявлено щире каяття. 
[Ісус, посл. 487 від 12.07.2012]

Подивіться на кожного члена своєї сім'ї, на тих серед вас, які не 
дотримуються Мого Вчення. Знайдіть серед вас ті душі, які є для 
Мене загубленими і відкрито Мене відкидають. Я прошу, щоб ви 
наполегливо молилися за них у цей час.

Ви повинні благати про Милосердя для їхніх душ. Ваші молитви і 
жертви можуть врятувати їх від жахливих страждань в часі Очищен-
ня під час Попередження.

Хоч Попередження не слід боятися, все ж воно спричинить біль 
тим, які не будуть в стані Ласки.

Приготуйте ваші душі заздалегідь, бо для здорових душ Попере-
дження буде радісною подією.

Вони не страждатимуть, тому що будуть в стані Ласки, особливо 
коли регулярно приступають до Таїнства Сповіді.

Їхня сила допоможе тим, які повинні пройти через біль Чистили-
ща після Попередження.

Допоможіть тим, які не слухають Мене, щоденно відмовляючи 
Мою Вервицю до Божого Милосердя.
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Складіть Мені, вашому Ісусові, жертву винагородження за гріхи 
ваших сімей.

Я виявлю Милосердя кожному, хто визнає темний стан своєї душі, 
коли вам буде показано ваші гріхи під час Попередження.

Тільки ті, які матимуть щире смирення і чисте серце, будуть про-
щеними.

Ті, які Мене покинули, у тому числі й діти, відчайдушно потребу-
ють ваших молитов.

Ось молитва, яку ви повинні відмовляти за їхнє навернення під 
час Попередження.

Молитва Хрестового Походу [60]
Молитва за навернення сімей під час Попередження

О дорогий, любий Ісусе, я благаю про милосердя для душ моєї 
сім’ї [імена].
Я жертвую Тобі мої терпіння, мої випробування і мої молитви, 
щоб врятувати їхні душі від духу темряви.
Нехай ніхто з Твоїх дітей не відмовиться від Тебе і не 
відхилить Твою Руку Милосердя.
Відкрий їхні серця, щоб вони переплелися з Твоїм 
Найсвятішим Серцем і щоб вони могли шукати прощення, 
необхідного для їхнього порятунку від пекельного вогню.
Дай їм можливість виправитися, щоб вони могли навернутися 
завдяки Променям Твого Божого Милосердя. Амінь.

Божі діти, готуйтеся кожного дня до Попередження, яке може 
настати у будь-який час. [Ісус, посл. 463 від 14.06.2012]

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 дванадцяти зірок [Од. 12.1].
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Книга Істини:

Моя Матір відіграє важливу роль у спасінні душ.
Вона є Співвідкупителькою, Посередницею Ласк і Заступницею. 

Це означає, що Моя Свята Матір була вибрана Богом, щоб допомог-
ти Мені, Своєму Синові, в остаточному плані спасіння.

Її роль в такому важливому часі не була зрозумілою.
Вона народила Спасителя людства і принесла в світ Дар Спасіння, 

погодившись стати Моєю Матір’ю.
Вона є зараз Матір’ю всіх Божих дітей і Їй дано владу розчавити 

сатану, в той час як Я готуюсь до спасіння людського роду від нече-
стивого плану по обману всіх Божих дітей сатаною. [Ісус, посл. 522 
від 15.08.2012]

Моя Обітниця допомогти Моєму Синові, Ісусу Христу, в Його Плані 
щодо людства полягає в тому, щоб зібрати разом усіх тих, які визнають 
Мою роль як Посередниці Усіх Ласк і Співвідкупительки, щоб увесь 
світ міг об’єднатися як один в союзі з Ісусом Христом, вашим Спаси-
телем і Відкупителем. [Матір Спасіння, посл. 983 від 01.12.2013]

Як Матір усіх Божих дітей, Я маю силу допомогти вам врятувати 
ваші душі. Дозвольте Мені, як Матері Спасіння, допомогти вам, 
оскільки це є Мій останній титул з Неба. [Матір Спасіння, посл. 501 
від 23.07.2012]

МЕДАЛЬЙОН СПАСІННЯ

Завдання розробити і виготовити Медальйон Спасіння було дано 
Марії від Божого Милосердя Пречистою Дівою Марією, Матір'ю 
Спасіння, через Книгу Істини в посланні 848 від 18 липня 2013

Книга Істини:

Моя дитино, Я бажаю, щоб було повідомлено, що відтепер до Мене 
потрібно звертатися за Моїм останнім титулом, який дав Мені Мій 
Син на землі. В цій Останній Місії Мене повинні завжди називати 
Матір’ю Спасіння.
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Має бути створений Медальйон і викарбу-
ваний на ньому Мій Образ, де з одного боку 
Я маю бути зображена із сонцем позаду Моєї 
голови, а на голові маю мати терновий вінок, в 
який вплетено дванадцять зірок. Я бажаю, щоб 
на зворотньому боці Медальйона було зобра-
жено Найсвятіше Серце Ісуса, Мого Сина, 
з двома схрещеними Мечами Спасіння, які 
мають знаходитися по обидва боки Серця.

Мечі Спасіння матимуть подвійну мету. 
Перший Меч знищить звіра і Мені було дано 
владу зробити це в Останній День. Другий 
Меч пронизить серця найбільш зачерствілих 
грішників і він стане Мечем, який врятує їхні 
душі. [...]

Всі ті, які отримають Медальйон Спасіння, 
повинні відмовляти цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [115]. Про Дар Навернення
О Мати Спасіння, покрий мою душу своїми Сльозами 
Спасіння. Позбав мене від сумнівів.
Піднеси моє серце, щоб я відчув Присутність Твого Сина.
Принеси мені мир і розраду.
Молися, щоб я був дійсно навернений.
Допоможи мені прийняти Істину і відкрий моє серце, щоб 
отримати Милосердя Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь.

Моя дорога дитино, Бог хоче врятувати кожну людину з усіх віро-
сповідань, а також тих, які заперечують Його Існування та Існування 
Його Сина, Ісуса Христа. Ось чому люди будь-якого віку, кожної куль-
тури, кожного віросповідання, повинні отримати Медальйон Спасіння.

Кожній особі, яка отримала Медальйон, навіть якщо він міг бути не 
посвячений, буде надано надзвичайний Дар. Невдовзі після цього Бог 
прищепить їм Благодать розуміння власної безпорадності та усвідом-
лення Всемогутньої Божої Любові. Він просвітить навіть найбільш 
вперті душі і тих, у яких серця з каменю. Незабаром вони шукати-
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муть Правду, а потім взиватимуть до Бога, просячи Його допомогти 
заспокоїти їхні серця і наповнити їх Його Великим Милосердям.

Не відкидайте Дар Медальйону Спасіння, бо цей останній Медальйон, 
принесений вам Мною, завдяки Божому Милосердю, притягне мільярди 
душ до Вічного Життя. [Матір Спасіння, посл. 1026 від 20.01.2014]

Печать Бога Живого захистить вас від знаку звіра, а Медальйон 
Спасіння – від єресі, яка буде вивергатися з уст Моїх ворогів, які 
захоплять Мою Церкву на землі. [Ісус, посл. 119 від 05.05.2014]

ТРЕТЯ ФАТІМСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Святе Письмо:

Бо спершу настане відступство й виявиться чоловік безбожний, 
син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветь-
ся Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божім і видавати-
ме себе за Бога. [2Сол. 2.3-4]

Останню таємницю Фатіми не було розкрито, такою жахаючою 
вона була

Моя дитино, обман, з яким зіштовхнеться світ, буде так складно роз-
пізнати, що лише ті, які коряться Богові і повністю довіряють Моєму 
Синові, зможуть витримати випробування, які лежать попереду.

Я дала світові пророцтва у 1917 році, але останню таємницю 
Фатіми не було розкрито, такою жахаючою вона була для тих, які є в 
Католицькій Церкві.

Остання таємниця Фатіми залишається дотепер невідомою для 
Божих дітей, хоча її частину було виявлено вам 26 січня 2012 року. 
Дуже небагато осіб в Церкві були в неї посвячені. Тепер наступна 
частина останньої таємниці Фатіми мусить бути виявлена, щоб Я 
змогла попередити людство про наслідки ігнорування Мого втручан-
ня задля допомоги в порятунку душ.

Церква була заражена ворогами Бога зсередини. Саме вони – а є 
двадцять тих, які контролюють її зсередини – створили найбільший 
обман. Вони обрали людину не від Бога, тоді як Святіший Отець, 
якому було вручено Корону Петра, був обережно усунутий.
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Деталі, які Я об’явила, стосувалися того, що в Кінці Часів буде 
двоє чоловіків, які носитимуть Корону Петра. Один страждатиме 
через брехню, яка була створена, щоб дискредитувати його і яка в 
дійсності вчинить з нього віртуального в’язня. Інший, обраний на 
Трон Петра, буде знищувати не лише Католицьку Церкву, але й усі 
церкви, які вшановують Мого Отця і які приймають Вчення Мого 
Сина, Ісуса Христа, Спасителя світу.

Може бути лише один глава Церкви на землі, схвалений Моїм Сином, 
який повинен залишатися папою до самої смерті. Будь-хто інший, хто 
стверджує, що сидить на Престолі Петра, є самозванцем. Цей обман 
має одну мету – повернути душі до Люцифера і для тих душ, які не 
зможуть цього зрозуміти, залишилося мало часу, щоб врятуватись.

Діти, ви повинні зараз звернути увагу тільки на одне попереджен-
ня. Не відхиляйтеся від Вчення Мого Сина. Ставте під сумнів будь-
яку нову доктрину, яка може бути вам представлена і про яку ствер-
джуватимуть, що вона походить від Церкви Мого Сина на землі. 
Правда є проста. Вона ніколи не зміниться. Спадок Мого Сина дуже 
ясний. Не дозволяйте нікому затьмарити ваше розуміння ситуації.

Незабаром пророцтва з Фатіми стануть зрозумілими. Все це відбува-
ється зараз на очах невіруючого світу, але, на жаль, дуже небагато людей 
збагнуть це, поки не стане занадто пізно. Моліться, моліться, моліться 
Мій Святий Розарій [Вервицю] якомога частіше, щодня, щоб послабити 
вплив зла, яке вас оточує. [Матір Спасіння, посл. 854 від 22.07.2013]

БЕНЕДИКТ XVI

Книга Істини:

Мій улюблений папа Бенедикт XVI є останнім правдивим папою на 
цій землі. [Ісус, посл. 398 від 12.04.2012]

Відсторонення папи Бенедикта ХVІ від Святого Престолу в Римі

[...] Мій бідний святий Вікарій папа Бенедикт XVI буде відстороне-
ний від Святого Престолу в Римі2.
___________________________

2 З Послання 341 від 11 лютого 2012 р. – рівно за рік до виголошеної заяви 
папою Бенедиктом XVI про своє зречення
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В минулому році, Моя дочко, Я розповів тобі про змову в коридо-
рах Ватикану. План по знищенню Мого святого Вікарія був таємно 
розроблений l7 березня 2011 року і все це має відбутись, бо так було 
передбачено. [Ісус, посл. 341 від 11.02.2012]

Моліться за Мого улюбленого папу Бенедикта. Він оточений дуже 
потужними ворогами Бога, ненажерливими до влади і контролю 
над Моєю Церквою. Молитва може допомогти відтермінувати його 
швидкий відхід, коли він буде змушений покинути Ватикан, як і було 
передбачено. [Ісус, посл. 105 від 06.06.2011]

Папа Бенедикт сильно страждатиме, коли буде переслідуваний за 
проголошення Правди. Диявольська секта організовує змову проти 
папи Бенедикта XVI в його власних коридорах.

Висвячені слуги з Ватикану знають про існування цієї секти, але 
вони безсилі проти цієї злої групи, яка проникала до Католицької 
Церкви впродовж століть.

Вони несуть відповідальність за перекручування Правди Вчення 
Мого Сина. Так мало відомо про них або про їхні мерзенні справи. 
Вони витісняють Правдиву Доктрину з Католицької Церкви і на її 
місце впродовж останніх сорока років насильно втискають католи-
кам літеплу, розбавлену версію.

Так багато плутанини було поширено цією злою прихованою сек-
тою, через що Мої діти відходять від правдивої Церкви.

Моліться, щоб вони не усунули папу [Бенедикта XIV].
Моліться, щоб лжепророк не зайняв місце Святішого Отця, щоб 

мати змогу поширювати брехню. Моліться, щоб ті висвячені слуги у 
Ватикані були досить сильними, щоб протистояти цій злій змові, яка 
спланована для знищення Католицької Церкви.

Вони планують замінити Святішого Вікарія, папу Бенедикта XVI, 
на диктатора брехні. Він створить нову церкву в союзі з антихристом 
і його групою з метою обдурити світ.

На жаль, багато Моїх дітей через свою відданість Католицькій вірі, 
будуть сліпо іти слідом за цим новим лжевченням, як ягнята на заріз.

Пробудіться, діти, до Правди. Цей злий план роками змінював 
фундаментальну достовірність Католицької доктрини. [Ісус, посл. 
316 від 18.01.2012]
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Цю нечестиву змову планувалося більше року часу і найближчим 
часом її буде видно по цілому світі. [Матір Спасіння, посл. 377 від 
20.03.2012]

Випробування папи Бенедикта ХVІ

Він [папа Бенедикт XVI] буде розчавлений як Голова Моєї Церкви і до 
нього не буде проявлено ніякого милосердя. Опозиція швидко підні-
меться, коли його буде оголошено як того, з ким більше не рахуються.

Ті, які будуть стверджувати, що вони є більш сучасними у своє-
му підході до апостольських методів, будуть наносити йому удари і 
насміхатися з його слів. [Ісус, посл.615 від 13.11.2012]

Так само, як апостоли Мого Сина, за винятком Йоана, покинули Його 
під час випробувань і страти, так само і ті, на високих становищах у 
Ватикані, покинуть Мого Святішого Вікарія.

Він, як глава Католицької Церкви, буде змушений пройти цей 
страшний шлях з ганьбою, без жодної вини з його боку.

Коли його будуть бичувати, висміювати і примусять виглядати 
нерозумним, то це не на нього виллють вони свою лють. Вони вчи-
нять це проти Правди Церкви, християнської Церкви, закладеної 
через Жертву Мого Сина, на яку вони виливатимуть свою ненависть. 
[Бог Отець, посл. 511 від 02.08.2012]

Мій улюблений папа Бенедикт XVI був переслідуваний і втік, як і 
було передбачено. Я не призначав цієї особи, яка стверджує, що при-
ходить в Моє Ім’я.

Він, папа Бенедикт, буде вести Моїх послідовників до Правди. Я 
не покину його і Я триматиму його близько Свого Серця і принесу 
йому потіху, якої він так потребує в цьому страшному часі.

Його трон було викрадено. Його ж владу – ні. [Ісус, посл. 731 від 
13.03.2013]

Папа Бенедикт ХVІ і Залишок Церкви

Незабаром Мій улюблений папа Бенедикт направлятиме Божих дітей 
з місця свого заслання. Петро, Мій апостол, засновник Моєї Церкви 
на землі, направлятиме його в ці останні важкі дні, коли Моя Церква 
буде боротися за своє життя. [Ісус, посл. 749 від 29.03.2013]
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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 першого 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:

Поява лжепророка

Моліться, моліться, моліться, щоб ви змогли розпізнати фальшивого 
пророка. Спостерігайте за його поведінкою. Побачите, як він нама-
гатиметься завжди бути в центрі уваги. Побачите, як Мої ошукані 
висвячені слуги у подиві впадуть до його стіп. Уважно послухай-
те, про що він говорить. Його смирення буде несправжнім, намір – 
недоброзичливим, а любов, яку він випромінює, належатиме тільки 
йому самому. Через те, що він приносить свіжі ідеї, його вважати-
муть сучасним і динамічним. Хоч він буде витривалим і енергійним, 
та сила його не від Бога, не від Предвічного Отця. Його сила походи-
тиме від злого, від сатани. [Ісус, посл. 51 від 05.03. 2011]

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. На жаль, 
цей лжепророк звабить багатьох послідовників. Тих, які будуть про-
ти нього, переслідуватимуть. [Ісус, посл. 398 від 02.04.2012]

Плани лжепророка

Лжепророка сприйматимуть за того, який об’єднує церкви світу і за 
кожної слушної нагоди він демонструватиме усі характерні риси, які 
ви пов’язуєте зі святими. [Ісус, посл. 859 від 28.07.2013]
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Він стане на чолі Нової Єдиної Світової Релігії і буде панувати над 
поганськими релігіями. Він включить туди також і атеїзм, мотивую-
чи це сумнівними правами людини. [Ісус, посл. 727 від 08.03.2013]

Проголошений сучасним новатором, він буде вітатися оплесками 
світського світу, бо зробить гріх невинною річчю.

Він введе нові закони, які не тільки будуть суперечити Вченню Като-
лицької Церкви, але і всім християнським законам. Священики, які 
виступають проти цих Послань, будуть змушені знову їх переглянути, 
коли ця страшна правда вийде назовні. [Ісус, посл. 718 від 25.02.2013]

Горе тим, які знаходяться на боці лжепророка, бо він є протистав-
ленням Івана Хрестителя і він буде предтечею антихриста, який 
пануватиме над усіма вами. [Ісус, посл. 939 від 15.10.2013]

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].

Я бачив, коли відкрив Агнець одну з семи печатей, і я чув одну з чоти-
рьох 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 ньо-
му, ім’я того «смерть», і ад ішов слідом за ним» […]

Печать п’ята: «я побачив під жертовником душі повбиваних за 
слово Боже і за свідчення, що мали».
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Печать шоста: «і от землетрус великий відбувся, і сонце 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 пів-
години. 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 Милосердя. До сьо-
годнішнього дня були зламані і пояснені три Печаті.

Книга Істини:

Настав час, щоб Печаті були зламані

Мої діти, як і було передбачено, надійшов час для знаків, які вкажуть, 
коли будуть зламані Печаті, а сурми звістять про ці зміни. [Ісус, посл. 
38 від 11.01.2011]

Жодна людина не розуміє повного значення Книги Одкровення, 
оскільки її зміст не був ясно об'явлений світові, а був лише скеру-
ванням. [Ісус, посл. 522 від 15.08.2012]

Жодна людина не знає Правди, що міститься в Печатях, захованих у 
Книзі Одкровення

Я, Ісус Христос, Агнець Божий, відкриваю їх зараз, щоб підготу-
вати вас до Мого Нового Царства. [...]

Зробивши це, Я зможу провести вас через те, що буде замінова-
ним полем брехні, переслідувань і ненависті. Дозвольте Мені прове-
сти вас усіх, включно зі всіма членами Моєї Церкви на землі, через 
останні перешкоди до Вічного Життя. [Ісус, посл. 475 від 28.06.2012]

Попередження, яке знаходиться в Книзі від Йоана [Одкровенні], хоч 
багато хто вважає, що воно є важким до розуміння, засноване на тих 
подіях, які зараз будуть розвиватися. [Ісус, посл. 14 від 20.10.2010]

[...] І все ж Правду, якщо її прийняти такою, якою вона є, набагато 
легше зрозуміти, тому що з нею приходить ясність. Ясність означає, 
що ви можете краще підготуватися, з миром в душі і радістю в серці, 
тому що ви будете знати, що Я приходжу відновити світ. Ви буде-
те знати, що Рай, створений Моїм Отцем для Його дітей, має бути 
повернений їм, нарешті, у всій своїй первісній Славі. [Ісус, посл. 
1078 від 16.03.2014]
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Моя Місія не полягає в тому, щоб дати вам нову Біблію, цього не 
може бути, адже Книга Мого Отця містить всю Правду. Моїм завдан-
ням для світу, який занурився у поганство, є, з однієї сторони, прига-
дати Правду, а з іншої – Моїм прагненням є підготувати ваші душі до 
часу Мого Другого Пришестя. [Ісус, посл. 743 від 24.03.2013]

ПЕРША ПЕЧАТЬ – ВІДСТУПНИЦТВО

Святе Письмо:

Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення… [2 Сол. 2.3]

Чимало лжепророків устане і зведуть багато людей [Мт. 24.11].

Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожа-
даннями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух, і 
від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок [2 Тим. 4.3-4].

Як ми казали перше, так і нині повторяю: Коли хтось вам проповідує 
іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, – нехай буде анатема! [Гал.1.9]

Книга Істини:

[...] надійшов час зламати Першу із семи Печатей і як це Мене засму-
чує. [Бог Отець, посл. 351 від 21.02.2012]

Перша Печать – відступництво

Перша Печать – це відступництво, і воно буде спостерігатися не тіль-
ки серед невіруючих, але також і серед тих, які стверджують, що зна-
ють Мене, і тих, які привселюдно заявляють про свою любов до Мене.

Це є час, коли правдива віра буде перекручена, коли Моїм дітям 
буде представлено розмиту доктрину, яка буде образою Мого Вчен-
ня. Я вам так скажу, діти: коли побачите нові фальшиві вірування і 
релігійні доктрини, тоді й будете знати, що прийшов час на виявлен-
ня Першої Печаті. [Ісус, посл. 367 від 07.03.2012] 

[...] найбільший обман, який зійде на людство, вийде зсередини Цер-
кви Мого Сина на землі і буде спровокований Його ворогами, які 
проникли в неї підступними шляхами. Сатана увійде в Церкву Мого 
Сина і ці ознаки ясно побачать ті, які мають Божого Духа, міцно при-
щепленого у своїх душах. [Матір Спасіння, посл. 1163 від 28.06.2014]
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Бог дав вам вільну волю як ваше природне право від народження, 
однак ті самозванці, які захоплять Мою Церкву, спробують забрати її 
у вас. Вас змусять прийняти неправду, представлену під маскою ново-
го пояснення Святого Євангелія і якщо ви наважитеся поставити її під 
сумнів, то будете ганебно вигнані. Так багато з вас через боягузтво, 
сліпоту і помилкову відданість тим, які, як ви думаєте, пасуть Моїх 
овець, приймуть фальшиву доктрину.[Ісус, посл. 1087 від 27.03.2014]

Фальшива доктрина
Фальшива доктрина, яка буде введена, буде ретельно замаскована 
словами про любов. Ви зможете розпізнати, що вона не походить від 
Мене, за трьома рисами. На першому місці вони розмістять потреби 
грішників [...]. [Ісус, посл. 1087 від 27.03.2014]

Перша риса – гуманізм
Прокляття гуманізму полягає в тому, що він возвеличує людину в 
очах людини. Згідно з гуманізмом, потрібно передусім забезпечити 
потреби людини. Багато людей плутають гуманізм з християнством. 
Коли хтось проголошує важливість мирських благ в житті людини 
за будь-яку ціну для того, щоб уникнути страждань чи бідності, то 
легко припустити, що це є одна з форм любові до ближнього. Якщо 
ви кажете, що хочете покласти край бідності, безробіттю та іншим 
нещастям, багато хто подумає, що ви говорите в Ім’я Бога.

Загляньте під маску гуманізму – і ви не знайдете ознак Бога, ані 
також не почуєте згадки про Його Ім’я. Ті, які живуть за принципами 
гуманізму, не люблять Бога. Вони люблять лише себе. Вони також 
вважають, що важливим є лише добробут людства, зазвичай у формі 
світських речей, як засіб для досягнення мети.

Хоч те, що розглядається як турбота про потреби людини, може 
виглядати як доброчинна діяльність, та однак ніколи не можна замі-
няти Бога, ставлячи на перше місце людські потреби. Коли ви це 
робите, то ображаєте Бога. [Ісус, посл. 858 від 27.07.2013]

Звернення до духовенства
Місія Церкви – навчати Правді Мого Вчення. Прийняття одного 
аспекту Мого Слова, щоб допомагати бідним, є чудовим, але вво-
дить в оману, оскільки Моє Вчення чітко вказує на те, що ви повин-
ні допомагати тим, які бідні душею. Допоможіть їм вилікувати їхні 
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душі, перш ніж допоможете звільнитися їм від життєвих негараздів. 
Якщо б Я дав вам бідного чоловіка і попросив допомогти йому, як 
би ви це зробили? Дали б йому одяг? Гроші, щоб прогодувати його 
сім'ю? Чи ви б хотіли, щоб Я найперше врятував його душу? [Ісус, 
посл. 933 від 06.11.2013]

Вашим завданням є приводити до Мене душі. [Ісус, посл. 990 від 
10.12.2013]

Гуманізм, так зване бажання піклуватися про потреби людського роду 
шляхом усунення соціальної несправедливості, є помилковим.[...]

Оскільки людина стане зосередженою тільки на своїх фізичних 
потребах і занедбає свою душу. В момент смерті її душа, яку вона 
відмовилась прийняти як життєдайний Божий Дар, і надалі не при-
йматиме Божого Милосердя. Багато з тих душ на цьому етапі пов-
ністю віддалять себе від Божого Милосердя. [Ісус, посл. 1162 від 
27.06.2014]

Моя Роль як Спасителя і Відкупителя людського роду в даний час є 
забута. Ви і надалі будете свідками фальшивого смирення всередині 
Моєї Церкви і всі аплодуватимуть тим, які пропагують необхідність 
піклуватися про матеріальне благополуччя нужденних. В результаті 
все це призведе до виникнення фальшивої релігії. [Ісус, посл. 990 від 
10.12.2013]

Ви повинні наполягати на тому, не залежно від того, до якої хри-
стиянської церкви ви належите, щоб Мої служителі не забували зга-
дувати Моє Ім’я, коли вони говорять про добро, бо добро не може 
походити від каменю. Добро може походити тільки від Бога. [Ісус, 
посл. 847 від 17.07.2013]

Будьте обережні, коли приймаєте гуманізм, бо коли ви це робите, то 
відтинаєте себе від Мене. [Ісус, посл. 858 від 27.07.2013]

Друга риса – визнання гріха природною річчю

[...] вас попросять заявити, що гріх є природною річчю і тому ви ніко-
ли не повинні боятися майбутнього – Бог ніколи не відкине грішника 
і всі Його діти увійдуть до Раю. [Ісус, посл. 1087 від 27.03.2014]

Гріх не є чимось, що вважається Мною слабкістю чи помилкою. Гріх 
твориться через ці дві риси, але виникає він завдяки існуванню сатани.
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Невдовзі Моя Церква заспокоїть Моїх послідовників, вводячи їх 
в оману через прийняття брехні про те, що гріх є просто метафорою 
– що він вживається символічно, щоб спонукати Божих дітей зали-
шитися на Богоугодному шляху. Вони скажуть, що гріх не повинен 
змушувати вас почуватися відокремленими від інших. Гріх, скажуть 
вони, не має великого значення, тому що Бог є Всепрощаючий.

Так, Я Є Всепрощаючий і пробачу всі гріхи – за винятком вічного 
гріха – якщо тільки грішник покається і докладе зусиль, щоб усуну-
ти всі спокуси, щоб уникнути повторення того гріха. Ви не може-
те просити Мене пробачити вам гріх, якщо ви живете в тому гріху. 
Вбивця, який мордує, калічить і вбиває, не може просити в Мене 
прощення, доки він продовжує вбивати і не має наміру припинити 
свої злочини. Який сенс просити Мене відкупити вас від гріха, якщо 
ви, найперше, не визнаєте, що грішите?

Гріх спричинений слабкістю і Я прощаю грішника, який правдиво 
кається. Якщо грішник перестає вважати, що він винен у гріху, то 
гріх вкорінюється в його душі. [Ісус, посл. 1110 від 24.04.2014]

Вони заявлять, що Бог не дозволить гріхам людини затемнити Його 
Справедливість. Бог швидше проігнорує гріх, бо він не має великого 
значення, тому що людина слабка і завжди буде грішити, незважаю-
чи ні на що. Вам буде сказано, що Ісус прощає всім, тому що Його 
Милосердя витісняє Його Справедливість. Це буде брехня, але бага-
то людей повірять в неї і взагалі не відчуватимуть жодних зобов’я-
зань, щоб уникати гріха або просити прощення, тому що відтоді вони 
вважатимуть, що гріха в дійсності не існує. Саме такі душі є тими, 
які найбільше потребують молитви. Нехай ніхто і ніколи не плутає 
Моє Милосердя з Моєю Справедливістю, бо це є дві різні речі.

Моє Милосердя буде проявлене тільки до всіх тих, які прояв-
лять розкаяння за свої гріхи. Воно не буде проявлене до тих, які 
гордо стоять переді Мною, не роблячи ніяких спроб зі свого боку 
шукати Мого Прощення. Коли Я прийду судити – світ здригнеть-
ся. І коли Моє Милосердя вичерпається, Моя Справедливість 
впаде як сокира. Я покараю нечестивих, які залишаться без допо-
моги. [Ісус, посл. 1055 від 18.02.2014]

Толерантне ставлення до гріха є найбільшим гріхом з усіх.
Толерантність – це дуже хитра брехня, засіяна у людському розумі 

царем брехні, сатаною.
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Толерантність – це ще один спосіб виправдати гріх, щоб присто-
сувати його до слабкостей людини, яка піддається на спокуси сатани.

Прокиньтеся і визнайте гріх таким, яким він є.
Можете сперечатися між собою і захищати гріх скільки завгодно, 

але він ніколи не буде прийнятним в Очах Мого Отця.
Щоб увійти до Раю, ви повинні бути вільними від гріха.
Щоб звільнитися від гріха, потрібно розкаятись.
Щоб розкаятись, вам потрібно, перш за все, прийняти Десять 

Заповідей.
Врешті, вам потрібно виявити правдивий жаль.
Правдивий жаль можуть відчути лише ті, які упокорюються 

переді Мною. І лише тоді гріх може бути прощений.
Тільки тоді душі будуть здатні увійти до Царства Мого Отця. 

[Ісус, посл. 506 від 29.07.2012]

Третя риса – зміна Таїнств

[Вони скажуть, що] Таїнства мають бути змінені зі своїх первісних 
значень у християнстві, щоб привернути до себе поган, які заслу-
говують на те, щоб їхні людські права задовольнялися в Очах Бога. 
[Ісус, посл. 1087 від 27.03.2014]

З часом буде недопустимо відкрито практикувати деякі християнські 
практики. Сюди будуть включені Таїнства Хрещення і Святого При-
частя. Вони будуть вважатися неприйнятними у сучасному і секуля-
ризованому світі, і вам буде неможливо їх отримати. [Ісус, посл. 662 
від 01.01.2013]

Таїнство Хрещення

Ніколи не відмовляйте своїм дітям в Таїнстві Хрещення

Моліться за маленьких дітей, за молодь, за своїх синів та дочок, за 
дітей усього світу. Вони усі заслуговують на те, щоб дізнатися Правду. 
Батьки не говорили їм про Божу Любов, і вони були позбавлені духов-
ного проводу. Останні два десятиліття на землі панує духовна темрява.

Батьки, виконуйте свої обов’язки, навіть тоді, коли ваша віра 
слабка – забезпечте своїм дітям Таїнство Хрещення. Ніколи не від-
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мовляйте їм у цьому самому важливому Таїнстві. Багатьох батьків 
стримує гордість, вони виявляють перед своїми дітьми невірство і 
через це нищать їхні душі. Забезпечте своїм дітям Дари Таїнств, з 
часом вони або подякують вам за це, або відвернуться від Мене. Це 
залежить тільки від них. Якщо хочете, відверніться від Мене, але не 
губіть душі Моїх дітей. На землі ви є їхніми батьками, але в дійс-
ності вони – діти Предвічного Бога Отця, Творця всього світу. Не 
тягніть їх за собою в темряву. Прошу, не забувайте, що незалежно від 
ваших переконань, Я вас усіх люблю. [Ісус, посл. 15 від 21.11.2010]

Коли вони змінять Таїнство Хрещення, то усунуть з нього всі обіт-
ниці зректися сатани, оголосивши їх старомодними та занадто 
страшними. Вони скажуть, що це є несуттєвим. [Ісус, посл. 928 від 
28.09.2013]

Таїнство Святої Євхаристії [див. стор. 68-72]

Таїнство Шлюбу

Подружня присяга є дуже серйозною, запам’ятайте, це є Святе Таїн-
ство, яке укладається в присутності Бога Отця, хоч для багатьох це 
є справою матеріалізму і обрядовості. Багато осіб, отримуючи Таїн-
ство Шлюбу, в подальшому не визнають його важливості. [...] так 
багато людей розлучаються згідно закону, який не визнається Моїм 
Отцем. Розлучення – це простий спосіб втекти від ваших обов’язків. 
Всі шлюби укладаються на Небі. Жодна людина не може зруйнувати 
шлюб, не образивши Мого Отця. [Ісус, посл. 132 від 06.07.2011]

Таїнство шлюбу зміниться і шлюб буде доступний в іншій формі. На 
тому етапі єдиний спосіб отримання правдивих Таїнств буде мож-
ливий тільки через Залишок Церкви. [Ісус, посл. 662 від 01.01.2013]

Таїнство Покаяння – Сповідь

Для багатьох з вас регулярна Сповідь є незбагненним Таїнством. 
Але тільки при щотижневому відвідуванні сповідальниці ваша 
душа може залишатися в стані Ласки. Якщо ваша душа освячуєть-
ся щотижневим покаянням і щоденною молитвою, то тільки тоді ви 
є в стані тримати лукавого на відстані.

Якщо ви відчуваєте провину через скоєний гріх, незалежно від 
того, яким важким він є в Очах Мого Отця, не терзайте себе. Повер-
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ніться назад, відкрийте своє серце і попросіть пробачення. [Ісус, 
посл. 42 від 24 січня 2011]

Сповідь у теперішній формі припиниться. Людям скажуть, щоб вони 
просили про спокутування провин у свій власний спосіб, а відтак 
багато хто взагалі не буде перейматися тим, щоб просити Мого Про-
щення. Вони не будуть того робити, бо вони вже більше не визнава-
тимуть, що гріх є скоєний навмисно, а тому будуть вважати, що Бог 
все пробачить. Це помилка, яка була передбачена і яка приведе 
мільйони у вогонь Пекла, куди їх вестимуть лжепророк і анти-
христ. [Ісус, посл. 928 від 28 .09.2013]

Таїнство Миропомазання

Коли ви почуєте розмови про нове відновлене визнання віри, яке 
буде формою Таїнства Миропомазання, знайте, що воно буде штуч-
ним. Воно буде безглуздим в Моїх Очах. Воно буде представлене 
лжепророком як частина його глобального плану об’єднання всіх 
релігій у світі. [Ісус, посл. 1010 від 02.01.2014]

Святі Таїнства – пожива для душі

Пам’ятайте, що без Святих Таїнств ваша віра стає слабкою. Через 
деякий час ваша душа, будучи позбавлена Мого Особливого Благо-
словення, впаде у сплячку. Уся віра в Мене і Мого Предвічного Отця 
поступово зникне і залишаться тільки крихітні проблиски визнання, 
які будуть час від часу спалахувати. Поверніться до Мене через Свя-
ті Таїнства. Проявляйте повагу до Таїнств, як і було передбачено, і ви 
знову по-справжньому відчуєте Мою Присутність.

Пам’ятайте, що Святі Таїнства мають свою мету, вони є пожи-
вою, яка необхідна для Вічного Життя душі. Без них ваша душа 
помре. [Ісус, посл. 132 від 06.07.2011]

Нове значення Божого Слова, Таїнств і Вчення

Таїнств стане менше, а кількість Мес [Божественних Літургій] буде 
повільно скорочуватись, поки вони не стануть відправлятися дуже 
рідко. Будуть зроблені всі можливі виправдання, але все це буде 
приховувати справжню причину їхніх мотивів. [Ісус, посл. 1073 від 
10.03.2014]



40

Таїнства будуть знищені першими, потім Меса [Божественна 
Літургія], потім – Біблія і всі сліди Слова Божого. [Ісус, посл. 852 
від [21.07.2013]

Моє Слово, Мої Таїнства, Моє Вчення не мають потреби у вдоско-
наленні, тому що вони походять від Мене. Я Є Бог. Я досконалий. 
Моє Слово залишається навіки. Будь-яка людина, яка спотворює 
Моє Найсвятіше Слово, є ворогом Бога. Мій Гнів у цей час є вели-
ким і коли будь-яка людина, яка без поваги ставиться до Мого Тіла, 
Найсвятішої Євхаристії каже, що веде Мій народ, знайте, що це є 
неправда. Я ніколи не попросив би керівника Моєї Церкви змінити 
Слово Боже через введення нових значень або нових інтерпретацій. 
Цього ніколи не може бути. [Ісус, посл. 933 від 06.10.2013]

Коли все це станеться, то це буде означати тільки одне. Людина пов-
сюди, перед вівтарями Моїх церков, представить свою інтерпрета-
цію того, які із Законів, встановлених Богом, підходять їй, а які ні. І 
тоді вона буде очікувати, що Бог поступиться її вимогам. Вона, по 
суті, буде диктувати Богові, оскільки вважатиме себе більшою за 
Мене. [Ісус, посл. 1087 від 27.03.2014]

Будь-яка доктрина, яка вчить ставити себе вище за інших, є доктри-
ною, що походить від сатани. [Ісус, посл. 367 від 07.03.2012]

Різні форми лжевчення

Про екологію

Так багато дезінформації поширено про навколишнє середовище, 
хоч тільки Бог може наказувати землі, як вона має функціонувати. 
Людина може нашкодити землі, але ніколи не зможе знищити її, бо 
всі ці речі знаходяться в Руках Бога. Брак довіри до Бога означає, 
що людина вважає, ніби вона контролює Всесвіт. Обдурена людина 
думає, що її діяльність може змінити Божі Закони. Мудра людина 
знає, що Бог Всемогутній і поки Йому віддається шана та дотри-
муються Його Закони, життя людини буде забезпечене. Виживання 
землі не має жодного стосунку до смертної людини. Тільки Бог має 
владу контролювати повітря, яким ви дихаєте, воду, яку ви п'єте і 
здатність підтримувати життя. Єдиною небезпекою для людства є 
сама людина. [Ісус, посл. 1304 від 01.01.2015]
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Наукове спростування існування Бога

[…] в найближчі два роки вчені прикладуть максимум зусиль, щоб 
спростувати Існування Бога. Вони будуть фальшиво стверджувати, 
що людина може підтримувати життя і на інших планетах, окрім 
Землі. Земля – це єдина жива частина Всесвіту, створена Богом 
для Його дітей. Але це не єдина причина, чому ці претензії будуть 
пред'явлені, щоб довести, що Бога не існує. Вони будуть проголошу-
вати велич людини, її інтелект і досягнення в галузі науки, щоб спро-
стувати думку про те, що людина була створена Богом. Найбільшою 
образою буде твердження, що людина виникла завдяки науковому 
чуду. Вони підуть дуже далеко, щоб тільки довести, що людина непе-
реможна, однак вони не будуть мати відповіді на питання, що відбу-
вається після фізичної смерті тіла, яка чекає на кожну людину. Це 
питання ігноруватиметься тими, які брешуть і які заперечують Бога.

Вони будуть висміювати будь-кого, хто вірить в існування Неба 
або в їхнього Істинного Творця, Бога Всевишнього. І під час усіх 
цих публічних виступів проти Правди не буде сказано жодного слова 
тими, які стверджують, що ведуть Мою Церкву. В останні дні релігія 
стане поганською концепцією, в якій поклоніння землі, сонцю, міся-
цю і зіркам замінить почитання Бога. [Ісус, посл. 1088 від 29.03.2014]

Ідолопоклонство

Поганство розвивається дуже швидко і сприймається як нова попу-
лярна культура, як альтернатива до віри в Єдиного Правдивого Бога. 
Воно набирає багато форм. Що найважливіше, воно буде представ-
лене як нешкідлива розвага для тих, які займаються практиками New 
Age, і як вагома складова особистого розвитку – форма гуманізму та 
самолюбства.

Це глобальне поганство було пророковане в Кінці Часів і багато 
людей не можуть побачити його таким, яким воно є. Воно полягає 
в любові до себе і до фальшивих богів, в яких багато хто вірить з 
огляду на так звані магічні блага, які вони мають їм запропонувати. 
[Ісус, посл. 812 від 03.06.2013]

Доктрина New Age та інші релігійні практики

Багато тих, які шукають розваг, щоб заповнити порожнечу в своїх 
душах, роблять це через поклоніння статуям Будди, які стали цен-
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тром їхнього життя, їхніх будинків та місць праці. Вони є заколисані 
духовним спокоєм, коли практикують поганство New Age, такі як 
йога, рейкі і так звані медитації. Проте невдовзі після цього вони 
поринають в глибоку тугу та, все ж, продовжують вірити в брехливі 
обіцянки тих, які практикують цю мерзоту. Тому що вона є тим, чим є – 
формою окультизму, яка засліплює багато мільйонів душ на Божу 
Правду.

Незалежно від того, чи доктрина New Age, чи інші релігійні прак-
тики обіцяють вам духовний комфорт, який призначений для роз-
ширення можливостей ваших користолюбних цілей, знайте, що такі 
речі ніколи не можуть походити від Бога. Ви повинні за всяку ціну 
уникати кожної доктрини, яка нав'язує вам обожнювання статуеток, 
які не від Бога чи пропонує вам взяти участь у практиці окультизму. 
Хіба ви не знаєте, що такі речі роблять з вашою душею, розумом та 
тілом? Вони їх знищують. [Ісус, посл. 812 від 03.06.2013]

Мої діти повинні знати, що є тільки один Бог. Тільки один. Всі інші 
існують тільки в уяві людини. Будь-який інший бог є огидою в Моїх 
Очах, а людина, яка піддається поклонінню фальшивим богам, слу-
жить тільки дияволу, який радіє з того, що людина відпадає від Бла-
годаті. [Бог Отець, посл. 1252 від 28.10.2014]

Більша частина світу повернеться до поганства і це принесе смерть 
їхнім душам. Незважаючи на всі Втручання Мого Отця, вони ста-
нуть на інший шлях. Ось чому Мій Отець пообіцяв світові Книгу 
Істини – роз’яснення Книги Апокаліпсис [Одкровення], щоб спасти 
ваші нещасні душі. [Ісус, посл. 1088 від 29.03.2014]

Фальшиві боги, створені людиною [культ тіла, добробут, гроші, 
влада, кумири]

Моя ніжно улюблена дочко, світ і люди, які живуть у ньому, пере-
бувають у запереченні. Вони не вірять в Правдивого Бога, Мого 
Предвічного Отця. Вони, а їх є мільярди, бігають по колу, не орієн-
туючись, і поспішаючи сліпими вуличками у пошуках бога, якому 
могли б проявити свою вірність.

Проблема богів, фальшивих богів, яких вони ставлять на п’єде-
стал, полягає в тому, що цих ідолів вони ж самі і вигадали – їхній 
власний витвір, пристосований до власної інтерпретації того, яким 
повинен бути Бог.
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Ці боги, Моя дочко, а вигадано їх сотні, сформовані їхньою влас-
ною уявою. Ці самі боги служать лише одній меті: прикрашати очі-
кування, які випливають із самолюбства, щодо того, яким має бути 
їхній ідеальний бог.

Боги, яких вони створили, є складними. Вони взивають до їхніх 
почуттів божественного права власних душ. Ці душі вірять, що боги, 
створені ними ж самими, підтримують їхнє право на дивовижні речі. 

Коли ви просите фальшивих богів дати вам багатство, принести 
вам успіх, або якщо будете шукати привілеї, то ви є егоїстами.

Лише тоді, коли ви просите Бога надати вам дари згідно Його 
Святої Волі, тоді ви дійсно спілкуєтеся з Єдиним Правдивим Богом.

Якщо ви поклоняєтесь фальшивим богам і просите про великий 
добробут, багатство та інші дари лише для того, щоб задовольнити 
свої власні бажання, тоді ви притягуєте князя темряви.

Він чекає того моменту, щоб надати вам таку послугу. Не відкривай-
те двері цареві брехні, бо прийдеться заплатити за це високу ціну. Він 
обміняє ці світські дари на вашу душу. [Ісус, посл 536 від 28.08.2012]

Молодь, люди середнього віку та літні люди, всі так звані послідов-
ники християнства, ображають Мене власною розбавленою версією, 
яка, як вони вважають, є прийнятною для Бога. Вони створили нову 
доктрину, своє власне творіння, яке відповідає їхньому стилю життя. 
І при цьому вважають, що вони можуть надалі бути богоугодними 
і що їхня доктрина є прийнятною для Нього. [...] Це зрадливе мис-
лення послідовників модерністського християнства, які на кожному 
кроці намагаються змінити і пристосувати християнське Вчення, і 
тим самим нищать Мою Церкву, викликає страхітливе замішання. 
Вони роблять посміховисько з Бога і Моєї смерті на Хресті.

В такий спосіб християни повертаються до поганства, і цей пере-
хід може бути блискавичним. Фальшиві боги, фальшиві церкви, 
фальшиві релігії мають одну спільну рису. Їхні послідовники покло-
няються богу, створеному руками людини. Такі релігії є образою для 
Бога [...]. [Ісус, посл. 710 від 15.02.2013]

Церква і світський світ
Коли Моїй Церкві відкрито аплодує гордий та світський світ, знайте, 
що дві окремі сутності вже близькі до того, щоб з'єднатися в одну. 
Коли Моя Церква обіймає світський світ, стає політично вмотиво-
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ваною ним і починає шукати визнання у світі політики та бізнесу, 
знайте, що Я ніколи б не виправдав такої діяльності.

Моя Церква була збудована на Моєму Слові. Моя Церква була 
збудована на Правді і лише Правда повинна виходити з її уст. 
Коли Моя Церква з Моїм Авторитетом висловлюється проти гріха, 
вона завжди страждатиме від критики, бо людина завжди захищати-
ме гріх. Гріх робить життя людини прийнятнішим для неї та інших і 
тому вона робитиме все можливе, щоб проголошувати, що Пекла не 
існує. Коли Моя Церква говорить тільки про цей світ, його нещастя, 
його проблеми, страждання людини, і не проповідує Слово Боже, 
вона відокремлює себе від Мене. Тільки ті з Церкви, котрі залиша-
ються вірними тому, чого Я їх навчав, справді можуть сказати, що 
вони належать до Моєї Церкви. Моя Церква складається лише з 
тих, які говорять Правду.

Коли ті, що є у Моїй Церкві, відкидають Мене, Ісуса Христа, тоді 
дух зла входить у її володіння. Мене витісняють з Моєї Церкви. 
Мене вже не почитають так, як раніше. Мої Власні Слова більше не 
використовують для проголошення Правди. Їх перекручують, щоб 
виправдати слова, вчинки і дії, які не походять і ніколи не будуть 
походити від Мене. Моє Слово ніколи не може бути зміненим і кож-
на людина, яка бере Моє Слово і осквернює його, страждатиме від 
вічної кари. [Ісус, посл. 954 від 27.10.2013]

Коли надійде день і ви станете свідками злиття Моєї Церкви зі світ-
ським світом, будьте насторожі. [Ісус, посл. 1294 від 16.12.2014]

Невдовзі ви побачите, що всі закони у ваших країнах і церквах змі-
няться, щоб прийняти кожен вид гріха і легалізувати його. Обидва 
набори законів змішаються разом в одне ціле, поки врешті Слово 
Боже не перестане обговорюватися і його не будуть дотримуватися. 
[Ісус, посл 1073 від 10.03.2014]

Кожна зміна, яку ви побачите у світі політики і в Моїй Церкві на 
землі пов’язана – як і кожен вчинок, зроблений у відносинах між 
народами – як і кожен закон, який кидає виклик Божим Законам. І 
це не є випадковістю, що в цілому світі закони вводяться з такою 
швидкістю, як тепер, оскільки вони були ретельно організовані. 
Нові, раптові повідомлення щодо зміцнення зв’язків між Державою 
і Церквою, де їхні закони переплетуться, заскочать вас. [Ісус, посл. 
1096 від 07.04.2014]
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Ви станете свідками брехні, яка буде введена силоміць і яка буде 
продемонстрована вашими світськими урядами. Ця брехня, під 
виглядом нових запропонованих законів, нових ідей і нових правил, 
насправді буде реалізувати лише одну річ – ламання Божих Законів. 
Це правила толерантності, які дозволять безперешкодно охороняти 
гріх у ваших конституціях і церквах. [Ісус, посл. 580 від 11.10.2012

Люди, які диктують вам ці закони, в тому числі ті, які регулюють 
діяльність вашої Церкви, заставлять вас повірити в те, що право на 
свободу самовираження перевищує кожен Божий Закон [...].

Людина, яка вважає, що свобода самовираження є важливішою, 
аніж вірність Слову Божому, іде дуже небезпечною дорогою. Будь-
яка людина, яка вірить у своє священне право заявляти про власні 
погляди, які виправдовують гріх, зраджує Мене.

Гріх охоплює багато аспектів життя і в сучасному світі кожному 
гріху знаходять пояснення, проголошуючи індивідуальне право кож-
ної людини робити те, що їй подобається. В той час як жоден з вас не 
має права судити іншого в Моє Ім’я, так і жоден з вас не має права 
заявляти, що гріх є доброю річчю. [Ісус, посл. 1120 від 06.05.2014]

Відстоювання прав християн буде рівносильно порушенню законів 
і буде каратися у різний спосіб. Ті з вас, які не вірять, що такі речі 
можливі, стануть, на жаль, свідками цих речей ще за свого життя, як 
і було передбачено. [Ісус, посл 1073 від 10.03.2014]

Розкол у Моїй Церкві
Велике відступництво, про яке Я говорив, сьогодні набирає обертів 
по цілому світу... Це є час великого поділу Моєї Церкви на два табори.

З одного боку ви будете мати Моїх улюблених і вірних слуг, які 
дотримуються Мого Вчення і ніколи від нього не відступлять.

З іншого боку є священики та інші лідери Моїх християнських 
церков, які перебувають під впливом сучасного життя і які осквер-
нять Мої Закони. Вони поступляться тискові з боку людей, які вима-
гатимуть від них проявити толерантність в Ім’я Бога і змінити Божі 
Закони задля вдоволення потреб людини.

Вони сповнені гордині, зарозумілості і світських амбіцій. Для них 
не матиме значення навіть якщо що вони змінять Святі Таїнства, 
тільки, щоб це задовольняло вимоги гріховної програми. [Ісус, посл. 
484 від 08 .07.2012]



46

[...] кожна окрема Божа церква на землі, яка вшановує Мене, Сина 
Людського і ті, які є віддані Моєму Отцеві, невдовзі будуть розді-
лені. У кожній з церков багато хто збунтується і виникнуть великі 
поділи, оскільки ті з їхніх рядів, які є більш введені в оману, намага-
тимуться ввести закони, які виправдовують гріх.

Ті, які люблять і знають Святе Боже Слово, і які відчувають 
моральні зобов’язання, будуть піддані перевірці, їх звинуватять у 
жорстокості та безсердечності. Їхнім злочином буде спротив гріхов-
ним законам, які набудуть чинності, коли під час гонінь антихриста 
церкви будуть розформовані. Коли вони поділяться та роздроблять-
ся, їхній фундамент похитнеться. Вони більше не будуть здатні твер-
до стояти перед обличчям злодіянь і несправедливості. [Ісус, посл. 
760 від 07. 04.2013]

Кризи всередині Моєї Церкви на землі призведуть до того, що багато 
священиків будуть страждати від жахливої дилеми. Віра багатьох з 
них уже похитнулась і вони стоятимуть перед вибором – прийняти 
новий замінник доктрини, який підмінить Слово, чи залишитись від-
даними правдивій вірі. [Ісус, посл. 1077 від 15.03.2014]

Розкол у Моїй Церкві буде розбитий на різні етапи

Перший етап наступить тоді, коли ті, які насправді знають Мене і 
розуміють Правду Святого Євангелія, вирішать, що вони не можуть 
прийняти брехню в Моє Ім’я.

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

Третій етап наступить тоді, коли Мої церкви будуть осквернені і 
коли Мої висвячені слуги нарешті зрозуміють Правду, яка міститься 
в Книзі Одкровення. [Ісус, посл. 945 від 20.10.2013]

Силу тих, які введуть в оману Мої церкви на землі, не можна недооці-
нювати, оскільки мільйони висвячених слуг приймуть нову фальшиву 
доктрину. Вони помилково вважатимуть, що ця нова доктрина є новою 
формою євангелізації. Їхня підтримка як добровільних слуг мерзоти 
призведе до великих труднощів для тих християн, які знають Правду 
і чиї голоси будуть подібні до шепоту посеред галасу тих, які стануть 
рабами брехні, створеної в Моє Ім’я. [Ісус, посл. 876 від 10.08.2013]
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Нова форма євангелізації

В ім’я соціальної справедливості і соціального співчуття лжепророк 
запропонує те, у що світ повірить – євангелізувати і створити сучас-
ну церкву. Ця церква буде розглядатися як така, що простягне руку 
до всіх грішників і обійме тих грішників, чиї гріхи є неприйнятними 
для Мене. [Ісус, посл. 876 від 10.08.2013]

Найближчим часом світські секти спробують забрати все, що є свя-
тим для Моїх учнів і введуть новий модерний рух всередині Церкви. 
Вони скажуть, що цей модернізм має допомогти у пошуку нових 
висвячених слуг і ввести більш прийнятний формат прославлян-
ня Бога, щоб нове молоде покоління могло бути притягнуто назад 
до Божих церков. Всі ці нові ритуали, молитви і форуми – які вони 
представлять як нову і більш сучасну інтерпретацію Мого Святого 
Слова – будуть маскувати порожнє вчення, яке не буде від Мене.

Цей новий рух буде просуватися як частина глобальної євангелі-
зації, в рамках якої фальшиве вчення буде настільки ретельно сфор-
мульоване, що виглядатиме теологічно досконалим і зведе мільйони. 
Так багато людей буде втягнуто в цю форму модернізму, через що і 
відвернуться від правдивої віри. Те, що здаватиметься радикаль-
ним відродженням християнської віри, насправді буде відречен-
ням від Правди.

Багато буде обдурених, а серед євангелізаторів підніметься багато 
лжепророків. [Ісус, посл. 1217 від 13.09.2014]

Лжепророки, як і було передбачено, піднімуться у великій кількості, 
щоб поширювати брехню через облудну глобальну форму євангелі-
зації. Вони отримають повноваження від тих, які стверджують, що 
представляють Мене, щоб заманити мільйони у їхню нову, так звану 
модернізовану версію Моєї Святої Церкви на землі. О, як багатьох 
вони введуть в оману своєю перекрученою версією Мого Слова, в 
якій буде приховано багато єресі. Тільки проникливі розпізнають цю 
неправду, бо вона буде старанно прихована всередині лжевчення, яке 
виглядатиме як ковток свіжого повітря. [...]

Мої вороги вивищать багатьох мирян і навчать їх, як євангелі-
зувати. Багато стануть добровільними посудинами для звіра, який 
наповнить їх словами вчення з Пекла. Ви, Мої улюблені учні, повин-
ні поставити під сумнів все те, що вам скажуть слухати і що, за сло-
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вами Моїх ворогів, повинно дати нове життя Слову, яке міститься в 
Святому Письмі. Ці лжепророки дадуть вам нові молитви, які будуть 
ображати Мене і хулити Мою Божественність. Тоді мільйони під-
німуться і будуть промовляти ці нові молитви і те саме буде з тими 
лжепророками. Вони будуть навчати Божих дітей, як обожнювати 
звіра через нову форму релігійного обряду. Цей новий обряд при-
веде усіх тих, які піднімуться і підуть за лжепророками в Єдину Сві-
тову Церкву, яка буде почитати звіра. [Ісус, посл. 1218 від 14.09.2014]

ДРУГА ПЕЧАТЬ – ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА

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 царство.[Мт.24.6-7]

Книга Істини:

Про війни і воєнні поголоски

Настав час для відкриття Другої Печаті, оскільки війни будуть зро-
стати і поширюватися.

Мстивий темний ангел походить з одного джерела, Моя дочко, і 
всі ці війни взаємопов’язані. Вони не відбулися через регіональні 
заворушення, а були сплановані Заходом. 

Ці війни були навмисно сплановані з метою отримання контролю 
і багато з цих народів зображені як демонічні поруч з брехнею, яка 
поширюється про їхніх політичних лідерів.

Діти, ці війни були хитро організовані, всі й одразу, з однією 
метою, щоб усунути лідера за лідером.

Поголоски про війни – це всього лиш поголоски. Яким чином 
з’являються поголоски? Хто їх поширює і чому?

Як ви думаєте, для чого, так багато країн, водночас, були втягнуті 
у ці війни? Це не був збіг обставин.

Існує план, організований антихристом, щоб контролювати і заво-
йовувати ті народи, які багаті на ресурси.
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Як тільки вони контролюватимуть ці країни, вони стануть дуже 
потужними. [Ісус, посл. 371 від 10.03.2012]

У війни, які виникнуть, будуть втягнуті Іран, Ізраїль, Єгипет і Сирія. 
Всі будуть взаємопов’язані. [Ісус, посл. 332 від 04.02.2012]

Єгипет і Сирія будуть втягнуті у боротьбу за владу, яка матиме 
наслідки для Ізраїлю. Ворогів у євреїв є багато. Всі війни, які наці-
лені на те, щоб залучити ці дві країни, призведуть до фінальної бит-
ви, в якій візьме участь Ізраїль, який буде страждати від найгіршого 
геноциду, засвідченого від часів Другої Світової війни.

Занепад та піднесення Єрусалиму було передбачено і ці битви 
повинні відбутися перед сповненням пророцтв. [Ісус, посл. 920 від 
21.09.2013]

Ви можете думати, що це є війни між двома народами, але ви поми-
ляєтесь. Зброя буде надходити тільки з одного джерела. [Ісус, посл. 
756 від 04.04.2013]

Чотири потужні імперії

Головним джерелом тих воєн стануть чотири потужні імперії. Коли 
ці імперії зростуть у силі, вони контролюватимуть багато частин сві-
ту, але не всі, оскільки цього не буде дозволено Моїм Отцем.

Ті держави боротимуться одна з одною, хоч і стверджуватимуть, 
що співпрацюють. Через зростаючу між ними недовіру, кожна з 
них буде намагатися перевершити іншу і тоді спалахне битва. Вони 
знищать значну частину своїх бідних народів. В людей, якими вони 
керують, залишиться мало влади, а демократія там висітиме на 
волоску. [Ісус, посл. 920 від 21.09.2013]

Чотири частини світу, які Я маю на увазі, це чотири великі імперії – 
США, Росія, Європа і Китай. Всі передбачені пророцтва будуть сто-
суватися цих держав, навколо яких відбуватимуться всі потрясіння в 
релігійних та політичних структурах.

Сирія і Єгипет, через заворушення у своїх країнах, стануть ката-
лізаторами більшої війни, в яку будуть втягнуті ці чотири великі 
держави. Кожна з цих держав буде підключена, щоб створити єди-
ний режим, який буде використаний для контролю над глобальними 
багатствами і населенням.
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Релігійна війна буде головною у цьому контролі, а призначені 
керівники у Моїх християнських церквах будуть подолані і знище-
ні в рамках підготовки до приходу звіра, який контролюватиме усі 
чотири імперії. [Ісус, посл.923 від 24.09.2013]

Війни на Близькому Сході – предвісники великої битви

Моя дорога дитино, за дорученням Мого Сина, Ісуса Христа, Я 
повинна об'явити, що війни, які розгортаються зараз на Близькому 
Сході, будуть передвісниками великої битви, оскільки буде проголо-
шена нова жахлива світова війна.

Як це розриває Найсвятіше Серце Мого бідного, страждаючо-
го Сина. Ненависть, яка переповнює серця тих лідерів, яким про-
сті люди довірили відповідальність керувати своїми країнами, буде 
поширюватися. Вони зрадять свої власні народи. Мільйони будуть 
повбивані і багато країн будуть у це втягнуті. Ви повинні знати, що 
душі тих, які будуть вбиті і які невинні в будь-якому злочині, будуть 
врятовані Моїм Сином.

Швидкість цих воєн зростатиме і чотири частини світу братимуть 
у них участь перед тим, як буде оголошена Велика Війна. На жаль, 
буде використана ядерна зброя і багато хто постраждає. Це буде 
страшна війна, але вона не триватиме довго.

Моліться, моліться, моліться за всі невинні душі і продовжуйте 
молитися Мій Святий Розарій тричі на день для того, щоб полег-
шити страждання, які принесе Третя Світова Війна. [Матір Спа-
сіння, посл. 905 від 06.09.2013]

Третя Світова Війна

Незабаром у світі розпочнеться Третя Світова Війна. [...] Війна роз-
почнеться в Європі. [Ісус, посл. 430 від 16.05.2012]

Через дуже короткий час у Європі настане поділ, а все це пов’язано з 
Європейським Союзом і країною, в якій знаходиться Престіл Петра. 
В результаті буде війна, яка матиме інший характер, аніж будь-яка 
інша. Але вона буде жахливою. В Німеччині, Італії та Франції, люди 
піднімуться один проти одного. [Ісус, посл. 719 від 26.02.2013]

Причиною буде ваша банківська система і Німеччина в черговий раз 
буде залучена в цю трагедію, як це було під час останніх двох випадків.
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Коли вона розпочнеться, багато що 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.

А наслідок цієї війни буде таким – в ім’я об’єднання Моя Като-
лицька Церква на землі потрапить в Єдину Світову Церкву.

Це об’єднання чи фальшивий мир стане реальністю після того, 
як з’явиться антихрист, щоб принести фальшивий мир і так званий 
кінець війні. [Ісус, посл. 430 від 16.05.2012]

Китай і Росія - нова світова сила

Цей мирний договір буде включати в себе Західний Світ, аж доки 
Китай і Росія не втрутяться у світові справи. [Ісус, посл. 430 від 
16.05.2012]

Два союзники, Росія і Китай, об’єднають зусилля. Це відбудеться, 
коли звір з десятьма рогами підніметься, щоб панувати над своїми 
багатостраждальними невинними людьми.

Звір з десятьма рогами – це Європейський Союз, Моя дочко, 
що окреслений у Книзі Одкровення як Вавилон.

Вавилон впаде і над ним запанує великий Червоний Дракон – 
Китай та його союзник Ведмідь – Росія.

Коли це відбудеться, запанує комунізм і горе будь-кому, кого помі-
тять, що він практикує свою релігію у їхній присутності.

Усі релігії будуть заборонені, але найбільші переслідування терпі-
тимуть християни. [Ісус, посл. 349 від 19.02.2012]

Війна, про яку Я зараз говорю, приготована Червоним Драконом. 
Дракон – це нова світова сила, яка замислила план і знищить міста 
на Заході. [Ісус, посл. 18 від 23.11.2010]

[…] дуже важливо, щоб люди в цілому світі повернулися до Мене і 
попросили захистити їх у цей час від бича війни.

Я запевняю вас, що всі війни будуть короткими. [...] але, коли вони 
відбуватимуться, пам'ятайте, що тривалість всього, що має статися, 
знаходиться в Руках Мого Отця. [Ісус, посл. 1068 від 04.03.2014]
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ТРЕТЯ ПЕЧАТЬ – ГОЛОД

Святе Письмо:

…Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це – 
початок страждання. [Мт. 24.7-8]

Книга Істини:

Плануйте свої запаси вже тепер

Настав час для виявлення Третьої Печаті. Хоч впродовж деякого часу 
вона ще не буде відкритою, але Я кажу вам про це заздалегідь, щоб 
ви мали змогу підготувати для себе поживу, вирощуючи її та зберіга-
ючи продукти харчування так, щоб вони не зіпсувалися. [Ісус, посл. 
408 від 23.04.2012]

Через війни та відсутність грошей більша частина врожаю буде втра-
чена, саме це і призведе до відкриття Третьої Печаті, яка означає голод.

І тому Я закликаю усіх Божих дітей спробувати зберігати сухі 
продукти і ті, які нешвидко псуються, щоб прогодувати свої сім'ї. 
Важливо вирощувати свій власний врожай, якщо це можливо. [Ісус, 
посл. 430 від 16.05.2012]

Ви повинні посадити хоч би декілька насінин – чистих насінин, які не 
були модифіковані втручанням людини. Потім Я помножу ці плоди, 
які вони принесуть, і коли світ переживатиме сильний голод, у всіх 
вас буде достатньо їжі. Ті дні недалеко і вони надійдуть з ряду причин.

Врожаї будуть забруднені через втручання жадібних фермерів. 
Внаслідок чого врожаї будуть непридатними для споживання. Коли 
виникне війна, то небагато людей матимуть змогу обробляти землю. 
Потім впаде вогонь, який виллється на чотири кінці землі і все стане 
безплідним. Ці жахливі випробування будуть спричинені поширенням 
зла, проте багато людей виживуть, якщо вони довіряться Мені. Ви 
повинні підготуватися, немов би війна наближалася вже зараз і доступ 
до їжі був обмеженим. Майте достатньо води, тому що все, що ви збе-
режете, буде Мною помножено. [Ісус, посл. 897 від 31.08.2013]

Купуйте срібні або золоті монети, так щоб мати можливість при-
дбати за них необхідні речі. Найголовніше, знайдіть місця, де ви 
зможете зустрічатися в групі, щоб відправити Святу Літургію, 
бо з часом ваші церкви будуть спалені до тла. [...]
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Зробіть запаси посвячених свічок, щоб підтримувати світло у 
вашому домі. Вже зараз плануйте свої запаси, щоб не стати їхніми 
невільниками.

Купіть газові плити, ковдри, сушені і консервовані продукти 
харчування, таблетки для очищення води, свічки і релігійні образи 
для себе і своєї сім’ї, так ви зможете пережити Велике Покарання, 
яке наступить після Попередження. [Ісус, посл. 134 від 08.07.2011]

Будь ласка, не вірте в те, що Я просив би вас полишити свої домів-
ки, бо в цьому немає необхідності. Все, що потрібно, це невелика 
підготовка, через яку ви будете в змозі запропонувати допомогу 
один одному. Моя Дорогоцінна Кров покриє всіх тих, які вірять в 
Моє Попередження для людства, бо час на відкриття Третьої Печаті 
наступить після часу війни. [Ісус, посл. 897 від 31.08.2013]

[…] голод, який охопить світ, коли відкриється Третя Печать, не 
обмежиться нестачею їжі для тіла. Голод, про який Я говорю, буде 
ще й голодом духа, бо всі сліди Правди будуть стерті ворогами, які 
проникли в Церкву, створену на землі Моїм Сином, Ісусом Христом, 
у єдності з Його Тілом. [Бог Отець, посл. 1084 від 24.03.2014]

АНТИХРИСТ

Святе Письмо:

Після того бачив я в нічних видіннях, аж ось звір четвертий, страш-
ний, 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 незмірно 
великим, на південь, на схід і на славний край [Дан. 8.9].

Дививсь я пильно на ті роги, аж ось ще один ріг, маленький, 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].
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Дивився я: а той ріг провадив війну з святими й подолав їх [Дан. 7.21].

І слова на Всевишнього буде вирікати та святих Всевишнього 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 воїн-
ства 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, наста-
не цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, і він накоїть спусто-
шень дивовижних; і що робитиме, йому поведеться – він вигубить 
потужних і народ святих.

На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде здійс-
нюватись; він загордіє своїм серцем і зненацька вигубить 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 скинію його і тих, що на небе-
сах 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].

Книга Істини:

Малий ріг – антихрист

[...] часи, що надходять, витрусять світ зі свого сну і люди, незалеж-
но від їхньої релігії, навіть невіруючі, підуть за голосом малого рогу, 
який притягне увагу всього світу. [Ісус, посл. 718 від 25.02.2013]

[…] коли звірові прийде час представити антихриста, буде видно 
великі знамення. Грім, якого ніколи досі не було чути, буде чутно 
у багатьох частинах світу, але, зокрема, у тій частині, де народився 
антихрист. [Ісус, посл. 802 від 21.05.2013]
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Образ антихриста

Антихрист буде зі Сходу, а не із Заходу, але його будуть любити, 
поважати і шанувати як на Сході, так і на Заході, і в кожному куточку 
землі. [посл. 778 від 26.04.2013]

Його хвалькувата і помпезна постава приховуватиме чисте зло. Він 
ходитиме набундюченим і робитиме вигляд правдивого співчуття і 
любові до всіх. А за тим фасадом, Мої улюблені діти, він буде пов-
ний ненависті до вас.

[…] на нього дивитимуться як на рятівника. Його гарне обличчя при-
ваблюватиме усіх […]. [Ісус, посл. 10 від 15.11.2010]

[…] коли Мої діти дивитимуться йому в очі, вони бачитимуть 
темряву, тому що він не має душі. Він не був створений Рукою 
Бога Отця. [Ісус, посл. 213 від 06.10.2011]

Він, антихрист, буде говорити багатьма мовами, але з його уст не 
пролунає жодного слова латиною. [Ісус, посл. 989 від 09.12.2013]

Він матиме надзвичайні комунікативні здібності. Він буде дуже обе-
режним щодо того, що він говорить про Бога і ніколи не згадуватиме 
Божу Матір, оскільки вважатиметься, що Вона більше не відіграє 
жодної ролі. [Ісус, посл. 943 від 19.10. 2013]

Він матиме сильний голос. Він буде дуже розумний і створить собі 
вражаючий, харизматичний образ. Його приваблива зовнішність, 
чарівність і почуття гумору будуть немов потужний гіпнотичний 
магніт. [Ісус, посл. 778 від 26.04.2013]

[…] але ніколи не можна дивитися йому прямо в очі. Дивіться тіль-
ки вниз. Складіть у Мені вашу довіру і моліться, щоб ті, над якими 
він запанує, могли бути відкупленими. [Ісус, посл. 625 від 25.11.2012]

Антихрист — людина миру

Війни на Близькому Сході прискоряться і поширяться. Вони залу-
чать до себе як Захід, так і Схід. Ці заворушення будуть зупинені 
чоловіком миру, звіром, антихристом. [Ісус, посл. 660 від 30.12.2012]

А розпочнеться це в наступний спосіб. Антихрист за допомогою 
ворогів Бога швидко спровокує війну між двома державами на чолі з 
двома впертими і сильними лідерами. Ці війни будуть загострювати-
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ся, а потім перекинуться на інші країни. Коли загроза стане настіль-
ки серйозною, що почне впливати на наймогутніші народи, тоді роз-
почнуться мирні перемовини.

Звір з’явиться невідомо звідки. Своїм умінням, яке вразить світ, 
він покладе край війнам. [Ісус, посл. 778 від 26.04.2013]

Антихрист зробить себе відомим в самій середині бійні. Сум’яття, 
страх і втрати врожаю погіршать проблему. Невдовзі після цього 
Третя Печать буде розкрита, коли людина буде боротися за їжу, бо 
голод запанує над людством.

Саме в тому часі людство відчує полегшення через появу людини 
миру, яка запропонує так багато надії, що вони стануть його добро-
вільними рабами. [Ісус, посл.735 від 16.03 2013]

Він виступить і створить фальшивий мир у державі Ізраїль, об’єд-
навши євреїв з палестинцями у неправдоподібний союз. Всі будуть 
щедро обсипати його похвалами. Та він на цьому не зупиниться, бо 
буде рухатися такими темпами, що це здивує багатьох і він вести-
ме мирні перемовини у багатьох охоплених війною країнах. І його 
знову будуть возвеличувати, а потім мільярди людей по цілому сві-
ті будуть з надзвичайною прихильністю захоплюватися ним. [Бог 
Отець, посл. 873 від 07.08.2013]

Вони впадуть ниць перед його вишуканим планом реструктуризації 
світу та об’єднання всіх народів.

Він скаже їм, що цей план є на благо всіх і позбавить світ від теро-
ризму. Вороги, про яких він скаже, що з ними бореться і над яки-
ми матиме владу, будуть невинними жертвами, яких він використає 
задля обману, який він представить світові.

Коли мир, або щось, що нагадуватиме перемир'я, буде відновлено, 
тоді настане черговий етап об'єднання всіх народів, всіх релігій, всіх 
країн в одно. Це станеться тоді, коли зв’язок між фальшивим проро-
ком і антихристом стане виразним. [Ісус, посл. 735 від 16.03 2013]

Антихрист — сучасний новатор

Антихрист розпочне своє правління лагідно. Ніхто і не запідозрить 
його намірів, тому що свого роду мир зійде на землю. [Ісус, посл. 802 
від 21.05.2013]
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Перше новаторство – Єдиний Всесвітній Торговельний Центр 
"Новий Вавилон"

Невдовзі по тому він займеться благодійністю і зв’яжеться з голов-
ними світовими банками, щоб створити нову потужну фінансову 
установу. Багато бізнес-компаній та політичних лідерів будуть втяг-
нуті у його чисельні плани.

Невдовзі буде створений новий монстр, який повинен буде спри-
яти зростанню світової економіки. Це буде Новий Вавилон, центр 
усієї влади, з якого торгуватиме світова еліта і багатії. Його вважа-
тимуть джерелом добрих новин, з яких люди отримають всіляку 
користь в кожний спосіб, починаючи від місць праці і закінчуючи 
домівками, де вони живуть, та поживи, якою годують свої сім'ї.

Антихрист буде оточений великою славою. Тоді він, разом із лже-
пророком, створить глобальне партнерство, яке представлять як най-
більшу гуманітарну ініціативу. Світ аплодуватиме Новому Вавилону 
і всі будуть силуватися здобути хоч би невелику крихту місця для 
себе в тому центрі.

Новий Вавилон, як буде сказано для всіх, має прославляти велике, 
пропагувати захист довкілля, обійняти матір-землю, а також позба-
вити світ від бідності завдяки багатству, яке виллється з його мерзен-
них уст. [Бог Отець, посл. 873 від 07.08.2013]

Антихрист надаватиме гранти, щоб спонукати компанії, організації 
та благодійні фонди працювати на його Новий Єдиний Всесвітній 
Торговельний Центр. Великі багатства накопичуватимуть ті, які 
захочуть стати частиною імперії антихриста. Кожен, хто присягне на 
вірність йому або зробить це через релігійні церемонії, через ділові 
чи торговельні угоди, буде змушений прийняти знак. Ті, які при-
ймуть знак, який буде у вигляді банківської картки і спеціаль-
ного чіпу, вживленого в руку, віддадуть йому свої душі. [Ісус, посл 
443 від 20.10.2013]

Друге новаторство – введення нових законів, які суперечать 
Вченню Католицької Церкви
Він введе нові закони, які не тільки суперечитимуть Вченню Като-
лицької Церкви, але і всім християнським законам. [Ісус, посл. 718 
від 25.02.2013]
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Він зробить гріх невинною річчю [Ісус, посл. 718 від 25.02.2013]

Солодкий і втішаючий, зі спокійними манерами, він буде впевнено 
виправдовувати кожен гріх проти Бога. Навіть наймерзенніші гріхи 
проти людства будуть легко виправдані, ніби вони не мають ніякого 
значення. Він переконає багатьох, що позбавлення життя для добра 
інших є важливою частиною прав людини. Блюзнірства, які вилива-
тимуться з його уст, будуть виглядати слушними і відповідними. Він 
виправдає все, цитуючи Святе Письмо навпаки. [Матір Спасін-
ня, посл. 1052 від 15.02.2014]

У тому часі, через зараження світу сатаною, гріх буде настільки 
поширеним, що людська гідність досягне найнижчого рівня, коли 
нечистота, похіть, жадібність і всі інші, огидні в Очах Бога гріхи, 
будуть чинитися в усіх громадських місцях. Через те, що гріх ого-
лосять природною людською вадою і скажуть вам, що Бог не суди-
тиме вас через ту слабку людську рису, багато людей приймуть гріх 
і не матимуть сорому в своїх душах. [Ісус, посл. 443 від 20.10.2013]

Третє новаторство – створення Нової Єдиної Світової Релігії

Антихрист насамперед стане популярним завдяки своїм політичним 
здобуткам. Потім він зверне свою увагу на різні релігії, але в основ-
ному зосередиться на християнстві. Христос є його найлютішим 
ворогом і об’єктом ненависті – і тому його кінцевою метою буде зни-
щення Церкви Мого Сина.

Церкву будуть розвалювати в різний спосіб ще перед тим, як його, 
антихриста, попросять долучитися до неї.

І він долучиться з рішенням, викладеним у плані по створен-
ню Нової Єдиної Світової Релігії. [Матір Спасіння, посл. 1213 від 
07.09.2014]

План по створенню Нової Єдиної Світової Релігії

Він об’єднає Католицьку Церкву з іншими церквами, в тому числі з 
поганськими церквами, щоб стати однією гидотою, однією світовою 
церквою без душі. [Ісус, посл. 421 від 07.05.2012]

Все це відбудеться під керівництвом лжепророка, який ствердить, 
що він первосвященик всіх релігій, об’єднаних в одну. [Ісус, посл. 
578 від 09.10.2012]
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[...] об’єднана група політичних лідерів та керівників християнських 
церков створить всесвітню організацію – з якої і проросте нова мер-
зота – Нова Всесвітня Релігія. [Ісус, посл. 1081 від 20.03.2014]

Ця нова мерзота буде проголошувати велику любов до бідних і 
голодних у світі. Але вона не буде проповідувати Моє Слово, і не 
залишиться вірною Моїй Церкві. [Ісус, посл. 958 від 01.11. 2013]

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 розтро-
щить 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:

Коли Єдиний Світовий Порядок візьме під контроль Близький Схід, 
то ви будете здивовані тим, скільки країн перебуватиме під їхнім 
контролем. Як багато невинних душ вважатимуть, що цей новий 
режим пропонуватиме їм свободу. Але це буде не так. [Ісус, посл. 77 
від 01.05.2011]

Що таке Новий Єдиний Світовий Порядок?

Єдиний Світовий Порядок є найбільшою пародією на Правдивого 
Триєдиного Бога [Ісус, посл. 839 від 05.07.2013]

[...] цей Світовий Альянс, був таємно спланований через законспі-
ровані організації, щоб заподіяти смерть решті світу задля власної 
користі. Це вони відповідальні за створення багатих ферм і нових 
технологій, які будуть засліплювати вас задля досягнення їхніх зло-
вісних цілей. Ці люди, з кожної багатої країни світу, є багаті, потуж-
ні, талановиті, контролюють банки, військо, світові гуманітарні 
організації, поліцейські сили, уряди, постачальників енергії та засо-
би масової інформації. 
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Ніхто з вас не зможе уникнути їхнього утиску, якщо Я не розповім 
вам, як це зробити.

Молитва, особливо Вервиця до Божого Милосердя, поши-
рюватиме навернення, а Святий Розарій послабить роботу цих 
диявольських паразитів, чиїх ідолом є сатана.

Цікавим є наступне. Багато з цих фанатиків, які опинилися у паву-
тині лукавого, вважають, що вони просто амбітні люди з природним 
прагненням до багатства і не тримаються жодних релігійних переко-
нань. Вони не знають, що обмануті сатаною і щоденно знаходяться 
під його впливом у своїх думках, прагненнях, словах і вчинках. Які 
ж вони засліплені. [Ісус, посл. 68 від 17.04.2011]

Крах банківської системи і знищення валют

Ці групи, які Я буду називати «Новий Світовий Уряд», планують зараз 
з’явитися під проводом антихриста. Ті самі групи привели до краху 
банківську систему і тепер знищують по всьому світу валюти. Все це 
робиться задля того, щоб мати змогу отримати над вами контроль...

Той нікчемний диявольський план від певного часу є розроблений 
через тих зміїв, послідовників сатани. Деякі з цих підступних планів 
вже виявлені, але ще багато людей вважають, що світ просто пере-
живає чергову фінансову кризу. Пробудіться вже зараз. Озирніться 
довкола та переконайтеся в цьому самі. Перестаньте намагатися 
визначати, що світ просто в муках депресії, яка викликана спадом в 
економіці, бо це неправда. Тепер ці люди будуть контролювати кож-
ного з вас через глобальну валюту та через заборгованість ваших 
країн. [Ісус, посл. 67 від 17.04.2011]

Моя ніжно улюблена дочко, [...] скажи Моїм дітям, щоб вони про-
кинулися і побачили сум'яття у світі, в якому множаться фінансові 
кризи. Скажи їм, що в той час, як людська пожадливість частково 
спричинилася до втягнення їх у борги, все ж таки банківська криза 
була свідомо спланована Єдиним Світовим Порядком.

Багато хто посміхнеться, читаючи це Послання і поставить цей 
факт під сумнів, але ви маєте знати, що якщо ви не підніметеся і не 
захистите своїх прав, то будете змушені прийняти знак звіра, щоб 
мати доступ до своїх грошей. [...] [Ісус, посл. 134 від 08.07.2011]
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Бог Отець зруйнує змову щодо повалення валют

Робота Нового Світового Порядку починає тріщати по швах. І все це 
через молитви – ваші молитви.

Бог, Предвічний Отець знищить тих, які таємно планують пова-
лення валют у світі і тих, які планують повалення політичних ліде-
рів, які намагаються зупинити це. Його Рука і надалі втручатиметь-
ся, щоб захистити своїх дітей. [Ісус, посл 146 від 24.07.2011]

Моліться старанно, щоб жодна країна не була залучена в глобальну 
систему, яка буде контролювати ваші гроші. Бо у разі їхнього успіху 
вам буде дуже складно. [Ісус, посл. 332 від 04.02.2012]

Рука Мого Отця вже готова впасти з великою силою на тих злих, 
зарозумілих лідерів банків, західних і східних можновладців, які 
планують отримати контроль над усіма. Мій Предвічний Отець зни-
щить всю їхню працю, щоб запобігти переслідуванню Своїх дітей... 
[Ісус, посл. 134 від 08.07.2011]

Глобальна вакцинація

Їхні злі плани також включають і нову глобальну вакцинацію, яка 
викличе захворювання по цілому світі і призведе до небаченого 
досі масштабу страждань. [Ісус, посл. 465 від 17.06.2012]

Тоді буде впроваджена глобальна вакцинація, яка вб’є вас, якщо 
ви її приймете.

Це є час, коли лише молитва, багато молитов, можуть пом'якши-
ти наслідки цього страшного зла, створеного елітною групою людей 
при владі.

Вони працюють в кожному підрозділі ваших урядів, і ті, які щодня 
працюють пліч-о-пліч з ними, знають, що вони роблять.

Вони настільки хитрі, що представляють будь-який лихий вчинок, 
як чудову річ, яка прекрасно служитиме людству. [Ісус, посл. 582 від 
13.10.2012]

Вони введуть одну з форм геноциду в рамках обов'язкового 
щеплення ваших дітей, за вашою згодою або без неї. Це щеплення 
буде отрутою і буде подано вам як частина універсального плану 
медико-санітарної допомоги. [Ісус, посл. 611 від 09.11.2012]
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Якщо ті, які поклоняються дияволу, вчинять геноцид будь-якого роду 
над невинними, вони горітимуть у Пеклі і будуть зупинені саме тоді, 
коли вважатимуть, що їм це вдалося. [Ісус, посл. 1239 від 11.10.2014]

Не довіряйте жодним глобальним ініціативам щодо вакцинації, 
намір котрих може видаватися благодійним. Будьте підготовленими 
до цих подій. [Ісус, посл. 20 від 26.11.2010]

Демократія буде замінена диктатурою
Дивіться попереду і позаду себе. Придивляйтесь уважно до, здава-
лося б, невинних нових приписів, введених у ваших країнах і пода-
них так, щоб ви відчували, що вони мають поліпшити ваше життя. 
Багато з них служать лише для того, щоб вас поневолити і змусити 
вас відмовитись від своїх прав на користь того, що видається демо-
кратичними законами.

Демократія буде замінена диктатурою, але вона не буде відкрито 
представлена народам як така. Коли мільйони відмовляться від всіх 
своїх прав в ім’я нових, толерантних законів, тоді вже буде занадто 
пізно. Ви станете в’язнями.

Головні світові лідери спільно працюють, щоб впровадити свої 
нові плани. Вони є частиною тієї еліти, метою якої є жадібність, 
багатство, контроль і влада. Вони не визнають Сили Бога. Вони не 
вірять, що Моя Смерть на Хресті була для того, щоб врятувати їх від 
пекельного вогню. [Ісус, посл. 611 від 09.11 2012]

Діти, не прогавте знаків, які є довкола вас – велика кількість воєн, 
відсутність грошей, нестача їжі, відсутність медичної допомоги. 
Треба визнати, що це є роботою сатани. Це не є ділом рук Бога, 
Предвічного Отця. Він вже більше не терпітиме такий стан речей. 
Будьте вдячними, що Він вживає заходів, бо інакше Його створіння 
було б знищено. А Бог Отець не допустить, щоб так сталося. [Ісус, 
посл. 134 від 08.07.2011]

Всюди, де вони згруповані, Божий Гнів зійде з жахливою Силою. Це 
вже наближається. Вони будуть зупинені, але це займе трохи часу. 
Це не зупинить їх повністю, але зменшить жахливі наслідки, які 
могли б виникнути через їхні дії. [...] Чим більше людей навернуть-
ся і попросять у Бога Отця проводу, тим слабшими будуть наслідки 
спланованого мерзенного панування через Новий Світовий Поря-
док. [Ісус, посл. 68 від 17.04.2011]
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ЗНАК ЗВІРА – ЧІП – 666

Святе Письмо:

І заподіює всім, малим і великим, і багатим і вбогим, і свобідним і 
невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чола 
їхні; щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клей-
но, ім’я звіра або число імени його.

Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число зві-
ра, бо це – число людське, і число його 666 [Од. 13.16-18].

Книга Істини:

Жодна країна не уникне їхнього утиску. Прошу, прислухайтесь до 
Мого Слова. Ваші гроші будуть знецінені. Ваш доступ до продуктів 
харчування та інших предметів першої необхідності буде можливий 
тільки через знак, ідентифікацію, про яку Я говорив раніше. Прошу 
вас, прошу, не приймайте цей знак, тому що ви будете втраченими для 
Мене. Цей знак знищить вас не тільки фізично, але й духовно. Зали-
шайтеся поза його впливом. Якщо ви бажаєте уникнути отримання 
того знаку – знаку звіра, почніть вже від тепер планувати свої запаси 
харчування, ковдри, свічки та воду. [Ісус, посл. 67 від 17.04.2011]

Знак звіра
Раптово всіх вас попросять прийняти єдиний світовий знак вірності 
для об’єднаного світу, в якому будуть змушені перебувати усі люди.

В ньому буде запроваджено контроль ваших грошей, вашого 
доступу до їжі і того, як ви живете.

Багато законів призведе до того, що ви станете 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 змушені 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 вини-
щити велику частину населення у світі. [Ісус, посл. 448 від 01.06. 2012]

Не приймайте знаку звіра!
Не приймайте того знаку! Якщо більшість з вас його не прийме, тоді 
ви станете чисельно сильнішими. Той знак – знак звіра – буде вашим 
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упадком. Не є він тим, чим видається. Якщо ви погодитеся, то будете 
щораз, то далі віддалятися. [Ісус, посл. 9 від 15.11.2010]

Тим, хто відмовиться прийняти його, доведеться переховуватися і 
готуватися. Я знаю, що це моторошно, але це правда. Я втручатиму-
ся з допомогою ваших молитов, щоб покласти край переслідуванню. 
[Ісус, посл. 860 від 29.07.2013]

Моліться, моліться, моліться за відвагу, щоб не прийняти знаку зві-
ра. Він, злий, через свою підлу армію спробує позначити вас знаком, 
ідентифікаційним знаком зла. Захоче, щоб ви прийняли цей знак – 
клеймо, яке буде узаконено і нав’язано вам, як необхідність, з допомо-
гою якого ви зможете отримати гроші, купити продукти, зможете їзди-
ти, подорожувати, укладати договори. Це буде останній етап контро-
лю. Ви і ваші справжні політичні керівники будете безпорадними.

Всім тим, які думають, як такі нісенітниці можуть бути у Божому 
Посланні, кажу: Подумайте ще раз. Поверніться і прочитайте Святе 
Письмо. Слова, які містяться в Книзі Мого Отця – правдиві. Вони 
звіщають про події майбутніх часів і знайомлять вас із Правдою, яка 
приведе вас ближче до Бога. Слова Моїх пророків цілком правдиво 
говорять про майбутнє життя. [Ісус, посл.14 від 20.11.2010]

Ви не повинні приймати знаку звіра. Замість цього я поясню вам, що 
ви маєте зробити... [Ісус, посл. 448 від 01.06. 2012]

ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО

Святе Письмо:

Після цього я бачив чотирьох ангелів, що 
стояли на чотирьох кутах землі, щоб не 
віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке 
дерево.

Я бачив іншого ангела, що підіймався 
від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скрикнув голосом вели-
ким до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи:

Не шкодьте землі, ні морю, ні деревам, поки не опечатаєм слуг 
Бога нашого на чолах їх. [Одкр7.1-3]
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Печать Бога Живого була передана нам через Книгу Істини [пор. Одкр. 
5.1-5, 10.1-11] в Посланні від 20 лютого 2012 року Божого, о 0:20, в 
якому Бог Отець повідомив, що дає світові Печать Бога Живого, щоб 
захистити від антихриста кожного, хто її прийме.

Печать Бога Живого має вигляд кола, що вказує на Живого Бога, 
який є Альфа і Омега – Початок і Кінець. Коло білого кольору випро-
мінює червоне світло, що символізує Кров Агнця – подібний вигляд 
має Гостія. Надпис по колу: «Sigillum Dei Vivi» [латиною] – «Печать 
Бога Живого». В колі зображено Хрест в короні з трьома вершина-
ми, увінчаними кулями, що вказують на три Божі Особи. Надпис на 
короні: «Pater ∞ Filius ∞ Spiritus Sanctus» – «Отець ∞ Син ∞ Святий 
Дух». Між Іменами Божих Осіб розміщено знак нескінченності ∞, 
що вказує на безкінечність Божої природи.
Книга Істини:

Вашим рятувальним канатом є Печать Бога Живого, Моя Молитва 
Хрестового Походу [№33].

Якщо ви приймете Мою Печать Захисту, дану вам Моїм Предвіч-
ним Отцем, вас не змусять прийняти знак звіра.

Ви залишитеся неушкодженими. Вашої домівки не буде видно, її 
не обшуковуватимуть і за нею не стежитимуть, оскільки для армії 
сатани вона буде невидимою. [...]

Посилено моліться за ті душі, які не матимуть змоги уникнути 
знаку звіра. Ті невинні душі, які перебуватимуть у стані Ласки, під 
час того, як будуть примушені до прийняття чіпу, будуть врятовані.

Решта з вас повинні планувати, як захистити свою родину та свою 
вірність Пресвятій Євхаристії і Святій Месі [Божественній Літур-
гії]. [Ісус, посл. 448 від 01.06. 2012]

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

Я обіцяю вам, що переслідування буде швидким і що ви будете захи-
щеними, оскільки Я зараз заповідаю Печать Моєї Любові і Захисту.

З цією Печаттю ви уникнете уваги тих, які викличуть труднощі у 
ваших країнах.

Моя Печать є Моєю Обітницею Спасіння. Моя Сила зросте через 
вас завдяки цій Печаті і ніяке лихо вас не спіткає.
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Це є чудо, діти, і тільки ті, які вклоняться Мені, Своєму Господу 
і Творцеві всього сущого, як малі діти, з любов’ю у своїх серцях, 
можуть бути благословенними цим Божественним Даром.

Підведіться зараз і прийміть Мою Печать, Печать Бога Живого.
Відмовте 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 особливою 
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 Наймилішого 
Сина Твого на переблагання за гріхи світу та за спасіння всіх 
Твоїх дітей. Амінь.

[Бог Отець, посл. 350 від 20.02.2012]

Діти, не бійтеся. Жодної шкоди не зазнає той, хто носить Мою 
Печать, Печать Бога Живого. Сатана і його впалі ангели, які напов-
нюють світ у цей час, не мають влади над тими, хто має знак Живо-
го Бога. Ви повинні прислухатися до Мене, діти, і прийняти Мою 
Печать, бо це врятує не тільки ваші життя, але й ваші душі. Відмов-
ляйте цю молитву кожного дня, щоб отримати Мою Печать. Переко-
найтеся, що кожен член вашої родини і близькі зрозуміли значення 
Моєї Печаті [Бог Отець, посл. 369 від 08.03.012]

Ідіть слідом за Моїм Сином і прийміть Дари, які Він і Його улюбле-
на Мати, Непорочна Діва Марія, приносять вам у вигляді Молитов 
Хрестового Походу та Медальйону Спасіння.
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І нарешті прийміть Мою Печать як один з найбільших Дарів, 
який Я дав людству з того часу, як дарував йому життя. І Я знову 
даю Життя з Моїми Особливими Ласками, якщо ви тримаєте біля 
себе Печать Бога Живого. Всім тим, які мають Печать, буде надано 
місце в Новому Раю. [Бог Отець, посл. 889 від 23.08.2013]

Мій Дар Печаті Бога Живого зробить вас невидимими для воро-
гів. Відмовляйте її кожен день з цього моменту. Тримайте її перед 
собою у своїх будинках і нехай священик поблагословить її. [Ісус, 
посл. 430 від 16.05.2012]

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 
будуть обшукувати і за нею не стежитимуть, оскільки для армії 
сатани вона буде невидимою. [Ісус, посл. 448 від 01.06.2012]

Будь-ласка, поширюйте скрізь Печать Бога Живого. Вона не може 
бути продана. Вона повинна бути доступною для всіх. Передавайте її 
копії всім тим, які потребують захисту. [Ісус, посл. 621 від 21.11.2012]

Ви завжди маєте мати Благословенну Печать Бога Живого у своїх 
домівках і в такому форматі, щоб могти також носити її при собі. Це 
захистить вас від будь-якого переслідування і дасть вам силу, необ-
хідну, щоб залишитися вірними Богові і всьому, що чітко викладено 
у Найсвятішій Біблії. [Ісус, посл. 935 від 11.10.2013]

Моя дитино, Божі діти зможуть захистити свою віру, мужність та 
безпеку під час будь-якої війни, якщо вони продовжать відмовляти 
Молитву Хрестового Походу про Печать Бога Живого.

Це одна з останніх і найбільших Печатей Захисту зі всіх моли-
тов, даних людству з Небес. Вона 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 Боже-
ственних сил, пов’язаних із нею. Бережіть і користайте з неї, щоб 
захистити не тільки себе, але й ваші сім'ї. [Матір Спасіння, посл. 433 
від 17.05.2012]



68

МЕРЗОТА ЗАПУСТІННЯ В КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ

Святе Письмо:

Нехай ніхто жадним способом не бентежить вас! Бо спершу наста-
не відступництво й виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той 
супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи свя-
тощами, 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 умертвить 
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:

Ті, які обдурять вас в Моє Ім’я, переконають Моїх послідовників 
пристосувати Закони Моєї Церкви через проведення референдуму. 
Всіх буде запрошено погодитися на нові практики, які полягатимуть 
у двох речах.

Перша полягатиме в усуненні Моєї Присутності в Святій 
Євхаристії.

Друга – в потуранні гріху шляхом заохочення людей виявляти 
прихильність до прав людей тих, які не вірять в Ісуса Христа.

Цей референдум буде сфальсифікований і брехня буде представ-
лена як Правда. [Ісус, посл. 864 від 31 липня 2013]

1. УСУНЕННЯ БОЖОЇ ПРИСУТНОСТІ В СВЯТІЙ ЄВХАРИСТІЇ

Святе Письмо:

Від часу скасування повсякчасної жертви й запровадження мерзен-
ної гидоти мине 1290 днів. Щасливий, хто ждатиме й діжде до 
1335 днів [Дан. 12.11-12].
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Отож, коли побачите «мерзоту запустіння», провіщену пророком 
Даниїлом, поставлену на святім місці – хто читає, нехай розуміє 
[Мт. 24.15]!

Книга Істини:

Таїнство Святої Євхаристії

Свята Євхаристія – це Дар, який дає вам Вічне Життя. Ніколи цього 
не забувайте. [Матір Спасіння, посл. 588 від 19.10.2012]

Я повинен нагадати вам про Силу Найсвятішої Євхаристії і про те, 
що це Я, ваш улюблений Ісус, є Той, Хто правдиво Присутній в ній. 
Я віддав вам Своє Тіло, щоб спасти вас від вічного прокляття. Я від-
дав вам Своє Тіло, щоб мати змогу залишатися у ваших душах.

Я Є Присутній у Найсвятішій Євхаристії через Акт Переісто-
чення. Я дуже чітко пояснив це Моїм апостолам під час Тайної Вече-
рі. Тоді чому ж так багато з вас не приймає цей великий Дар, даний 
вам такою великою ціною? Це є Мій Дар для вас. Мої Тіло і Кров 
зміцнять вашу душу. Моя Божественна Присутність підтримує вашу 
душу і уділяє всім, які приймають Мою Святу Євхаристію, особливу 
Ласку, яка наблизить вас до Мене. [Ісус, посл. 811 від 02.06.2013]

Ті з вас, які заперечують Існування Мого Сина в Святій Євхаристії, від-
мовляють собі у великому Дарі. Ви не будете засуджені за відмову від 
Його Тіла в Святій Месі, але не отримаєте тих Ласк, якими Він прагне 
обдарувати всіх Божих дітей. [Матір Спасіння, посл. 588 від 19.10.2012]

Чому важливо зберегти Жертвоприношення Святої Меси за всяку 
ціну?

Меса [Божественна Літургія] є центральним місцем Моєї При-
сутності – Моєї Справжньої Присутності у світі. Моя Присутність 
приносить і Життя, і Світло. Вона принесе Життя душі і наповнить її 
особливою Ласкою. Вона принесе зі собою Світло – Моє Світло – яке 
є яскравішим за сонце. Достатньо проблиску Мого Світла, щоб осві-
тити кімнату, яка знаходиться у темряві. Доки Моя Свята Євхаристія 
оточена великою славою на вівтарях Моїх Церков, доти буде існува-
ти життя. Без неї наступить темрява. Коли Я не є Присутній – немає 
Світла. Без Мого Світла немає нічого, окрім темряви в душі. Ні миру. 
Ні любові. Ні надії. Ні життя. [Ісус, посл. 1148 від 10.06.2014]
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Коли антихрист поглине всі релігії, тоді єдиною зброєю проти 
нього, проти якої він буде безсилий, буде Свята Меса і Переісто-
чення хліба і вина в Моє Тіло і Кров у Святій Євхаристії. [Ісус, 
посл. 448 від 01.06. 2012]

Практики уділення Святої Євхаристії, які ображають Бога

Було прийнято багато практик, які Мене ранять, особливо уділення 
Моєї Святої Євхаристії через мирян. Неповага, проявлена до Мене 
і Мого Предвічного Отця через нові закони, які введені для полег-
шення та відповідно до вимог сучасного суспільства, змусили Мене 
плакати від смутку.

Свята Євхаристія повинна бути прийнята на язик і не може 
бути забруднена людськими руками. Але це саме те, що Мої висвя-
чені слуги зробили. Ці закони не були встановлені Мною в Дусі. Мої 
висвячені слуги пішли дорогою, яка не відповідає Вченню Моїх апо-
столів. [Ісус, посл. 132 від 06.07.2011]

Обов’язком священиків є захищати Святу Євхаристію. Вони повинні 
бути сильними і ніколи не псувати цей Дорогоцінний і Святий Дар. 
[Матір Спасіння, посл. 425 від 10.05.2012]

Усунення Святої Євхаристії

Як Я страждаю, коли бачу, як стіни Католицької Церкви розбирають, 
виймаючи цеглинку за цеглинкою, щоб звільнити місце для нової 
церкви! Нова церква, яка з’явиться найближчим часом, не буде при-
йнятною для Мого Сина.

Натомість вона скасує Присутність Святої Євхаристії і Мій Син 
ще раз страждатиме від болю Розп’яття. Та Жертва, яку Він склав, 
щоб дати світові цей Дар, незабаром буде проігнорована і відкинута.

І вони, ця нова церква, не розповідатимуть Божим дітям, що Євха-
ристія є правдивою Присутністю Ісуса, Мого Сина. [Матір Спасін-
ня, посл. 425 від 10.05.2012]

Нова інтерпретація Святої Євхаристії

Моїм послідовникам буде сказано, що Святе Причастя полягає в 
тому, щоб всі люди – скрізь – об’єдналися як один, щоб виявляти 
любов один до одного. [Ісус, посл. 832 від 29.06.2013]
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Вони змінять Гостію для Святого Причастя і значення того, чим є 
Свята Євхаристія. Вони скажуть, що вона, Свята Євхаристія, пред-
ставляє людство і що вона є знаком нового спілкування – зібранням 
всіх людей воєдино в Очах Бога. Вам, Мої діти, буде сказано, що ви 
всі перебуваєте у взаємному сопричасті і що це є підставою для свят-
кування. [Матір Спасіння, посл. 903 від 05.09.2013]

Невдовзі скрізь всі поганські свята і фестивалі будуть об’єднані 
з Католицькою Церквою. Погани і ті, які ненавидять Бога, будуть 
запрошені до вівтарів перед Дарохранительницями. Це святкуван-
ня оголосять новою формою Причастя, в якому всі Божі діти об’єд-
наються між собою, щоб поважати вірування один одного і права 
людини. [Ісус, посл. 928 від 28.09.2013]

Слова, які використають, щоб вас обманути, міститимуть фра-
зу: «на благо всіх, задля об’єднання всіх Божих дітей». Меса 
набуде нового значення. Моя Смерть на Хресті буде забута і всі її 
причини будуть наново сформульовані. Пригадайте собі в той день 
ці Мої Слова, дані вам зараз. Якщо ви приймете цю підміну, то Моя 
Присутність зникне. Я буду з вами, але те, що ви будете споживати, 
вже не буде Моїм Тілом. [Ісус, посл. 832 від 29.06.2013]

Повільно, але впевнено Свята Меса [Божественна Літургія] пере-
стане бути Моєю Святою Жертвою. Натомість буде введена цере-
монія віддавання шани людині і ви будете введені в оману, будучи 
свідками конфронтації перед Моїми Святими Вівтарями та всіма 
Дарохранительницями у світі. [Ісус, посл. 832 від 29.06.2013]

Святе Причастя – це Тіло Христове та Його Реальна Присутність. 
Воно не може бути двома різними речами. Окрім того, його значення 
буде перекручене – все, з чим вас вкінці залишать, буде шматком хлі-
ба, бо коли вони осквернять вівтарі і Найсвятішу Гостію, то Присут-
ність Мого Сина зникне. [Матір Спасіння, посл. 903 від 05.09.2013]

Наслідки втрати Святої Євхаристії

Пожива Життя помре. Божі діти не будуть живлені правдивим Тілом 
і Кров’ю Мого Сина.

Їхні душі стануть безплідними, порожніми, позбавленими При-
сутності Мого Сина і тих Ласк, яких Він уділяє тим, які Його при-
ймають. [Матір Спасіння, посл. 425 від 10.05.2012]
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Тільки тоді, коли Свята Євхаристія буде повністю скасована, 
антихрист увійде в Мою Церкву і захопить її. [Ісус, посл. 1077 від 
15.03.2014]

Але день, коли не стане Святої Жертви і година, коли самозванці 
осквернять Мій Вівтар, буде останнім списом, яким вони проколять 
Мій Бік. У призначений час грім і блискавка вдарять у Храм Господній 
і він впаде. Та горе тій людині, яка братиме участь у тому святотатстві, 
бо вона буде відрізана від будь-якого відтермінування щодо виконання 
вироку і буде вкинута у прірву, як камінь. Ніхто не захистить людину, 
яка осквернить Мій Вівтар, бо як тільки Рука Бога впаде, як важка 
сокира, вони зрозуміють Правду. [Ісус, посл. 1306 від 03.01.2015]

2. ЗАКЛИК ДО ОБ'ЄДНАННЯ ХРИСТИЯН З ЛЮДЬМИ ІНШИХ 
ВІРОСПОВІДАНЬ

Вас попросять прийняти доктрини всіх релігій, які є поза християн-
ством. Вам скажуть, що це є на благо всіх, що це новий, всеохоплю-
ючий підхід, який є засобом для досягнення мети – щоб людство, 
нарешті, об’єдналося мирним шляхом.

Всі інші релігії, віросповідання, конфесії і доктрини, які вшано-
вують Мого Отця, але не визнають Мене, Ісуса Христа, будуть взяті 
під крило антипапи. Силою звіра, в такий спосіб, вас будуть схиля-
ти до прийняття ваших співбратів і співсестер. Вам скажуть, що всі 
релігії, які шанують Бога, об’єдналися в Божих Очах воєдино. Якщо 
ви спробуєте заперечити, вас будуть лаяти. Коли ви поясните, що 
єдиний шлях до Бога, до Мого улюбленого Отця, веде через Ісуса 
Христа, то вам скажуть наступне:

«Чи ви не розумієте, що Бог любить усіх Своїх дітей, тому якщо 
ви не проявляєте любові і співчуття до Його Церкви шляхом при-
йняття всіх, включно з їхньою вірою, то ви є лицемірами».

Тепер знайте наступне. Якщо ви визнаєте те, що всі релігії повин-
ні бути прийняті в одну, що ви повинні рухатися в одному напрямку, 
щоб проявити повагу до віросповідань, які не визнають Сина Люд-
ського, то ви будете винні у страшному гріху. Ви відречетеся від 
Мене. [Ісус, посл. 846 від 15.07.2013]
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Коли діти Бога – ті, які вірять в Нього і поклоняються Йому через 
Його улюбленого Сина, Ісуса Христа – намагаються об’єднатись з 
усіма душами, усіма релігіями, вони повинні бути дуже обережни-
ми. Бог хоче, щоб усі Його діти любили один одного незалежно від 
раси, віросповідання чи нації. Але Він не дозволить, щоб христи-
яни прийняли поган у свої церкви. Коли це станеться, погани 
зітруть всі сліди християнства. Це є зневагою для Бога – віді-
брати Правду, Слово Боже і залишити місце на брехню, щоб вона 
забруднювала Його. [Матір Спасіння, посл. 872 від 06.08.2013]

Поганство зітре всі сліди християнства

Божі пророки застерігали людство перед небезпекою щодо прийнят-
тя поганства, оскільки це призведе до повного знищення. Коли це 
станеться, народи, які дозволять цю мерзоту у своїх церквах, будуть 
знищені, отримавши дуже мало Милосердя.

Не ставтесь толерантно до того, як погани захоплюють Божі цер-
кви. Ви ніколи не повинні забувати про велику Жертву, яку приніс 
Бог, коли Він послав Свого Єдиного Сина, щоб принести вам Спа-
сіння. Того дня, коли ви приймете практики інших церков, які 
є не від Бога або виявите повагу поганам, буде днем, коли ви 
відвернетеся від Правди.

Тримайте очі відкритими і моліться, щоб ваші церкви не змусили 
вас відмовитися від вірності Ісусу Христу. [Матір Спасіння, посл. 
872 від 06.08.2013]

Мій Дім є вашим. Мій Дім є для всіх. Але коли Я вітаю поган у Моєму 
Домі, то це не дає їм права змушувати Божих дітей приймати їхні зви-
чаї або дозволяти їхнім церемоніям відбуватися у Господньому Домі.

Ви ніколи не повинні дозволити, щоб ваша віра була використана 
в такий спосіб або йти на компроміс, щоб погани зганьбили Мій Дім. 
[Ісус, посл. 1131 від 18.05.2014]

Коли погани, атеїсти та інші невіруючі, які відкрито відкидають 
Існування Бога, приймуть Мою Церкву, то не переді Мною, Ісусом 
Христом, вони будуть схиляти коліна. Коли Моя Церква оголосить, 
що вона радо вітає всіх, не дайте себе обманути. Це не буде означати, 
що вони вітають поган в Моїй Церкві для того, щоб ті могли вкло-
нитися перед Моєю Дарохранительницею. Ні, це буде парад ідоло-
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поклонства переді Мною, який буде викликаний гріхом гордині, 
щоб осквернити Святі Дарохранильтельниці. Вони розмістять 
поганські символи на Моїх Вівтарях і вимагатимуть, щоб нічого не 
підозрююча паства поклонялася і приймала своїх співбратів і спів-
сестер з прихильністю та щедрістю. Усім вам запропонують зрек-
тися Істини, щоб в такий спосіб вітати фальшивих шануваль-
ників, які топтатимуть Мої Вівтарі. [Ісус, посл. 969 від 12.11.2013]

Мій Дім більше не буде належати Мені, бо там майже не буде згаду-
ватися Моє Правдиве Святе Слово.

Нові слова, які, як вони скажуть, походять з Моїх Уст, будуть вико-
ристані Моєю Церквою на землі, щоб вітати у Моєму Домі чужинців. 
І поки Я тихо сидітиму в кутку, вони будуть бешкетувати у Моєму 
Домі – викидати геть скарби і всі символи, пов’язані зі Мною, Моєю 
улюбленою Матір’ю, а також Стації Хресної Дороги. Мій Дім буде 
очищений від усього, що Мені дороге і в ньому оселяться самозван-
ці. Він стане місцем дивних пам’ятних церемоній, нових і незвичних 
молитов, а нова книга замінить стару. Це триватиме доти, доки Я 
не буду змушений покинути Мій Дім, оскільки він стане негідним 
Моєї Святої Присутності. Щодо усіх Моїх невинних послідовників, 
то вони будуть бачити тільки те, що буде вважатися ними як спроба 
модернізувати Католицьку релігію. [Ісус, посл. 1131 від 18.05.2014]

Поганство принесе зі собою жахливу темряву душі. І тоді за всі ті 
речі, які вони висунули проти Мене, Я поверну їхні мерзоти – 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. [Бог Отець, посл. 1137 від 26.05.2014]

Зміни і нові правила в Католицькій Церкві

Як тільки він [антихрист] з’явиться на публіці, все в Церкві Мого 
Сина швидко зміниться. Будуть введені нові правила. Буде нав’язано 
нові реліквії, зміняться літургійні шати, які носять священики, і бага-
то інших нових правил. [Матір Спасіння, посл. 856 від 25.07.2013]

Зміну за зміною буде введено у той час, коли Вчення Мого Сина 
вивернуть навиворіт і замінять фальшивим світським вченням.

Ні для чого іншого, окрім Слова Божого, немає місця в будь-якій 
церкві, яка заявляє про себе, що йде слідами Ісуса Христа. Але прийде 
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час, коли Церква Мого Сина стане частиною політичного руху гранді-
озного масштабу і буде вказувати шлях в усьому, що стосується світ-
ських справ, проте не залишиться вірною Слову, так як було закладено 
Богом. Все це відбудеться, як і було передбачено, бо Мій Предвічний 
Отець дозволить Своїм ворогам пожирати Тіло Свого Єдинород-
ного Сина – але тільки впродовж обмеженого часу. Він дозволить 
на ці випробування, щоб перевірити на міцність тих, які знають 
Правду, тих, які залишаються вірними Його Церкві, а також тих, 
які відмовляються від неї на користь вчення темряви.

Це займе певний час, перш ніж всі ці зміни будуть введені, але 
насіння вже засіяно. [Матір Спасіння, посл. 1305 від 03.01.2015]

Вже тепер ви можете спостерігати брак доступних Богослужінь. 
У багатьох Моїх церквах обмежено Таїнство Сповіді. У багатьох 
Моїх церквах немає священиків, щоб управляти ними. Так багато 
осіб залишають Мої церкви в цей час утиску, що невдовзі ті церкви 
будуть передані комерційним фірмам. [Ісус, посл. 578 від 09.10.2012]

Використання церков як місця торгівлі і прибутку

[...] католики і християни по цілому світі відчуватимуть страждан-
ня, коли побачать, як їхні церкви і місця поклоніння перетворять на 
місця розваг.

У церквах, які призначені для того, щоб почитати Мене, будуть 
влаштовувати багато заходів, які зневажать Моє Ім'я. Невдовзі вони 
почнуть використовувати церкви як місця для торгівлі та отримання 
прибутку. Всі ці речі мають надійти, а ті, які Мене люблять, плака-
тимуть у великому смутку. [...] Там буде спів, сміх, гучні голоси і 
читання оповідань, які не мають нічого спільного зі Мною. Однак 
всі ці мерзенні вчинки будуть здійснюватися у Моїх церквах і переді 
Мною. [Ісус, посл. 878 від 13.08.2013]

Церкви почнуть згортати своє служіння

В народах спалахнуть заворушення, оскільки влада урядів забере 
свободу в людей, які є під їхнім правлінням. Тоді церкви, включно 
з тими, які люблять Бога, Триєдиного Бога, почнуть згортати свої 
служіння та зачиняти свої двері. Кількість церков, які будуть зачи-
неними, буде спостерігатися в усіх західних країнах. [Ісус, посл. 769 
від 17.04.2013]
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Новий служебник

[...] фальшива церква – церква, яка замінить Церкву Мого Сина на 
землі – вже підготовлена і всі єресі будуть вміло приховані між пара-
графами нового служебника, який замінить старий. [Матір Спасін-
ня, посл. 1278 від 27.11.2014]

Найближчим часом буде оприлюднено всі коригування в церковних 
служебниках, а їхньою причиною назвуть те, що вони будуть відо-
бражати сучасний світ, тому вони повинні включати інші вірови-
знання та релігії, щоб задовольнити і їх.

Як тільки правдиве Слово Боже і Вчення Мого Сина, Ісуса Хри-
ста, будуть змінені, вони стануть безплідними, тому що не будуть 
відображати Правду, дану світові Моїм Сином. [Матір Спасіння, 
посл. 1213 від 07.09.2014]

Фальшиві молитви

Будьте обережними з фальшивими молитвами, які вам можуть бути 
представлені, бо вони не будуть натхненні Святим Духом і тому їх 
слід уникати. Невелике слово, маленька фраза або просто упущення, 
тут або там, можуть перетворити молитву на неправду. Зло є тихим 
вбивцею духа і не легко визначити, коли воно маскується під Правду. 
[Ісус, посл. 1323 від 28.01.2015]

[...] прийде час, коли молитва Символ Віри, яка є визнанням того, 
Ким Я Є, буде змінена, щоб замість Мене величати фальшивих богів.

Коли буде введено Єдину Світову Релігію, це буде зроблено дуже 
обережно, щоб не створити враження, що Мене, Предвічного Отця, 
більше не почитають. Якщо Мене не будуть вшановувати, тоді ця 
нова молитва стане мерзотою і Мої діти ніколи не повинні відмов-
ляти її, якщо хочуть залишитися зі Мною і бажають Вічного Життя. 
Набагато краще просто мовчати, аніж вимовити хоч б одне слово 
богохульства, яке буде введено в усіх церквах по всьому світу, в яких 
вшановують Мене, вашого Отця, і визнають Мого Сина, Ісуса Хри-
ста, вашого Спасителя.

Слова, які величають Моє Ім’я та Ім’я Мого Сина, будуть 
перекручені, а вислови, які стосуються Мого Сина, міститимуть 
такий вираз, як «Ісус Світла». Ця нова молитва буде робити акцент 
на вищості людини, її відповідальності у забезпеченні добробуту 
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своїх братів і в радісному прийнятті, як один, усіх релігій, щоб почи-
тати Бога. Всі посилання на Мого Сина щодо способу, в який Мій 
Син має бути вшанований, буде замінено тим новим титулом, який 
вони Йому нададуть. […]

І коли ця молитва буде прийнята за чисту монету, з’явиться інша 
мерзота – введення переписаного Слова, яке не буде нести в собі 
нічого, окрім гнилі. [Бог Отець, посл. 1137 від 26.05.2014]

Перекручення Слова Божого

[...] невдовзі багато людей почнуть використовувати свої наукові 
знання для оцінки Найсвятішого Євангелія. Замість того, щоб про-
голошувати Правду Мого Слова, яке походить з Божої Премудрості, 
вони почнуть перекручувати його таким чином, щоб надати йому 
більш сучасний імідж.

Всі Мої Слова, які містяться у Святому Євангелії, будуть витлума-
чені по-іншому. Вони скажуть, що Моє Слово означає щось нове, що 
буде більш актуальне для сучасного світу. Вони будуть намагатися 
навести приклади того, як Я би вас навчав, якби Я ходив по землі 
у цей час. Зникне простота Божого Слова, яке призначене для всіх. 
Ті, які є розумними, добре обізнаними і які пишаються прогресом 
людини у сфері науки, почнуть робити образливі заяви.

Церква прийме так звані нові наукові відкриття, які будуть дис-
кредитувати те, що міститься у Святій Біблії. Вони будуть демон-
струвати те, що буде названо новими доказами, які поставлять під 
сумнів те, як був створений світ. Тоді вони скажуть, що багато чого з 
того, що міститься в Біблії, є просто метафорою, яка призначена для 
того, щоб створити мир між людьми. Вони використають послання 
гуманізму і взаємної любові з точки зору вашої здатності піклувати-
ся про бідних, неосвічених і нужденних, як замінник Правди, даної 
вам у Євангелії. Тоді нові, фальшиві доктрини, які будуть здаватися 
подібними до Правди, будуть прийняті священиками і тільки ті, які 
залишаться вірними Моєму Слову, збережуть Правду живою. [Ісус, 
посл. 965 від 09.11.2013]

Зникнення Біблії

Правда міститься у Святій Біблії. Це пожива, за допомогою якої 
людина може жити і зараз, і в майбутньому. Невдовзі Біблію немож-
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ливо буде придбати, оскільки багато країн, особливо в Європі, вве-
дуть нові закони, які заборонять всі книги, що пропагують Слово 
Боже. [Ісус, посл. 781 від 30.04.2013]

Біблію буде заборонено у більшості місць. [Ісус, посл. 497 від 
19.07.2012]

Нова форма Меси

Робота шахрая проникла в Мою Церкву на кожному рівні. Дуже 
швидко ви побачите повільне, але спрямоване скорочення Святих 
Мес [Божественних Літургій]. Ви побачите видалення спеціальних 
молитов, а значення деяких Святих Таїнств, таких як Святе Таїнство 
Сповіді, почнуть применшувати. [Ісус, посл. 191 від 13.09.2011]

Щоденні Жертви, Меса [Божественна Літургія], як це було перед-
бачено, будуть припинені остаточно, бо лжепророк оголосить, що 
буде відправлятись нова форма Меси і старий стиль відправи, так би 
мовити, більше не буде відповідним. [Ісус, посл. 606 від 04.11.2012]

Церковне масонство [...] невдовзі накине свою нову літургію, яка 
буде суперечити Моїй Найсвятішій Волі. Створена ворогами Бога 
і замаскована у відповідності до вимог політичних сил, які хочуть 
заборонити християнство, вона буде настільки швидко представле-
на, що багато хто у Моїй Церкві буде вражений.

Побачивши ту мерзоту, вони відчуватимуть біль, але голосу Моїх 
вірних слуг громадськість не почує, оскільки вони, масони, будуть 
контролювати всіма можливими способами те, як сприйматимуть 
цю нову літургію. Кожен протест у єпархіях по цілому світі буде 
проігнорований та відхилений. Виправданням буде те, що Церкві 
потрібно залучати нові молоді душі, які від неї відпали. Звертаючись 
до світського світу, вони скажуть, що завдяки новій літургії навер-
неться більша кількість людей. [Ісус, посл. 929 від 30.09.2013]

Літургія буде змінена, будуть оголошені нові доповнення, водночас 
про ті інші частини, які відмовлялися впродовж багатьох років, біль-
ше не будуть згадувати. [Матір спасіння, посл. 910 від 11.09.2013]

Нові правила, які внесуть зміни в молитви Святої Меси [Боже-
ственної Літургії], здадуться невинними. Багато хто не надасть цьо-
му значення, але вони будуть стосуватися Святої Євхаристії і Моєї 
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Присутності у Ній. Буде використано слово «commemorate»3... [Ісус, 
посл. 781 від 30.04.2013]

Нові священичі обіти

Я повинен попросити усіх Моїх висвячених слуг стежити за закли-
ком відвідати реколекції, які будуть запроваджені для того, щоб пере-
конати їх погодитися на нову клятву вірності, яка зробить недійсни-
ми їхні найсвятіші обіти, які вони склали Мені, Ісусу Христу, якщо 
вони на це погодяться. [Ісус, посл. 929 від 30.09.2013]

Вас попросять скласти присягу, яку потрібно буде відмовити як Апо-
стольський Символ Віри, щоб задекларувати свою вірність зміненій 
формі поклоніння Богу. [Матір спасіння, посл. 910 від 11.09.2013]

Вас попросять відмовитися від значення Святої Євхаристії і прийня-
ти її нову інтерпретацію, тоді ви знатимете, що час надійшов. Це 
буде день, коли розпочнеться гниття і скрізь буде засвідчено руйну-
вання стін під дахами церков. [...] Коли ці часи надійдуть, ви повин-
ні бути готовими продовжити виконувати Божу Працю і нести Його 
Хрест зі стійкістю та гідністю задля добра ваших власних душ і душ 
усіх Божих дітей. [Матір Спасіння, посл. 1042 від 07.02.2014]

Зникнення Адорації

Церкви всередині будуть змінені, що призведе до осквернення 
вівтарів. Почнуть зникати Монстрації, які містять Мою Святу Євха-
ристію, а дні, коли Моя Свята Гостія буде виставлятися для почитан-
ня, добіжать до свого кінця. [Ісус, посл. 781 від 30.04.2013]

Нова форма хреста

[...] буде введена нова форма Хреста. Ця нова мерзота не буде базува-
тися на простому хресті. Натомість вона буде непомітно зображати 
голову звіра.[Ісус, посл. 781 від 30.04.2013]

Хрести зникнуть. Мого Розп’яття не буде видно ніде. А там, де його 
буде видно, у деяких громадських місцях, закон змусить людей зня-
ти його. [Ісус, посл. 772 від 21.04.2013]
_____________________

3 варіанти перекладу: святкувати, відзначати [яку-небудь подію], влашто-
вувати на спомин – прим. ред.
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Я прошу вас збирати зараз Мої святі Хрести і зберігати їх у ваших 
домівках разом з освяченою водою. [Ісус, посл. 781 від 30.04.2013]

Всі ці зміни сформують Нову Єдину Світову Релігію

Відбудеться багато замін, доки Нова Релігія остаточно сформується 
і вона звіщатиме усе те, що назовні виглядатиме як добро для всіх. 
[Матір Спасіння, посл. 1305 від 03.01.2015]

Всі ці зміни – через які Церква привселюдно закликатиме до об’єд-
нання всіх релігій – настануть ще до того, як антихрист займе своє 
місце на Троні Мого Сина на землі. Тоді і буде очищений шлях для 
звіра, щоб він міг вільно увійти до Церкви Мого Сина, де йому буде 
відведене почесне місце. [Матір Спасіння, посл. 1213 від 07.09.2014]

Все, що було присутнім у Церкві Мого Сина, буде замінено на все 
нове. Але одна річ ніколи не зміниться.

Фундамент, на якому була збудована Церква Мого Сина, не 
порушиться, бо він міцно посаджений в землю. Жодна людина 
не зможе зрушити і не зрушить його, тому що Бог на це не дозво-
лить. [Матір Спасіння, посл. 1278 від 27.11.2014]

Антихрист в образі месії

Ніколи не припускайте, що син сатани, антихрист, з’явиться як агре-
сивний або злий диктатор, бо його стиль буде не таким. Натомість 
в нього буде багато друзів. Він буде улюбленцем багатьох урядів, а 
також ворогів всередині Моєї Церкви, які будуть гучно аплодувати 
кожному його кроку, доки він не отримає почесну посаду в Моїй 
Церкві. Кардинали, єпископи та інші члени Моєї Церкви будуть 
постійно говорити про нього і вихваляти його у своїх проповідях. 
Сила його зваблювання буде настільки великою, що стане гіпнотич-
ною. Завдяки надприродній силі сатани він приваблюватиме усіх 
тих, які приймають рішення всередині Моєї Церкви, поки з часом 
вони не поклоняться перед ним, немов би він був Мною.

Саме через амбітних представників духовенства, які впадуть у 
своїй вірі, але все ще будуть благословенні Даром священства, анти-
христ отримає надзвичайну владу. Він виманюватиме в цих бідних, 
введених в оману Моїх зрадників, останній сегмент влади в Моїй 
Церкві, поки вона не буде готовою для входу нового лідера. [Ісус, 
посл. 1077 від 15.03.2014]
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Він буде розглядатися як голова Єдиної Світової гуманітарної Релігії 
[посл. 778 від 26.04.2013]

Врешті буде оголошено, що він став лідером Єдиного Світового 
Порядку і відбудеться пишна коронація. Увесь світ буде спостерігати 
за цією подією, в якій прийматимуть участь політики, високопостав-
лені особи та знаменитості і коли вже на його голову буде закладе-
на корона, то це буде так, ніби в Тіло Мого Сина забили останній 
цвях. В цей день Католицька Церква буде збезчещена і багато 
єпископів та священиків втечуть, бо тоді вони зрозуміють, що 
передбачені пророцтва розгортаються на їхніх очах.

І якщо відповідальними за встановлення ядра Залишку Церкви, 
тобто з того, що залишилося від Церкви, встановленої Моїм Сином на 
землі, дотепер могли бути миряни, то від цього моменту поведуть її 
вперед уже священики. [Матір Спасіння, посл. 1213 від 07.09.2014]

Тоді надійде час для проголошення Нової Світової Релігії і її при-
йняття в Моїй Церкві. Це призведе до того, що антихрист займе своє 
почесне місце в Моїй Церкві, як і було передбачено, коли його буде 
запрошено як почесного гостя тими, які працюють у повному підпо-
рядкуванні сатані. [Ісус, посл. 1217 від 13.09.2014]

Посаджений на Престолі Петра, цей шахрай буде голосно кричати і 
гордо проголошувати свої пропозиції, щодо об’єднання всіх церков 
в одну. [Матір Спасіння, посл. 718 від 25.02.2013]

Ви побачите велике багатство, єднання різних релігій і заслужених 
людей, яких будуть приймати як живих святих – всіх, окрім одного. 
Той один, кого Я маю на увазі, це антихрист, бо вони увірують, що 
він є Ісус Христос. [Матір Спасіння, посл. 1113 від 27.04.2014]

Від того дня, коли місце Бога буде віддане антихристу, він демон-
струватиме великі фізичні знамення, через які переконуватиме 
людей у своїй святості. Вони скажуть вам, що антихрист має стигми 
і буде вважатися, що він оздоровлює слабких та невиліковно хворих. 
Йому будуть приписувати великі чуда і з часом він переконає бага-
тьох у тому, що він є Ісус Христос і що його піднесення на вершину 
цієї фальшивої церкви є знаком Другого Пришестя. [Матір Спасін-
ня, посл. 1213 від 07.09.2014]

Кожне слово з Біблії щодо Другого Пришестя Мого Сина буде 
пристосоване і перекручене, щоб переконати світ, що він [світ] є 
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свідком повернення Ісуса Христа. Вороги Мого Сина, які змішалися 
з Його невинними служителями в церквах Мого Сина по всьому сві-
ту, вестимуть людство до серйозної помилки. Їхні лідери приймуть 
антихриста і будуть заохочувати душі обожнювати його. Його вплив 
шокує багатьох з тих, які залишаться вірними Богові і дуже важливо, 
щоб ви захистили свої душі перед його гіпнотичною чарівністю.

Якщо ви будете носити на собі Медальйон Спасіння, то він, 
разом з іншими Ласками, які приносить, надасть вам захист від 
сили антихриста.

...Мій Син прийде тільки в Дусі... Він не з’явиться на землі як 
людина в тілі [Матір Спасіння, посл. 1042 від 07.02.2014]

Я благаю вас, Мої учні, щоб ви попередили людей, що Я, Ісус Хри-
стос, не прийду в тілі. Цього не може бути. Я вже приходив на землю 
в тілі і це вже не може повторитися. Коли Я прийду знову, то це від-
будеться так само, як і тоді, коли Я відходив [шляхом Вознесіння на 
небо] і нечестиві будуть вигнані, а Мій Новий Рай замінить землю. 
[Ісус, посл. 660 від 30.12.2012]

ЄДИНА СВІТОВА РЕЛІГІЯ

Нова Релігія для всіх людей

Так як новобранці вступають в армію, готову до війни, так люди 
будуть записуватися до Нової Релігії, замаскованої під християнську, 
яку вони будуть вважати народною релігією – релігією, яка об'єднає 
сильних, слабких та всіх грішників і яка, за їхніми словами, пере-
креслить всі політичні поділи. Багато вважатимуть, що вони підтри-
мують свою власну релігію, але вони покинуть Мене. Шлях до цього 
великого обману вже прокладений і керівники Нової Релігії вже при-
значені. Тихі, старанні та рішучі, впродовж певного часу, вони засі-
яли насіння в багатьох народах і невдовзі будуть помітні результати. 
[Ісус, посл. 1290 від 11.12.2014]

[...] тисячі нових членів присягнуть на вірність Церкві, але це не 
буде правдиво, бо вони не матимуть правдивого Духа Христа у своїх 
серцях. Вони увійдуть у Церкву і будуть свідчити про Нову Єди-
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ну Світову Релігію, яка не буде вшановувати Мого Сина, Ісуса Хри-
ста. Вони не тільки не будуть Йому служити, але їхнім обов’язком 
буде служити потребам гуманізму, який у самій своїй суті заперечує 
Існування Надприродного Божого Стану і всього, що за Ним стоїть. 
[Матір Спасіння, посл. 1163 від 28.06.2014]

Нова Релігія буде вважатися релігією співчуття. Нова Релігія для всіх 
людей залучить нехристиянські вірування і буде висуватися всяка 
переконлива брехня, щоб захистити цей рух. [Ісус, посл. 1290 від 
11.12.2014]

Ця нова форма церкви спочатку здаватиметься ковтком свіжого 
повітря для багатьох, які прагнуть змін. Потім стане зрозуміло, що 
вона служить тільки тим, які хочуть змінити Божі Закони, щоб вони 
задовольняли їхнє грішне життя. [...] Нова Єдина Всесвітня Церква 
виглядатиме як величезна гуманітарна інституція. Вона буде нероз-
ривно пов'язана зі світом політики та бізнесу. Тоді до неї приєдна-
ються і ті, які ніколи не належали до жодного віровизнання. Як вони 
радітимуть тому, що кожен гріх буде виправданий і так багато людей 
зітхнуть з полегшенням, бо будуть мати можливість проживати своє 
життя так, як їм схочеться. Вони більше не будуть хвилюватися, що 
ображають Бога, тому що не будуть розглядати гріх як причину для 
хвилювання.

Нова церква, для того щоб випромінювати відчуття гідності, займа-
тиметься гуманітарними акціями та доброчинністю і увесь світ апло-
дуватиме їй. І невдовзі не буде жодної різниці між нею та глобальними 
політичними альянсами і бізнесовими організаціями, які спеціалізу-
ються на доброчинності. [Матір Спасіння, посл. 1244 від 17.10.2014]

Нові служителі

Найближчим часом багато осіб представлять себе новими Божими 
служителями. Багато з них ніколи не були підготовлені в християн-
ській церкві, отож, вони не будуть здатними надавати Божим дітям 
Святі Тайни. Вони будуть самозванцями. Вони будуть диктувати 
усім таку правду, яка, згідно їхніх власних слів, є Божим вченням 
у сьогоднішньому світі. Їхня брехня досягне вух людства по цілому 
світі. Багато хто долучиться до цього, бо вони будуть сприймати це, 
як свіжий, новий підхід до Мого Вчення і Моєї Божої Любові. Все це 
буде жахливою брехнею. [Ісус, посл. 662 від 01.01.2013]
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Що саме буде проповідувати Нова Єдина Світова Релігія?

Обожнювання самого себе буде основною ціллю цієї гидоти, а також 
введення законів, що спровокують дві речі: скасування Таїнств і ска-
сування гріха. [Ісус, посл. 498 від 20.07.2012]

Вони представлять нову фальшиву книгу, яка, з їхніх слів, буде виго-
лошувати важливість любові один до одного.

Вони використають ту любов, яку християни мають у своїх 
серцях, Дар Божий, щоб маніпулювати ними і щоб вони прийняли 
так зване послання любові.

А прихованим сенсом цього послання буде самолюбство. Спочат-
ку полюби самого себе і тоді буде легше полюбити свого ближньо-
го – це буде їхнім посланням і це буде найбільшою брехнею, яку 
вас, Мої послідовники, заставлять проковтнути. Любов до самого себе 
понад інших ображає Бога. Це егоїзм. [Ісус, посл. 497 від 19.07.2012]

Вони скажуть: любіть один-одного. А тепер полюбіть релігії один 
одного. Об’єднайтеся в одну релігію і виявіть правдиву любов до 
ваших братів і сестер. [Ісус, посл. 497 від 19.07.2012]

І якщо Бог любить усіх Своїх дітей, тож Він хотів би їх об’єднати в 
одне ціле, щоб вони обійняли один одного, незалежно від своїх пере-
конань, релігії, кольору шкіри, раси та законів. Їм скажуть, що все 
буде об’єднано перед обличчям Бога та попросять відправити сво-
їх представників до нового храму, який буде розташований у Римі. 
Їм скажуть, що це – Новий Єрусалим, про який було пророковано у 
Біблії, і який є під опікою вибраного Богом провідника – лжепророка.

Дуже багато людей впіймаються на цю велику брехню, пародію 
на Святе Боже Слово, яке було дане Йоану Євангелисту [Богосло-
ву]. Кожне Слово, дане цьому пророкові для Кінця Часів, буде взяте, 
перекручене та пристосоване відповідно до програми антихриста. 
[Ісус, посл. 497 від 19.07.2012]

Храмом Нової Релігії буде новозведена Вавилонська Вежа

Незабаром ви побачите, як у Римі з'явиться багата і потужна будівля, 
яка стане місцем зустрічей. Тут охоче вітатимуть всі релігії, поки 
вони не будуть змушені проковтнути брехню, яка буде представлена 
їм Новим Світовим Порядком. [посл. 662 від 01.01.2013]
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Так, як це було колись, Вавилонська Вежа буде знову зведена і пред-
ставлена як Божий храм. Вона буде розташована в Римі і буде мати 
особливий новий знак Нової Єдиної Світової Релігії. [Ісус, посл. 772 
від 21.04.2013]

Знак Нової Єдиної Світової Релігії

Цей символ буде видно на даху та при вході [у храм], він займатиме 
чільне місце на головному вівтарі. Моя дорогоцінна золота Дарохра-
нительниця [Кивот], осквернена в усій своїй Славі, буде розміщена 
в центрі вівтаря, в усіх на виду. Ця образа означатиме, що звірові 
відчинили двері для вторгнення в Мою Дарохранительницю. Моя 
Присутність в цьому часі зникне.

Мільйони людей – багато з яких не розумітимуть значення цієї 
мерзоти, зроблять усе, про що їх попросять і вони будуть молитися 
звірові. Ті, які служитимуть у цьому, так званому, храмі, носитимуть 
нові шати, що будуть виготовленими із золотими емблемами і мати-
муть вигляд скромних ряс. Золота емблема, яка буде зображена у 
такий нахабний спосіб, стане символом Нової Світової Релігії. [Ісус, 
посл. 772 від 21.04.2013]

День, в якому щоденне Жертвоприношення Меси [Божественної 
Літургії] буде припинено у тому вигляді, в якому вона повинна 
жертвуватись у Моє Святе Ім’я, буде тим днем, в якому цей символ 
з’явиться на вівтарях і перед усіма Дарохранительницями по цілому 
світі. [Ісус, посл. 769 від 17.04.2013]

Невдовзі у Мене вже не буде ключів від Мого Дому, бо вони їх забе-
руть. І тоді Я зроблю Моїм Домом тільки серця Моїх вірних висвя-
чених слуг, Моїх улюблених послідовників і тих, чиї серця будуть 
відкритими на Мене. [Ісус, посл. 1131 від 18.05.2014]

Тимчасом правдива Церква Мого Сина, та, яка була збудована Ним, 
залишиться живою, хоч і буде ослабленою. Невеликий за чисельні-
стю Залишок Церкви ніколи не здасться, навіть тоді, коли запа-
нує антихрист. [Матір Спасіння, посл. 1244 від 17.10.2014]
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН

Коли буде введено Нову Єдину Світову Релігію, Моя Церква на землі 
– правдива Церква – піде у підпілля, щоб віддавати Мені шану. [Ісус, 
посл. 864 від 31 липня 2013]

Коли ця мерзота увійде до християнських церков, розпочнеться 
переслідування. Якщо ви наважитеся виступити проти цих сатанин-
ських ритуалів, вас вважатимуть єретиком – порушником порядку.

Багато кардиналів, єпископів, священиків, черниць і простих 
людей буде відлучено від Церкви, якщо вони не будуть дотриму-
ватися нових правил, або не будуть поклонятися лжепророкові. На 
цьому етапі ви повинні шукати прихистки, які будуть створені, щоб 
ви могли в мирі поклонятися Моєму Сину, Ісусу Христу. Священики 
повинні продовжувати уділяти Таїнства і забезпечувати Моїх дітей 
Святою Євхаристією. [Матір Спасіння, посл. 856 від 25.07.2013]

Ніколи не вірте, що Я просив би вас тікати з ваших домівок до схо-
вищ, бо таке веління не походить від Мене. Прихистки, про які Я 
говорю – це ті місця, в яких ви зможете брати участь у Месі [Боже-
ственній Літургії] і отримувати Святі Таїнства. [Ісус, посл. 935 від 
11.10.2013]

Переслідування буде розвиватися повільно і на початках буде ледь 
помітним.

Мої правдиві висвячені слуги повинні будуть відправляти Месу 
[Божественну Літургію] приватно, а в багатьох випадках, не в Като-
лицькій Церкві. Вони повинні будуть служити Меси в укритих міс-
цях. Діти, коли це станеться, ви не повинні втрачати надії. Це проми-
не протягом короткого періоду часу.

Просто моліться за ті душі, які через свою відданість лжепророку 
забудуть про Пресвяту Трійцю, яка є фундаментом, на якому побудо-
вана Католицька Церква. [Ісус, посл. 319 від 21.01.2012]

Заклик Ісуса до Своїх послідовників

Я закликаю всіх Моїх послідовників проявити мужність у цей час.
Це не є час, щоб впасти і плакати. Це є час, щоб боротися за 

своє спасіння.
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Я закликаю усі християнські церкви, Моє духовенство і всіх тих, які 
присвятили своє життя Мені, їхньому Ісусові, почути Мої благання.

Ніколи не покидайте Правди Мого Вчення. Ніколи не покидай-
те Мене. Ніколи не покидайте Мою Церкву. Бо Я Є Церква. Ніколи 
не покидайте Мого Тіла, бо Я Є Хліб Життя. Ніколи не приймайте 
брехню, яка невдовзі буде насаджена вам, щоб усунути Мою Церкву 
на землі.

Надійшов час, щоб підготуватися. [...]
Ніколи не відступайте від цього, навіть якщо вас примусять це 

зробити погани, які захоплять Мої християнські церкви.
Вони осквернять Мої церкви і перетворять їх в ніщо інше, як в 

місця розваг чи соціальні центри.
Ви повинні завжди дотримуватися того, чого Я навчав Моїх апо-

столів під час Тайної Вечері.
Саме тепер, перш ніж розпочнеться атака, ви повинні переконати-

ся в тому, що все знаходиться на своєму місці.
Бо незабаром для вас буде неможливим іти за фальшивою доктри-

ною, накинутою вам через мерзоту, яка настане.
Лжепророк не тільки захопить Католицьку Церкву, він буде нака-

зувати всім християнським церквам, які об’єднає в одно.
Але це не буду Я, Ісус Христос, на якому буде збудований новий 

храм. Це буде храм, який замінить Святий Престол, щоб почита-
ти звіра. [Ісус, посл. 458 від 10.06.2012]

ЗВЕРНЕННЯ ДО СВЯЩЕНИКІВ

Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Хри-
стовою благодаттю, і перейшли на іншу євангелію; не те, щоб вона 
була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити 
Євангелію Христову.

Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідували вам іншу, біль-
ше за те, ніж ми вам проповідували були, нехай буде анатема!

Як ми казали перше, так і нині повторяю: Коли хтось вам пропо-
відує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, – нехай буде анатема!
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Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся 
людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був 
би Христовим слугою (Гал.1.6-10).

…Від усякого, кому дано багато, багато від нього й вимагатимуть; 
а кому повірено багато, від того більше зажадають. [Лк.12.48]

Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання! Самі ви не 
ввійшли і тим, що хотіли ввійти, заборонили. [Лк.11.52]

Ви ж маєте помазання від Святого й усе знаєте. [1Йо.2.20]
Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде 

перебувати те, що ви спочатку чули, то й ви будете в Сині і в Отці 
перебувати. [1Йо.2.24]

А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не 
потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все 
навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так, як воно вас навчило, пере-
бувайте в ньому. [1Йо.2.27]

Книга Істини:

Ті з посеред вас, які склали обітниці як священнослужителі Моєї 
Церкви на землі, слухайте Мене зараз.

Коли ви публічно засуджуєте Мої повідомлення і перешкоджаєте 
Мені, вашому Ісусові, у цій Місії Спасіння душ, то ви здійснюєте 
найбільший з усіх гріхів.

Ви будете страждати через це і зазнаєте Чистилища на землі. 
Кожен чоловік, жінка і дитина буде бачити ваш злочин проти Неба.

Ваша помилкова оцінка Моїх пророків призведе до того, що ваша 
духовність стане порожньою, а ваша душа терпітиме муки, як жодна 
інша.

Якщо ви є Моїми священнослужителями і не впевнені у Моєму 
Голосі, коли Я промовляю до вас зараз,то ви повинні зберігати мов-
чання. Ви повинні молитися за розпізнання, перш ніж вирішите від-
кинути Моє Святе Слово.

Тисячам Моїх священнослужителів не вдасться розпізнати Моє 
Слово, що є дано на Кінець Часів через цього пророка. Як це розби-
ває Моє Серце.

Багато впадуть за панування антихриста і покинуть Мою Церкву 
на землі.
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Багато Моїх священнослужителів будуть на боці гонителів Моєї 
Церкви. Зваблення вже розпочалося.

Ви готуєтеся через обманщика, щоб відкинути Мене, а ваша гор-
диня не дозволяє вам цього помітити.

Багато Моїх священнослужителів не буде достатньо хоробрими, 
щоб захищати Мою Церкву на землі. Багато стануть на сторону лже-
пророка і відкинуть Мою паству, чия віра буде спонукати їх шукати 
Істину.

Хіба ви не знаєте, що Я Є Церква?
Хіба ви не знаєте, що Церква буде терпіти своє власне розп’ят-

тя, так само як Я?
Вона буде мученою. Буде здаватися, що вона розіп’ята і багато 

будуть думати, що померла. Але так, як мало місце Моє Воскресін-
ня, так вона наново воскресне до життя, щоб ви бачили, що її не 
можливо знищити.

Я попереджую усіх Моїх священнослужителів, які не розпізнають 
часу, в якому живуть, проявляти пильність в даний час, оскільки Моя 
Церква на землі страждає найбільшим переслідуванням від самого 
її початку.

Ви повинні підготуватися і відкрити очі.
Як ви думаєте, коли би Я мав прийти попередити вас? Ви вважа-

єте, що це буде якийсь інший час в майбутньому? Що це ніколи не 
сталося б за вашого життя?

Час Мого Другого Пришестя є дуже близьким.
Я незабаром розділю праведних від нечестивих після того, як буде 

докладено всіх спроб для навернення більшості людства.
Це є вашим обов’язком і відповідальністю, щоб тримати відкри-

тими ваш розум, серце і душу.
Мені потрібно, щоб ви відповіли на Мої благання про допомогу 

Мені в порятунку стількох душ, скільки можливо.
Ідіть за Мною. Це є вашим покликанням.
Саме тому ви присягалися у вірності Мені, вашому Ісусові.
Ви не складали своїх обітниць на власних умовах.
Ви повинні дозволити Мені вести вас і ви повинні допомогти 

захистити Мою Церкву на землі.
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Багато шкоди завдано Моїй Церкві. Моя Церква складається з усіх 
тих, які люблять Мене, в тому числі всіх Моїх священнослужителів.

Ви повинні бути сильними, сміливими і відданими. Ви не повинні 
дозволити страху чи звірові поглинути ваші душі.

Слухайте Моє Слово, перш ніж засуджувати Моїх пророків.
Ніколи не засуджуйте будь-яке з Моїх Послань, не помолившись 

про розпізнання. Навіть тоді ви повинні бути обережними, щоб не 
відмовити Божим дітям отримати Дар Благодатей, які Я зараз уділяю 
цим бідним душам, які позбавлені Правди Мого Вчення.

Ви, які відкрито відкидаєте Моє Слово, дане цьому пророкові, 
знайте, що ви будете благати Мене про прощення, коли Правда буде 
виявлена.

Але тоді для тих,хто є винний у відверненні душ від Мого Слова, 
вже буде занадто пізно.

Душі, втрачені для Мене через ваш злий язик, не матимуть Віч-
ного Життя.

Якщо ви відкинете зараз Моє Слово або засудите Мої Послання як 
такі, що містять помилки, то ви також будете відкинуті. Ви не гідні 
провадити Мою паству. [24 червня 2012 р. Б., 17:30]

Я попереджую вас усіх, які приймають будь-що, що вважається свя-
щенним, але насправді є творінням людських рук і які приймають це 
як Моє, що Я викину вас геть, тому що ви більше не зможете нази-
вати себе Моїми служителями. А якщо ви заведете душі в помилку, 
то ваше покарання розпочнеться ще за вашого життя і триватиме ще 
довго після вашої смерті.

Мій Гнів невідомий вам, тому що ви повинні ще стати його свід-
ками. Але знайте наступне. Ви, які зрадите Мене, вже знаєте, хто 
ви є, бо ваша віра вже ослабла. Багато з вас вже впало і ваша слаб-
кість буде вашою погибеллю. Ви зрадите Мене, відречетеся від Мене 
і приймете Моїх ворогів, бо будете втягнуті в нову релігію – світ-
ський гуманізм, який прийде, як вовк в овечій шкурі, щоб пожерти 
вас – так що Я буду забутий. Ваші амбіції і бажання догодити Моїм 
ворогам, які піднесуться до великих висот в ешелонах Моєї Церкви, 
засліплять вас на Правду. Це буде причиною упадку вашого і усіх 
тих, кого ви затягнете у серйозну помилку.
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Коли Моя Церква переверне Моє Вчення з ніг на голову, виверне 
навиворіт і поставить задом наперед, тоді ви будете знати, що настав 
час для антихриста стати в центрі уваги. Ті, які поклоняться звірові, 
підпишуть собі смертний вирок і вручать свою вільну волю – Свя-
щенний Дар від Бога, в руки Моїх ворогів. Як тільки ви складете 
присягу цьому новому лжевченню, то ви будете винними у Моє-
му Розп’ятті і ваша кара буде суворою.

Ви можете запитати, чому ви маєте бути покараними за ваш 
послух старшим? Відповідь проста. Коли ви присягнули служити 
Мені, ви погодилися дотримуватися Правди. Якщо ви зламаєте цю 
присягу через ваш послух Моїм ворогам, які надходять, то не Мені, 
Ісусові Христові, ви будете служити.

Ви можете дотримуватися тільки Правди, бо Я Є Правда. Якщо 
ви відрікаєтесь від Правди – ви відрікаєтесь від Мене. Якщо ви, 
як Божі служителі, відречетеся від Мене, то ви більше не будете 
здатними вести Божих дітей до Вічного Спасіння. [Ісус, посл. 1165 
від 30.06. 2014]

Божий знак

Того дня, коли буде представлена Нова Єдина Світова Релігія, яка 
буде схвалена підрозділами в Католицькій Церкві, як і було передба-
чено, небо потемніє і сильний грім вдарить в землю. Це буде так, як 
було в ту мить, коли Я віддав Мій останній подих на Хресті і коли 
Гнів Мого Отця вдарив у гору Голготу. Це буде знаком того, що Моя 
Єдина Правдива Церква була забрана, а її місце зайняла фальшива 
поганська мерзота і коли це станеться, ви повинні знати наступне. 
Саме тоді скрізь на людський рід впаде дощ покарань. [Ісус, посл. 
822 від 15.06.2013]

БОЖА КАРА І ОЧИЩЕННЯ ЛЮДСТВА

Святе Письмо: 

І будуть знаки на сонці, місяці й на зорях, а на землі переполох наро-
дів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють 
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від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небес-
ні 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 мертвого, і вся-
ка душа жива вмерла, що в морі.

Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод: і стала кров.
І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний єси, хто сущий 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 Все-
держителю, 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 – віддати йому славу.

П’ятий вилив чашу свою на престол звіра: і зробилося царство 
його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога небес-
ного 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 землетрус то ж великий!

І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упа-
ли, 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].
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Книга Істини:

Боже втручання

Ті, кому було дано Правду і чиї імена записані в Книзі Життя, зна-
тимуть, що відбувається. Інші, сліпі до Правди Мого Вчення, не 
матимуть такого щастя. Тоді настане період очікування. Моя Тер-
пеливість буде означати, що Я докладатиму зусиль, щоб врятувати і 
захистити тих, які не будуть здатними розрізнити Правди.

Моя Терпеливість і Моє Милосердя викличуть Боже Втручання у 
великому масштабі, щоби врятувати всіх Божих дітей з рук звіра, єди-
ною метою якого є заохочення до гріха. [Ісус, посл.735 від 16.03 2013]

Я не збираюся стояти осторонь, не попередивши Моїх дітей про 
наслідки прийняття цієї мерзоти, створеної в глибинах Пекла і засто-
сованої проти людства. Мої великі знамення з’являться, щоб їх поба-
чили всі ті, які приймуть і визнають цю зневагу в Моє Пресвяте Ім’я. 
[Бог Отець, посл. 873 від 07.08.2013]

Божі знамення

Моя дитино, за велінням Мого Предвічного Отця найближчим часом 
стануться чуда в усіх частинах землі. Ці чуда кинуть виклик усьому 
людському розумуванню, науковим знанням і досвіду. Земля, сонце 
і місяць впливатимуть на утворення дуже незвичайних видовищ і 
багато людей знатимуть, що вони могли бути здійснені тільки з Руки 
Бога. Ці чуда будуть відбуватися впродовж трьох років і на це є певна 
причина. Вони повинні допомогти наново розпалити віру людства, 
щоб люди усвідомили, що все контролюється Рукою Бога. [...]

Чуда, про які Я кажу, будуть включати великі Акти Бога, в тому 
числі трагедії, які будуть відвернуті, хоч з наукової точки зору це 
виглядатиме неможливим. Вони також включатимуть великі знаки 
на небі, рух землі і кольори, пов’язані з природою.

Моя власна причетність до цих чудес буде видима через знаки, які 
з'являться в місцях Моїх об’явлень по цілому світі. Не бійтеся цих чудес, 
бо вони є Даром від Бога. [Матір Спасіння, посл. 1157 від19.06.2014]

Першим знаком буде те, що Земля почне обертатися швидше. Дру-
гий знак буде стосуватися Сонця, яке виглядатиме більшим, яскраві-
шим і почне обертатися. Поруч з ним ви побачите друге сонце. [Ісус, 
посл. 969 від 12.11.2013] 
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Жодна наукова оцінка не матиме сенсу, коли буде помітно два сон-
ця. Жодне тлумачення за допомогою обмежених знань людини не 
матиме змісту. [Бог Отець, посл.966 від10.11.2013]

Світло Нового Світанку – Нова Ера – буде повільно, але неухильно 
просвітлювати світ. Незабаром стане помітне нове Світло, нове сон-
це. Воно буде більшим і стане причиною великого здивування.

Це буде Знак Моєї Сили і Моєї Величі. Це буде чудо, яке доведе, 
що людина нездатна повністю зрозуміти таємниці Сотворення. [Бог 
Отець, посл. 657 від 27.12.2012]

Божа кара

Потім погода змусить світ захитатись і ці зміни означатимуть, що 
багато частин землі будуть знищені. Ці покарання – а їх буде багато – 
позбавлять людство від зарозумілості, так що душі благатимуть про 
Боже Милосердя. [Ісус, посл. 969 від 12.11.2013]

Покарання, оголошені за наказом Мого Отця, будуть здійснені 
через ангелів в Небі і розпочнуться поетапно. Вони будуть збільшу-
ватися й надалі, оскільки гріх продовжує зростати.

Битва розпочалася, а її ранні стадії можна побачити в багатьох 
країнах.

Всі ви будете свідками порушення клімату, що впаде як дощ на зем-
лю, бо земля стогне від болю через деградацію, спричинену гріхом.

Потрясіння будуть збільшуватися і народ за народом страждати-
ме, в залежності від осквернення гріхом, що зіпсував їхню основу.

Лідери, які прямують за антихристом, не уникнуть очей Мого 
Отця і будуть знищені.

Мій Отець покарає тих, які сьогодні керують нечестивими уряда-
ми, щоб врятувати своїх дітей від злої влади.

Він не буде стояти осторонь і спостерігати, як ці лідери, що пря-
мують за антихристом, який залишається прихованим у цей час, 
будуть нищити Його дітей. [Ісус, посл. 482 від 06.07.2012]

Глобальні катастрофи

Глобальні катастрофи розпочнуться драматичними змінами в погод-
ніх умовах, які вже почалися в легкій формі і розглядатимуться як 
результат глобального потепління. Так, людство завдало шкоди зем-
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лі, але ці катастрофи не мають відношення до кліматичних змін. 
Якщо б Предвічний Отець так вирішив, то міг би вже нічого не 
робити, але тоді перемогли б ті, що мають зараз владу у своїх руках 
і спраглі до ще більшої влади – люди, ошукані сатаною. [Ісус, посл. 
29 від20.12.2010]

Землю буде трясти, як і було пророковано, а одна третина її виго-
рить, як прямий наслідок гріхів людства. Молитва може пом’якшити 
велику частину цього полум’я, яке виллється на ті частини світу, де 
нечестиві закони гнівлять Мого Отця. [...]

Почнуться кліматичні зміни і ваша погода буде настільки мін-
ливою, що це виглядатиме для вас дивним. [Ісус, посл. 656 від 
25.12.2012]

Спостерігатимуться екстремальні погодні умови та різкі перепади 
температури – від холодної до дуже спекотної. Пори року вже не 
наставатимуть так, як це було у минулому.

Повені і шторми будуть спостерігатися у тих частинах світу, де 
досі таких явищ не бачили. [Ісус, посл. 836 від 03.07.2013]

Буде великий потоп. Ви також станете свідками менших повеней в 
різних країнах. [Ісус, посл. 656 від 25.12.2012]

Не бійтеся ураганів, землетрусів, цунамі, повеней, виверження вул-
канів, теплових випромінювань, які сходять на землю, щоб зупини-
ти антихриста та його армію. [Ісус, посл. 37 від 02.01.2011]

Чума

Моя дочко, невдовзі буде видимий початок чуми, коли Мій Отець зіш-
ле на землю кари на ті народи, які ображають Його і які дозволяють 
заподіювати зло і чинити несправедливість бідним невинним людям. 
Цю чуму буде видно на обличчі і ці язви не заживуть аж до кінця Вели-
кого Покарання. Чума буде поширеніша за СНІД і буде однією з пер-
ших ознак наступаючого Покарання. [Ісус, посл. 789 від 07.05.2013]

Ті знаки мають вказати людству, що часи насправді змінилися. Нічого 
не може бути і не буде таким самим, поки земля не буде очищена, щоб 
могло відбутися Друге Пришестя. [...] Проте Його великі покарання 
такого масштабу, якого світ ще не бачив, можуть бути пом’якшені і 
послаблені завдяки вашим молитвам.[Ісус, посл. 601 від 29.10.2012]
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Молитва буде зброєю, яка знищить звіра. Зараження буде зупине-
но не через війну чи через силу вибраних на високих становищах, 
або тих, які керують Моєю Церквою на землі. Світ буде врятова-
ний завдяки вірі тих, які є вірними Мені, Всевишньому Богові і 
тих, які приймають Мого Сина, Ісуса Христа, як Спасителя. [Бог 
Отець, посл. 600 від 28.10.21012]

Очищення

Коли людство переживає остаточне очищення, воно може бути 
неприємним, але без нього душі не будуть очищені. Це час, коли 
душам доведеться терпіти біль Чистилища на землі. Тільки ті, які є 
чисті і з чистими душами, можуть увійти в Новий Рай, яким є Цар-
ство Боже. Тому замість того, щоб боятися, Я закликаю усіх вас 
прийняти Боже Втручання у світ. Змиріться з тим, що має бути 
і що повинно статися та зі всіма діями, необхідними для того, 
щоб захистити усіх вас від злоби і несправедливості, які будуть 
нав’язані людському роду тими, які віддані тільки собі і тим, які 
є слугами сатани. [...]

Кари посилаються не тільки як покарання за гріхи людства, але як 
засіб повернення людей до тями і для того, щоб вони впали в поко-
рі на коліна. Коли людина очищується від своєї зарозумілості, від 
віри у свою власну велич і від помилкового переконання, що її сила 
більша за Силу Бога, то тільки через таке очищення вона може бути 
гідною постати перед Богом.

Людина, яка перебуває в смертному гріху і відмовляється покая-
тися, ніколи не буде в стані витримати болю Божого Світла. Тому це 
є Акт Милосердя, через який Бог втручається, щоб підготувати таку 
душу, щоб вона також могла розділити Божу Славу. Саме завдяки 
Божій Любові і Великодушності Він дозволяє на ці важкі часи, які 
вже розпочалися. Не тому, що Він хоче попросту покарати Своїх 
дітей за їхні провини, але для того, щоб зробити їх гідними Віч-
ного Життя. [Матір Спасіння, посл. 1050 від 13.02.2014]

Ви ніколи не повинні сумніватися в Моїх Шляхах, бо все, що Я 
роблю, є для добра Моїх дітей, щоб вони могли бути зі Мною і жити 
у Вічній Славі.

Моє Покарання, яке має бути зіслане на людство, ранить Мене. 
Воно розбиває Моє Серце, але воно необхідне. Весь цей біль забу-
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деться і світло знищить темряву. Темрява більше не буде кидати своє 
страшне прокляття на Моїх дітей. Я говорю вам це, бо вас ведуть 
у страшну темряву через обман диявола. Якщо б Я не повідомив 
вас про наслідки, у вас не було б майбутнього в Моєму Раю. [Бог 
Отець, посл. 1261 від 05.11.2014]

Всі ці події були передбачені і мають відбутися для того, щоб все 
зло у світі, нарешті, було знищено. Саме тому необхідно, щоб 
очищення і ряд покарань відбулися, бо тільки тоді світ буде гото-
вим до Нового Раю на землі. [Ісус, посл. 83 від 13.05.2011]

Останній день антихриста на землі

День, коли обман звіра стане явним для всіх, буде днем, якого ніхто 
не забуде. Тому що цей день, коли світ побачить самозванця, анти-
христа, піднесеного з Моєю Короною на голові – одягненого в чер-
воні шати – буде днем, коли вогонь поллється з його уст. Коли все 
зануриться в жахіття, вогонь огорне його, і він та всі, які поклялися 
йому у вірності, будуть вкинуті у безодню. А тоді прийду Я, як і 
казав вам. Я підніму Мою Церкву і приведу світ до єдності зі Святою 
Волею Мого Отця, і вкінці запанує мир.

Все, що Я сказав вам, є правдою. Все, що має статися, станеть-
ся так, як Я вам сказав. Це відбудеться швидко, оскільки, незва-
жаючи на Мій Гнів, який викликаний лицемірством і невдячністю 
людей, Я приходжу тільки тому, щоб принести кінець цим страж-
данням. Я приходжу, щоб врятувати всіх грішників, але багато з них 
не захочуть бути врятованими. [Ісус, посл. 969 від 12.11.2013]

ЛЖЕПРОРОКИ

...Як легко заглушити Мій Голос викриками лжепророків, які в цей 
час проникають у світ.

Хіба ви не знаєте, що Я переказую Моє Слово заледве кільком 
душам? Хіба Я не казав вам, що Мої Слова, які Я даю вам в даний 
час, є останніми такого роду? Чому ж тоді ви з нетерпінням шука-
єте слів новопроголошених пророків, які стверджують, що говорять 
від Мого Імені? Їхнім прагненням є пошук слави і уваги. Те, що вони 
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роблять, це годування Моїх овець поганим замінником, наповненим 
словами без змісту.

Коли так багато голосів з уст фальшивих пророків привертають 
увагу багатьох, Мій Справжній Голос відкидається на узбіччя. Ви, 
які шукаєте Мого Голосу і які слухаєте слова багатьох самопроголо-
шених пророків, повинні зараз послухати Мене.

Існують вибрані душі, з якими Я спілкувався впродовж десятиліть. 
Я і надалі спілкуюся з ними. З початку цієї Місії Я не дав ще згоди 
жодній душі для привселюдного проголошення Мого Слова в цьо-
му часі, за винятком тих улюблених вибраних душ, які працюють для 
Мене роками. [Ісус, посл. 679 від 18.01.2015]

Ці Послання, які стосуються Кінця Часів, є єдиними достовір-
ними Посланнями у своєму роді саме для цього часу, тому що Я 
ніколи не вводив би Божих дітей у замішання.

Ці Послання ніколи не повинні порівнюватися з іншими, які зараз 
поширюються скрізь для того, щоб суперечити Моєму Святому Сло-
ву. Може існувати тільки одна Книга Істини – тільки Я, Ісус Христос, 
Агнець Божий, можу розкрити Її зміст. Ви, які вірите в Мене, так 
легко можете бути обманутими. Ви повинні знати, що це є немож-
ливо, щоб існували інші послання, які суперечать цим і в яких 
стверджується, що вони походять від Бога.

Якщо ви відчуваєте Мою Присутність у цих Посланнях, то немає 
жодної необхідності шукати схвалення чи підтвердження в 
будь-кого іншого.

Ця Місія є останньою. Я повчаю вас, щоб ви слухали Моє Слово 
зараз, в цьому часі. Тільки Моє Слово, яке дане вам у цих Посланнях, 
допоможе вам пройти через переслідування. Разом з цими Послан-
нями Я приношу вам великі Ласки. Ви ніколи не повинні ображати 
Мене, забруднюючи їх, коли сумніваєтесь у Моєму Слові, порівню-
ючи Мої Послання з вигадкою, створеною лжепророками.

Ви не потребуєте нікого, хто б вів вас до Мого Великого Милосер-
дя. Ви повинні зосередитися лише на цих Посланнях і залишати-
ся вірними Моєму давньому Вченню, бо воно є вашою спасаючою 
Ласкою. [Ісус, посл. 887 від 22.08.2013]

Кожне попередження для світу через ці Послання походить від 
Того, Хто є Всемогутнім. Я приходжу в Ім’я Мого Отця і Він поси-
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лає Мене приготувати шлях, щоб освятити землю перед великим 
Днем Мого Другого Пришестя.

Тільки Мій Голос приносить вам новини щодо того, чого бажає 
Мій Отець, щоб Його діти це знали. Це єдині Послання, що від-
крито проголошують Правду про двох безбожників, які розді-
лять світ навпіл через велике відступництво. Ви ніде більше не 
почуєте Правди про Моє Друге Пришестя, бо жодному з вас не 
було дано Повноваження говорити до усього світу від імені Того, 
Хто створив вас. [Ісус, посл. 985 від 04.12.2013]

ЗАЛИШОК ЦЕРКВИ

Святе Письмо:

Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслі-
дувані. [2Тим. 3.12]

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

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

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]
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Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого.
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 виявиться; 
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 можуть; а бій-
тесь 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 виговорюва-

ти 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:

Підготовка своїх душ до Другого Пришестя Господа Христа.
Молитва серцем

Я повинен дещо пояснити тим людям, які вірять в Бога, але які не 
ходять до церкви або не моляться. Багато хто не знає, як молитися...

Молитва означає просити. Молитва означає спілкуватися.
Молитва означає проявляти любов і вдячність. [Ісус, посл. 415 від 

30.04.2012]

Коли Я прошу вас молитись, то просто прошу, щоб ви довірилися 
Мені своїми власними простими словами.

На свій власний спосіб. У своїх думках. Я все чую. Я все бачу. Я 
відчуваю те, що ви відчуваєте. Я стою поруч із вами, поруч кожного 
з вас і тільки чекаю того дня, коли ви, нарешті, зможете піддатися на 
Мій заклик. [Ісус, посл. 539 від 31.08.2012]

Я закликаю усіх вас, які не знають Мене. Не потрібно Мене боятися. 
Все, що вам потрібно зробити – це попросити Мене, щоб Я пригор-
нув вас і потішив. [...]

Довірте Мені ваші турботи, а Я заспокою ваше серце. Дозвольте 
Мені допомогти вам відчути справжній мир.
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Попросіть Мене впорядкувати ваші турботи. Я покажу вам Прав-
ду, таким чином ваші турботи більше не будуть здаватися такими 
неприємними. [Ісус, посл. 415 від 30.04.2012]

Якщо хтось вас кривдить, жертвуйте Мені це випробування, щоб Я 
міг завдяки цьому рятувати душі.

Якщо вас турбує боротьба, з якою ви зіштовхнулися і яку ви не 
можете контролювати, то ви повинні дозволити Мені, щоб Я забрав 
цей тягар від вас.

Багато людей важко працюють довгими годинами, як вдома, так 
і поза ним. Я лише прошу, щоб ви звернулися до Мене в думках, 
коли ви потребуєте підтримки і допомоги, бо тоді Я відповім на ваші 
молитви.

Ніколи не допускайтеся помилки, вважаючи, що до Мене можна 
звертатися, лише перебуваючи в церкві, або до і після отримання 
Пресвятих Тайн. [...]

Я люблю прості розмови і це зближує Мене з вами. Я сумую за 
вами. Я сумую за близькістю, якої прагну, щоб мати змогу привести 
вас ближче до Себе.

Ви можете побудувати прекрасні стосунки зі Мною, ставши, 
насамперед, просто приятелем. Тоді любов між нами буде рости до 
тих пір, поки ваші серця не вибухнуть любов’ю до Мене, а Моє, вза-
ємно, до вас. [...]

Якщо ви Мене полюбите, то невдовзі довіритесь Мені і це приве-
де вас до очищення душі. [Ісус, посл. 621 від 21.11.2012]

Пам’ятайте, що це Я є вашою опорою в житті. Опирайтесь на Мене. 
Просіть Моєї підтримки зі щирістю і Я вислухаю ваше прохання. Я 
ніколи не відмовляю вам у ваших проханнях, якщо вони є згідні з 
Моєю Святою Волею. Проте, коли ви просите Мене про Ласки, при-
значені для уділення вам мирських надмірностей, то знайте, що Я цьо-
го недопущу. Бо Я ніколи не зміг би уділити вам Дарів, про які знаю, 
що вони є шкідливими для вашої душі. Мої Дари даються вам лише 
для того, щоб Я міг наблизити вас до Свого Серця і коли це станеться, 
ви більше нічого не потребуватимете. [Ісус, посл. 93 від 24.05.2011]

Я прошу всіх християн в усіх куточках світу присвятити більше 
часу на молитву, щоб отримати силу для перемоги над гріхом, який 
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придушує світ і приносить страждання та різноманітні труднощі на 
вашому шляху.

Гріх може бути знищений завдяки молитві. Молитва є найпо-
тужнішою зброєю проти зла і чим більше ви звертаєтеся до Мене, 
вашого Ісуса, тим легше Я зможу перемогти Мого супротивника.

Молитва відлякує злого духа і послаблює хватку, якою він тримає 
людство. Молитва є потужнішою за меч, який використовується у 
битві, бо вона не просто ранить ворога, а знищує його. [Ісус, посл. 
1330 від 12.02.2015]

СВЯТИЙ РОЗАРІЙ ДО МАТЕРІ БОЖОЇ

Молитва до Мене, вашої Найсвятішої Матері, боляче ранить лукавого, 
який зіщулюється і втрачає свою силу, коли відмовляється Мій Роза-
рій. Це та зброя, яка була дана Мені, щоб Я могла допомогти рятувати 
загублені душі, перш ніж Я, нарешті, розчавлю голову змія. Ніколи не 
легковажте силою Розарію, бо навіть лише одна група людей, яка від-
дана регулярному набожеству Мого Святого Розарію, може врятувати 
свій народ. [Матір Спасіння, посл. 122 від 25.06.2011]

Мої діти, ви ніколи не повинні забувати про силу Мого Святого Роза-
рію. Розарій є настільки потужним, що робить шахрая безсилим. 
Він нічого не може зробити вам або вашій сім’ї, якщо ви відмов-
ляєте його щодня.

Будь-ласка, попроси Моїх дітей почати молитися Мій Святий 
Розарій від цього дня і надалі, щоб захистити не тільки свої сім’ї, 
але також і їхні спільноти.

Розарій є найпотужнішою зброєю в боротьбі проти планів лукавого, 
який хоче знищити все, що тільки зможе, в свої останні дні на землі.

Ніколи не варто недооцінювати брехню, яку він поширює в розумі 
людей, щоб відвернути Моїх дітей від Правди. [...] Відмовляючи Мій 
Святий Розарій, ви зможете захистити ці душі від брехні. Їхні серця 
можуть бути і будуть відкриті, якщо ви призначите час на відмовлян-
ня Мого Розарію. Моліться тепер за Моїх дітей, щоб вони відкрили 
свої серця на Правду. Моліться також, щоб усі Мої діти знайшли в 
собі сили, щоб прийняти Милосердя Мого Сина. [Матір Спасіння, 
посл. 295 від 29.12.2011]
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Діти, коли ви відмовляєте всі таємниці Мого Святого Розарію [Вер-
виці] в одній молитві, то можете запобігти війні. [Матір Спасіння, 
посл. 354 від 23.02.2012]

Моя щоденна молитва Розарію є важливою в цей час, незалежно від 
того, до якої християнської церкви ви належите. [Матір Спасіння, 
посл. 431 від 16.05.2012]

ВЕРВИЦЯ ДО БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ

Віруючі, ви маєте молитися за своїх друзів, подружжя, родичів, бать-
ків, братів, сестер і дітей, які мають мало віри. Моя молитва – Вер-
виця до Божого Милосердя, буде рятувати їхні душі, якщо ви будете 
відмовляти її в їхньому намірі. Це Я вам зараз обіцяю. [Ісус, посл. 63 
від 15.04.2011]

Відмовляйте Вервицю до Божого Милосердя щодня о 15:00. [Ісус, 
посл. 7 від 13.11.2010]

Відмовляння Вервиці до Божого Милосердя може врятувати мільйо-
ни, навіть якщо її відмовляє лише невелика група відданих і любля-
чих послідовників. [Ісус, посл. 66 від 16.04.2011]

Діти, Я потребую, щоб ви відмовляли Мою Вервицю до Божо-
го Милосердя і розпочали у Страсну П’ятницю дев’ятницю до 
Мого Божого Милосердя. Важливо, щоб багато з вас відмовляли 
цю дев’ятницю за інші душі. Ви отримаєте за це великі Ласки і Я 
ніколи не залишу вас. Я врятую ваші душі, коли ви станете переді 
Мною в День Суду. [Ісус, посл. 390 від 04.04.2012]

Це може врятувати бідні душі, які можуть померти від шоку протягом 
тієї надприродної Події [Попередження]. [Ісус, посл. 243 від 09.11.2011]

Це є час Правди. Правда не завжди приємна, але є необхідною, щоб 
всі Божі діти її зрозуміли.

Однак Моє Милосердя є великим. Коли ви будете просити про ньо-
го для себе, ваші молитви будуть вислухані. Коли ви будете просити 
за інші душі, щоб вони були врятовані, особливо в момент смерті, 
ваше волання буде вислухане. Якщо ж ви не просите Мого Милосер-
дя, то воно не може бути вам надане. [Ісус, посл. 590 від 20.10.2012]
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Зверніть увагу кожної людини, що Вервиця до Божого Милосердя 
може врятувати від прокляття [Пекла] навіть у момент смерті.

Наполягайте, якщо насмілитеся, щоб особа відмовила Вервицю 
до Божого Милосердя перед тим, як віддасть свій останній подих, бо 
якщо так вчинить, то зможе бути через Мене спасенною. [Ісус, посл. 
15 від 21.11.2010]

Якщо ви відмовляєте Вервицю до Божого Милосердя щодня 
о 15:00, Я буду втручатися в момент смерті на вашу користь, 
без огляду на те, якими ви є грішниками і проявлю до вас Моє 
Милосердя. Я кажу вам про це тому, що люблю вас і не лякаю вас, 
а лише хочу впевнитися, що ви передасте цю Правду вашим сім’ям. 
[Ісус, посл. 214 від 07.10.2011]

Дотримання Божих Заповідей

Мій улюблений Отець склав Своїх Десять Заповідей, щоб дозволити 
людині жити за Його Правилами. Бажанням людини має бути слу-
жіння своєму Творцеві і для цього вона повинна любити своїх братів 
і сестер. Дотримуючись Божих Законів, людина залишиться вірною 
Йому і стане ближчою до Нього. А відкидаючи Десять Заповідей, 
людина встановлює велику дистанцію між собою і Богом. [Ісус, псол. 
1264 від 09.11.2014]

Читання Святого Письма

Я заохочую Моїх послідовників, щоб нагадували людям, яким 
важливим є читання Святої Біблії, – Слова, встановленого згідно з 
Волею Мого Отця. [Ісус, посл. 686 від 23.01.2013]

[...] нехай ніхто не сумнівається в тому, що він може знайти Правду в 
Книзі Мого Отця, Пресвятій Біблії. Слово в ній є доступне для всіх, 
щоб пізнати його, і так було протягом століть. Свята Біблія містить 
Правду, а все, що очікується від людства, розкрито на її сторінках.

Все, що вилилось з уст пророків і Моїх учнів, які були ведені Свя-
тим Духом, міститься в ній. Правда міститься в Слові – в Книзі Мого 
Отця. Чому ж тоді людина сумнівається в законності Слова? Все, що 
дано людині для користі її душі, можна знайти у Святій Біблії. [Ісус, 
посл. 1032 від 28.01.2014]
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Регулярна Сповідь

Для багатьох з вас регулярна Сповідь є незбагненним Таїнством. Але 
тільки при щотижневому відвідуванні сповідальниці ваша душа 
може залишатися в стані Благодаті. Якщо ваша душа освячується 
щотижневим покаянням і щоденною молитвою, то тільки тоді ви є в 
стані тримати лукавого на віддалі.

Якщо ви відчуваєте провину через скоєний гріх, незалежно від 
того, яким важким він є в Очах Мого Отця, не терзайте себе. Повер-
ніться назад, відкрийте своє серце і попросіть пробачення. [Ісус, 
посл. 42 від 24 січня 2011]

Гріх, Мої учні, є свого роду плямою, яка руйнує ваші душі кожного 
дня. Але коли ви перебуваєте в стані Благодаті, то цей гріх маліє. 
Чим більше ви приймаєте Таїнство Святого Причастя і Сповіді, 
тим більше отримуєте Благодатей. [Ісус, посл. 621 від 21.11.2012]

Щоденне відвідування Святої Меси і прийняття Святої Євхаристії

Тим, які щоденно беруть участь в Месі [Божественній Літургії] 
надаються дуже особливі Благодаті. [Ісус, посл. 621 від 21.11.2012]

Посеред Благодатей, які уділяються тим, які приймають Його Тіло 
і Кров, є Благодать спасіння від Чистилища, якщо ви приймаєте Їх 
щодня. Мій Син візьме вас у момент смерті в Свої Обійми, і відда-
лить вас від полум’я Чистилища. [...]

Частіше беріть участь у щоденних Месах і частіше приймайте Тіло 
і Кров Мого Сина в Святій Євхаристії, і отримаєте звільнення від очи-
щення вогнем Чистилища. [Матір Спасіння, посл. 588 від 19.10.2012]

Піст

Живіть просто, скромно і робіть все помірковано. Коли їсте, п’єте, 
спите або відпочиваєте, переконайтеся в тому, щоб все було в міру. 
Якщо ж отримали задоволення, то не намагайтеся отримати його ще 
більше, бо воно не піде вашій душі на користь.

Мої діти, щоб до Мене наблизитись, важливою умовою є поку-
та. Під цим Я розумію особисте відречення. Піст є тільки одним 
із прикладів покути. Я вже навчав вас про важливість покути під 
час земного життя. Так само чинив і Мій найдорожчий пророк Іван 
Хреститель. Мій піст, який тривав 40 днів, був для вас прикладом. 
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Тільки піст, Мої діти, допоможе вам вигнати злого. [Ісус, посл. 42 
від16.01.2011]

Піст є важливим для ваших душ. Він очищає дух і приносить Мені 
велику втіху.

Ви можете врятувати багато душ, постячи тільки один раз в 
тиждень. Це може бути за вашим бажанням. Все, що має значення, це 
щоб ви пожертвували цей день за душі. [Ісус, посл. 353 від 22.02.2012]

Молитва до святого Архангела Михаїла

Нехай жодна людина ніколи не думає, що вона має достатньо сили 
волі, щоб протистояти тиску, який здійснюється на неї духом зла. 
Якщо ви будете так вважати, то впадете раптово і несподівано. Ви 
повинні залишатися насторожі щохвилини, кожного дня, бо ви ніко-
ли не знаєте, коли діє злий дух. Він дуже хитрий і дуже обережний. 
Багато хто не має уявлення, як працює сатана, але одна річ є ясною. 
Він не принесе вам нічого, окрім нещастя і смутку. Тому ви повинні 
кожного дня відмовляти молитву до Святого Архангела Михаїла.

Молитва до св. Архангела Михаїла
Святий Архангеле Михаїле, оборони 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 Божою вкинь до 
Пекла сатану і всіх злих духів, які блукають по світу, шукаючи 
загибелі душ. Амінь.

[Ісус, посл. 1070 від 06.03.2014]

Покора, мовчання і терпеливість

Ця самотня стежка до Мого Царства ніколи не буде позбавлена 
страждань.

Коли на вас кидатимуть звинувачення, думайте про Мій шлях на 
Голготу. Щосекунди, коли ви зносите знущання в Моє Ім’я, думайте 
про Моє Мовчання і з гідністю зосередьтеся на Моїй єдиній меті: 
спасінні душ.
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Це зробить вашу подорож більш терпимою. Дозвольте вашим 
критикам викрикувати слова зневаги; нехай називають вас дурнями; 
нехай заявляють, що Мої Послання є єрессю. Якщо ви так вчините, 
то їхні злі язики не матимуть влади над вами.

Любіть усіх тих, які переслідують вас в Моє Ім’я і моліться за 
них. І коли ви пробачите їм, то зможете знищити владу, яку сатана 
має над ними.

Це і є таємниця покори. [Ісус, посл. 664 від 02.01.2013]

Терпеливість, щоденна тиха молитва, створення молитовних 
груп, щоденне відмовляння Вервиці до Божого Милосердя, піст і 
Святий Розарій до Моєї улюбленої Матері, усе це разом є доско-
налим засобом для порятунку душ. [Ісус, посл. 162 від 10.08.2011]

Ви є Залишок Моєї Церкви

Ви, дорогі Мої послідовники, будете формувати Залишок Церкви на 
землі і будете ведені під керівництвом хоробрих висвячених слуг, які 
розпізнають фальшивого пророка таким, яким він є. [Ісус, посл. 378 
від 20.03.2012]

Ви є Залишок Моєї Церкви. Ви є Церква, про яку йдеться в Кни-
зі Одкровення. [Ісус, посл. 400 від 15 .04.2012]

Залишок Моєї Християнської Церкви буде поширювати Святе Єван-
геліє в кожному куточку землі.

Вогонь буде вилито на тих, які спробують заподіяти шкоду Залиш-
ку Моєї Церкви. Бо небагато зможуть протистояти Правді Мого Свя-
того Слова, коли вона буде виявлена їм.

Їх [Залишку Моєї Церкви] буде так багато, що їхня кількість пере-
вищить двадцять мільйонів.

Серед вас постануть провідники, а в певних колах ви будете зму-
шені сповідувати свою віру приховано.

Вам належить очолити Хрестовий Похід Мого Вчення і Мої 
Молитви Хрестового Походу будуть вашою зброєю, щоб перемогти 
ворога.

Незнайомці стануть близькими, люди з різних країн об’єднають-
ся і релігії, що роз’єднувалися в минулому через свої відмінності, 
об’єднаються. [Ісус, посл. 434 від 18.05.2012]
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Єдиний Залишок Церкви буде непереможно стояти аж до схо-
дження Нового Єрусалиму. [Ісус, посл. 434 від 18.05.2012]

МІСІЯ СПАСІННЯ – АРМІЯ ЗАЛИШКУ

Моя ніжно улюблена дочко, має бути відомо, що Я прагну створити 
Армію молитовних груп по цілому світі. Я забезпечу вас, Моя Арміє, 
молитвами, які потрібно буде відмовляти задля спасіння душ. Ці 
молитовні групи будуть поширюватись, а в їхніх рядах підніметься 
ціла армія відданих послідовників, щоб донести Правду Моєї Боже-
ственної Обітниці Спасіння до всіх.

Ці групи утворять Армію за велінням Мого улюбленого Отця, 
який зупинить темряву зла, спричинену сатаною і його вірними слу-
гами та послідовниками. [Ісус, посл. 227 від 23.10.2011]

Ви, Мої учні, перебуваєте під Моїм керівництвом. Благодаті, які Я 
виливаю на вас, вже приносять свої плоди. Незабаром Я дам вам силу 
притягнути тисячі нових душ завдяки Благодаті Молитов Хрестово-
го Походу.

Ви напевно думаєте, як невелика молитовна група може осягнути 
такі навернення? Відповідь є дуже простою. Завдяки тому, що ви є 
захищені Моїм Отцем і керовані безпосередньо Мною, ви досягне-
те успіху. Ви не можете зазнати невдачі. [Ісус, посл. 614 від 11.11.2012]

Ви ніколи не повинні боятися знову і знову повторювати Святе Боже 
Слово, бо мільйони не розпізнають брехні, яка невдовзі замінить 
Моє Святе Вчення.

Я підніму багатьох хоробрих чоловіків і жінок в усіх куточках сві-
ту, щоб проголошувати Правдиве Слово Боже так, як воно викладено 
в Найсвятішій Біблії. В той час як вони будуть зміцнювати Правду, 
їм кинуть виклик брехуни, які будуть використовувати перекручену 
логіку, щоб сперечатися з ними. Мої вороги вийдуть на поверхню 
у великій кількості і вони прийдуть озброєні богословськими аргу-
ментами, які будуть підривати Слово Боже в час перед Моїм Другим 
Пришестям. Вони стануть на чолі багатьох Моїх ошуканих висвяче-
них слуг, які будуть обмануті Моїм супротивником.
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Голос Моїх ворогів буде звучати гучно, аж до хрипоти, викрику-
ючи непристойності з ненавистю, яка виливатиметься з кожної пори 
їхніх тіл щодо тих, які вестимуть Мою Армію Залишку. [Ісус, посл. 
1277 від 26.11.2014]

Але ніщо не зупинить їх [Армію Залишку] і Я, Ісус Христос, напов-
ню їхні серця сміливістю, рішучістю і волею, щоб протистояти усім 
тим, які зрадять Мене і які будуть переслідувати їх за проголошення 
Правди. [Ісус, посл. 1277 від 26.11.2014]

Ніколи не ставте під сумнів ті великі вимоги, які будуть поставлені 
перед вами, і не втрачайте довіри, бо це Я, ваш Цар, Є Той, Хто має 
Силу зробити так, щоб ви могли все це знести. Ви ніколи не повинні 
сумніватися, що ця Армія Залишку, частиною якої ви стали, зали-
шиться вірною Мені, Ісусові Христові, як і було передбачено...

Тільки хоробрі та відважні з-поміж вас, ті, які найбільше люблять 
Мене, будуть вести Мою Армію до спасіння. Вони приведуть зі 
собою мільярди душ під Моїм керівництвом у безпечне місце. Ось 
чому ви ніколи не повинні здаватися. [Ісус, посл. 721 від 28.02.2013]

Я прошу вас не дозволити будь-якому страху тривожити ваші серця. 
Хоч Я бажаю врятувати через Моє Милосердя цілий світ, Я зараз заяв-
ляю, що завдяки цій Місії Я спасу п'ять мільярдів душ. Я заявляю, що 
це є один з найбільших Актів Милосердя, які Я заповідав Божим дітям 
у будь-який момент в історії світу. [Ісус, посл. 1264 від 09.11.2014]

ДВА СВІДКИ БОГА

Святе Письмо:

І подам двом свідкам моїм, і пророкуватимуть тисячу двісті шіст-
десят 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 пророку-
вання; і владу мають над водами – обертати їх у кров, і уражати 
землю всякою карою, так часто, як захочуть. Коли сповнять свід-
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чення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і пере-
може їх і вб’є їх. Трупи їх – на вулиці міста 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:

Я маю важливе Послання для світу – для тих, які вірять в Мене, тих, 
які не вірять, тих, які можуть не вірити в Мого Отця, як також і для 
тих, які не визнають, що всі речі походять від Мене.

Організовуючи змову проти Мене, звір створив диявольський 
план на Кінець Часів, маючи на меті обдурити світ найбільшою 
брехнею, щоб мати змогу забрати з собою людство у вогонь Пекла.

Знайте, що Я вже об'явив світові цей план, але залишається одна 
таємниця, яку необхідно відкрити, щоб ви зрозуміли Правду. Як і у 
будь-якій битві, ворог займає позицію, і це, зазвичай, дуже ретельно 
сплановано, у таємниці, щоб супротивник не знав, де перебувають 
його вороги.

У цій останній битві за душі сатана і його когорти зайняли пози-
цію проти двох свідків Бога. Організація змови тривала багато років, 
але діти Божі найперше мають знати, хто такі ці два свідки, перш ніж 
вони зрозуміють, як цей план був розроблений.

Ворог зараз зайняв позицію у Моїй Церкві. Він робить це як ворог, 
прихований всередині троянського коня. Вороги – і пам'ятайте, що 
їх є багато і всі вони поклоняються звірові – також вкорінилися на 
Близькому Сході. Їхньою справжньою ціллю є Ізраїль, домівка дру-
гого свідка.

Два свідки – це Християни і Дім Ізраїлю. Християнство є першою 
ціллю, бо воно походить від Мене. Ізраїль є другою ціллю, бо Я наро-
дився євреєм і це земля вибраного Божого народу – дім для Єрусалиму.
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Не випадково сатана хоче знищити їх обох, бо він їх ненавидить, а 
стираючи всі їхні сліди, він проголосить свою найбільшу заяву – що 
він вищий за Бога. Як же ці два свідки страждатимуть в Ім’я Бога. 
Вони не помруть, але виглядатимуть позбавленими будь-якого жит-
тя. [Ісус, посл. 852 від 21.07.2013]

Я буду вести вас через Моїх нових провідників, які з’являться серед 
вас і які будуть ведені Моїми Двома Свідками.

Енох та Ілля, які представляють Мої християнські церкви на землі і 
Дім Ізраїлю, будуть впливати на проповідування Євангелія по цілому 
світі. Ніщо не зупинить навчання Правди. [Ісус, посл. 458 від 10.06.2012]

Неважливо, як багато людей у Церкві буде введено у серйозну помил-
ку, Слово Боже буде поширюватися немов пожежа. Два свідки Слова 
Божого – правдива Християнська Церква і Дім Ізраїлю вистоять під 
час випробування часом. Вогонь виллється з їхніх уст у вигляді Свя-
того Духа. [Матір Спасіння, посл. 884 від 19.08.2013]

Святий Дух розпалить віру Залишку Моєї Церкви, яка ніколи не при-
пинить проголошувати Правду Євангелія аж до останнього подиху. 
Ідіть зараз і підготуйте Залишок Моєї Церкви, дотримуючись Моїх 
вказівок. [Ісус, посл. 423 від 08.05.2012]

МОЛИТВИ ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

[Молитви Хрестового Походу зібрані у молитовнику "Хрестовий 
Похід Молитви", де є подано 170 Молитов Хрестового Походу, 6 
Літаній та близько 40 додаткових молитов]

Плануйте зустрічі за вказаним форматом

Виберіть Молитви Хрестового Походу, які Я даю вам, і відмовляйте 
їх так, щоби ви могли зосередитись на різних проханнях в кожній 
молитовній групі. Якщо, наприклад, ви будете відмовляти Молитву 
Хрестового Походу про Благодать Захисту, то зробіть це в такий спо-
сіб, щоб молитовна група зосередилась цього дня на виборі Молитов 
Хрестового Походу, які взивають Божого захисту для душ. Потім, в 
інший день, зосередьтеся на виборі молитов, які дані вам для захи-
сту священиків і духовенства.
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Ці молитовні групи Хрестового Походу, коли сформуються по 
всьому світу, стануть тією необхідною зброєю, щоб перемогти супро-
тивника в значно більших напрямках, ніж ви собі можете уявити.

Я буду продовжувати давати вам Дари нових молитов, які прине-
суть зі собою чимало чудес. Без такого втручання Я не зміг би вряту-
вати душі, яких так прагну.

Ідіть і плануйте молитовні зустрічі Хрестового Походу, опираю-
чись на поданий вам формат, поділіть молитви на частини, завдяки 
чому ви зможете зосередитися на конкретних намірах. Немає потре-
би спільно відмовляти всі молитви, хоч Я наполягаю, щоб ви відмов-
ляли їх якнайбільше щотижня. [Ісус, посл 726 від 07.03.2013]

Молитви Хрестового Походу – це Дар з Небес

Мої діти, ви повинні спробувати присвятити щонайменше п’ятнад-
цять хвилин на щоденне відмовляння Молитов Хрестового Походу, 
тому що це є дуже важливо. [Матір Спасіння, посл. 685 від 23.01.2013]

Вони мають лише одну мету – порятунок усіх душ: кожної дитини, 
кожного віровизнання, кожної статі, кожної релігії і атеїстів. Це є 
Моїм найбільшим прагненням. [Ісус, посл. 614 від 11.11.2012]

Ці молитви були написані на Небесах. [Ісус, посл. 614 від 11.11.2012] 

[...] і не походять з пера людини. Вони є для теперішніх часів і є 
потужною зброєю проти переслідування. Ці молитви є почутими 
кожного разу, коли вони виходять з ваших уст, Мої діти. Вони при-
несуть вам велику нагороду. [Бог Отець, посл. 418 від 05.05.2012]

Ці молитви, як ніякі інші, були надані людству як Дар, з яким пов’язані 
особливі Ласки. Ви не знаєте про те, що тих душ, яких ви допомагаєте 
рятувати, є в тридцять разів більше, коли ви відмовляєте ці молитви. 
Вони дають вам можливість потішити Серце Мого Сина через зміц-
нення і збільшення числа тих душ, яких Він потребує, щоб виконати 
Свій План Спасіння. [Матір Спасіння, посл. 694 від 31.01.2013]

Значення буде мати не кількість тих людей, які отримують Кни-
гу Істини чи Мої Послання, але кількість тих, які відмовляють 
Мої Молитви Хрестового Походу. Ці Молитви послаблять владу 
антихриста. [Ісус, посл. 607 від 05.11.2012]
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Молитва є настільки потужною, що коли ви будете відмовляти 
достатньо молитов, які Я даю світові через Молитви Хрестового 
Походу, то багато чого з важкої скорботи може бути скорочено. [Ісус, 
посл. 664 від 02.01.2013]

Ваші молитви, діти, мають велику силу і, особливо, тих з вас, які 
щодня відмовляють Мої Молитви Хрестового Походу, Мою Верви-
цю до Божого Милосердя і Святий Розарій. Вони затримали і запо-
бігли ядерній війні, врятували мільйони душ від пекельного вогню, 
а також запобігли багатьом землетрусам.

Завдяки Моїм Молитвам Хрестового Походу збільшаться чудеса, 
які Я обіцяв світові, і багато людей стануть свідками зцілень і навер-
нень. Завдяки цим чудесам Я дам пізнати Себе навіть найзакорені-
лішим скептикам. Саме через Молитви Хрестового Походу служи-
телям Моїх християнських церков буде виявлено Моє Милосердя і 
невдовзі багато з них отримають доказ достовірності цих Послань. 
[Ісус, посл. 792 від 11.05.2013]

Сила молитви

Ніколи не забувайте, що ваші молитви є найбільшою зброєю проти 
зла. [Ісус, посл. 379 від21.03.2012]

Ті, які не можуть жити, щоб не впасти в смертний гріх і чиї душі 
є настільки почорнілими, тому що вони опановані сатаною і яким 
необхідно вийти з цієї страшної темряви, не будуть достатньо силь-
ними, щоб це зробити.

Вони вважатимуть майже неможливим шукати Моєї допомоги. 
Вони можуть бути врятовані тільки завдяки молитвам Моїх святих і 
побожних послідовників.

Моїм сучасним апостолам надано величезну Місію, що рівно-
сильна тій, яка була дана Моїм апостолам, коли Я Вознісся на Небо, 
тільки більш термінову.

Ваша роль, Мої послідовники, полягає у підготовці цих душ до 
Мого Нового Раю через ваші молитви. Молитви можуть їх навернути.

Моє Милосердя є настільки великим, що Я прощу таких грішни-
ків через великодушність інших Моїх вірних слуг, через їхні страж-
дання та молитви.
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Ніколи не забувайте про силу ваших молитов. Ця сила є Даром 
для вас, щоб ви могли рятувати душі ваших братів і сестер.

Запам’ятайте, Мій Предвічний Отець любить усіх грішників. І 
настає велика втіха і течуть сльози радості за кожного загубленого 
грішника, що рятується від вогню Пекла. [Ісус, посл. 419 від 06.05.2012]

Захист Місії Спасіння
Пам’ятайте, що сатана зневажає цю Місію, бо через неї він втратить 
мільярди душ. Саме тому цей шлях буде дуже важким для тих, які 
ідуть за нею. Я закликаю вас бути обізнаними щодо тих, які гово-
рять, що вони приходять в Ім'я Мого Сина, а потім заявляють, що 
це Слово Боже походить від сатани. Вони чинять одну з найтяжчих 
помилок – хулу проти Святого Духа. Моліться, моліться, моліться за 
ті бідні душі. Не гнівайтесь на них. Натомість ви повинні просити 
про Милосердя для їхніх душ.

Для того, щоб захистити цю Місію від злоби сатани, Я прошу, 
щоб ви почали відмовляти цю могутню молитву, щоб відректися від 
сатани. Коли ви відмовляєте цю Молитву Хрестового Походу, при-
наймні двічі на тиждень, ви допоможете захистити Місію Спасіння 
та привести більше душ до Божого Царства.

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 і 
усунути всі перешкоди в нашій Місії порятунку душ. Амінь.

Діти, ви повинні пам’ятати, що ніколи не буває легко, коли ви 
допомагаєте Моєму Синові нести Його Хрест. Його страждання ста-
ють вашими, коли ви заявляєте про свою відданість Йому. Цілковито 
довіряючи Йому і наполегливо продовжуючи свою мандрівку, щоб 
допомогти Йому рятувати душі, ви станете сильнішими. Вам буде 
дана мужність, сила і гідність, щоб піднятися над висміюванням, 
хулою і спокусами, які будуть вашою щоденною долею аж до Дня 
Другого Пришестя Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа. [Матір 
Спасіння, посл. 1034 від 31.01.2014]
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Моя Армія сформована. Тепер вона зростатиме і пошириться скрізь, 
залучаючи до себе багато душ, за якими Я сумую. Цій Армії були нада-
ні великі Ласки і через Силу Святого Духа вони будуть підтримувати 
Полум’я християнства і нестимуть Світоч Правди до Останнього Дня. 
Вони принесуть Світло Бога до найтемніших закутків і відкриють очі 
мільйонам на Правдиве Слово Боже, оскільки відступництво пожирає 
Мою Церкву на землі. [Ісус, посл. 914 від 15.09.2013]

МОЛИТОВНІ ГРУПИ ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

Моя ніжно улюблена дочко, Я прагну проінструктувати Мої Моли-
товні Групи Хрестового Походу бути обережними, коли ви будете 
закладати їх у ваших країнах. Вони повинні тримати поблизу освяче-
ну воду, Розп'яття, яке представляє Мене, і відмовляти цю особливу 
Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [96]
Про Благословення і Захист нашої Молитовної Групи 
Хрестового Походу

О мій найдорожчий Ісусе, будь-ласка, благослови і захисти 
нас, Твою Молитовну Групу Хрестового Походу, щоб ми стали 
невразливими до підступних нападів диявола і будь-яких злих 
духів, які можуть мучити нас у цій Святій Місії порятунку душ.
Щоб ми залишилися вірними і сильними, коли наполегливо 
відстоюємо Твоє Святе Ім’я перед світом і ніколи не 
відмовилися від нашої боротьби за поширення Істини Твого 
Святого Слова. Амінь.

Будь-ласка, відмовляйте цю молитву вголос до і після кожної 
молитовної зустрічі.

Я повинен також проінструктувати вас, Мої улюблені учні, щоб 
молитва була основою для кожної молитовної зустрічі. Я не хочу, 
щоб ви роздумували про негативні речі і допускали до себе страх, 
тому що Я приношу лише Любов і Милосердя.
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Мої Послання сповнені надії і пом'якшать багато передбачених 
страждань через силу Моїх Молитовних Груп Хрестового Походу. 
Метою цієї Місії є спасіння душ. Ніколи не було іншої мети. Мої 
Послання передаються, щоб просвітити вас, звернути увагу на 
небезпеки, які можуть вплинути на вашу віру і щоб підготувати вас 
до Мого Нового Раю. [Ісус, посл. 687 від 25.01.2013]

Мої послідовники, ви повинні підготуватися до страшних випробувань, 
які постануть перед вами через те, що ви відповіли на Мій заклик. Все 
буде зроблено для того, щоб викликати руйнацію у ваших Молитовних 
Групах. Наприклад, багато священиків будуть намагатися зупинити 
їхню діяльність. Скажуть вам, щоб ви не брали в них участь. Скажуть, 
що це заборонено. Скажуть вам, що Мої Молитви походять від зло-
го духа. Вони подадуть вам відмовки різного роду – всі з яких будуть 
спрямовані на те, щоб попросту зупинити виконання Моєї Справи.

Я заохочую вас до спільної праці у мирі та гармонії. Не допускайте 
розбіжностей думок, щоб не зупинити цю Працю. В цей час сатана 
буде намагатися вбити клин між вами всіма, щоб Молитви Хресто-
вого Походу, не поширилися по цілому світі, як було Мною наказано.

Молитовні Групи «Ісус до людства» повинні створюватися 
скрізь. Вони будуть невід’ємною частиною формування та коор-
динації Моєї Армії Залишку на землі. Ви повинні тісно співп-
рацювати в любові та злагоді, перебуваючи в контакті з Моєю 
дочкою, Марією. Я доручив їй допомагати провадити вас там, де 
це можливо. Я послав їй 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. Марія буде про-
інструктована Мною щодо способу організації і формату, якого 
Я прагну для них.

Я буду благословляти кожну Молитовну Групу, коли вони 
погодяться на Мій Провід. Я потребую участі представників духо-
венства та використання молитовників. Марія незабаром дасть вам 
знати, які є очікування.

Підготуйтеся до цієї всесвітньої Місії так, як до жодної іншої. Це 
остання Місія порятунку душ і кожен крок цього шляху є про-
диктований Мною, Ісусом Христом. Тому Я прошу скласти всю 
вашу довіру в Мені. Радійте, бо отримання такої ролі у цьому 
найважливішому часі в історії світу є благословенням для вас. 
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Для цього ви отримаєте від Мене багато Дарів, бо Я потребую вашої 
допомоги, щоб рятувати душі. [Ісус, посл. 677 від 17.01.2013]

Цей час – немов затишшя перед бурею.
Використайте його, щоб підготувати так багато людей, наскільки 

це можливо. Поширюйте Мої Послання, Мої Молитви Хрестового 
Походу і моліться за ваших братів і сестер, щоб після Попередження 
вони прийняли Моє Милосердя. [Ісус, посл. 524 від 19.08.2012]

ТРИ ДНІ ТЕМРЯВИ

Святе Письмо:

Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не 
дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитають-
ся небесні сили. [Мт. 24.29]

Книга Істини:

[...] сонце буде одним з найважливіших знамень, що виявлятиме набли-
ження Божественного Втручання. Коли ви побачите зміни на сонці – 
коли воно буде здаватися більшим, світитиме довше та невідповідно 
до пори року – знайте, що наближається час Мого Другого Пришестя.

Рука Бога використає незвичну активність сонця для попереджен-
ня світу. Вчені не зможуть пояснити причину раптових порушень на 
сонці і незвичну поведінку цієї зірки, яка приносить вам світло. Без 
сонячного світла земля занурилася б у темряву. Тоді як гріховність 
людства зростатиме, а гріх сприйматиметься попросту як части-
на людської природи, земля покриється духом темряви. Коли гріх 
огортатиме світ, сонце повільно втрачатиме свій блиск і стане тьмя-
ним. Коли людина втратить почуття любові до ближнього і стане 
несприйнятливою до болю, якого завдає іншим своїми гріхами, тоді 
світ стане темнішим – темнішим духом, темнішим під час дня. [...]

Сонце буде розсіюватися, поки, врешті, жоден промінчик світла 
не досягне землі протягом трьох днів. Єдиним світлом буде Світло, 
яке походить від Правди. [Ісус, посл. 1249 від 24.10.2014]

Це відбудеться в самому кінці і не слід цього плутати з Попереджен-
ням. Це впродовж тих трьох днів буде плач та скрегіт зубів і люди 
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будуть блукати, шукаючи Мого Світла, незважаючи на те, що відки-
нули Мене. Це буде час для Правди.

Мої послідовники не повинні боятися цих трьох днів, і хоч ви може-
те бути несвідомі Моєї Присутності, все ж Я буду з вами. [Ісус, посл. 
376 від 18.03.2012]

Освячені свічки забезпечать вас тим єдиним світлом, дозволеним 
Мною, щоб дати можливість тим, які люблять Мене, бачити і очікувати 
з радістю на Прихід Мого Сина. [Бог Отець, посл. 1106 від 20.04.2014]

Так само, як Мій Син воскрес із мертвих на третій день, так само Він 
об'явить Себе на третій день після трьох днів темряви під час Свого 
Другого Пришестя. [Бог Отець, посл. 1106 від 20.04.2014]

На четвертий день небо розкриється і Світло – таке, якого ви не в 
змозі собі уявити – виллється із Небес. Тоді Мене побачить кожна 
людина в кожній країні і в той самий час у всій Моїй Славі, коли Я 
прийду, щоб посісти Царство, обіцяне Мені Моїм Отцем. [Ісус, посл. 
1249 від 24.10.2014]

ДЕНЬ ГОСПОДНІЙ, ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ ХРИСТА, СУД

Святе Письмо:

Тоді на небі з’явиться знак Сина Чоловічого, і тоді заридають усі 
племена землі й побачать Сина Чоловічого, що надходитиме на 
небесних хмарах з потугою та славою великою. [Mт. 24.30]

Як блискавка, що на сході блисне й вмить аж на самім заході сяє, 
так буде й прихід Чоловічого 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 
говоритимуть: 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, розпа-
деться. І коли так усе це має розпастися, якими ж слід вам бути свя-
тими у всім вашім житті та в побожності, очікуючи і прискорюючи 
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день Божого приходу, коли небо, палаюче, розтане і первні, розпалені, 
розтопляться! Нового ж неба й землі нової, згідно з його обіцянкою, 
очікуємо ми, в яких справедливість перебуває. [2Пт. 3.10-13]

Бо це ми вам кажемо словом Господнім: Ми, що живемо, що зали-
шимося до приходу Господа – не випередимо тих, що поснули. Бо сам 
Господь на даний знак, на голос архангела та при сурмі Божій, 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:

Друге Пришестя Христа

Коли прийде час на Моє Друге Пришестя, буде чути сильний звук, 
подібний до гуркоту грому і небеса відкриються, так немов би було 
піднято велику завісу. [Ісус, посл. 1284 від 04.12.2014]

Небо [...] засяє безліччю кольорів, яких людина ніколи раніше не 
бачила. [Ісус, посл. 1127 від 13.05.2014]

Потім ти, Моє дитя, як Сьомий Ангел оголосиш, що Мій Син при-
був. Небо змінить свій колір на золотий і невдовзі по цьому кожен 
чоловік, жінка і дитина – кожен грішник побачить Чудо. Мій Син 
явить Себе на хмарах так само, як Він відходив. [Матір Спасіння, 
посл. 894 від 28.08.2013]

Я прийду на хмарах, в оточенні всіх ангелів і святих у Небі, у великій 
Славі. [Ісус, посл. 645 від 17.12.2012]

Я прибуду раптово, під звуки сурм і солодкі співи хору ангелів. [Ісус, 
посл. 1127 від 13.05.2014]

Я з'явлюся у величному білому світлі, яскравішому за сонце і багато 
людей будуть засліплені цим Величним Світлом, яке буде оточувати 
Мене. Чим чистішими будуть душі, тим виразніше вони будуть бачи-
ти і вони радітимуть, коли побачать Моє Обличчя. [Ісус, посл. 1284 
від 04.12.2014]

Мене побачить кожен чоловік, жінка і дитина різного віку та відчують 
великий шок і велике хвилювання. Люди не повірять своїм очам і бага-
то з них оніміють – інші будуть плакати сльозами полегшення і радості. 



120

Багато будуть неготовими і ця подія буде для них настільки гнітючою, 
що вони будуть проливати сльози смутку, бо зрозуміють у своїх сер-
цях, що вони відкинули правдивого Месію і є негідними, щоб увійти 
до Мого Царства. Але Я кажу цим людям зараз. Того дня вам потрібно 
ввізвати до Мене і попросити Мене пробачити вас. Тоді ви також буде-
те зібрані в Моєму Новому Царстві. [Ісус, посл. 1127 від 13.05.2014]

Моє Царство зійде з Неба, щоб світ його побачив, перш ніж зазву-
чить остання сурма. Коли сурми засурмлять, тоді будуть взяті лише 
ті, які дозволять Мені себе спасти, і ті, які були вірні Божому Слову. 
Тому ви не можете дозволити собі, щоб у цей час гординя засліпила 
вас на Божий Заклик. [Ісус, посл. 745 від 26.03.2013]

Я врятую кожну душу, яка закличе Мене безпосередньо перед тим, як 
небо закриється, гори обваляться і море затопить землю, і тоді небе-
са зникнуть разом зі старою землею. З'явиться Мій Новий Рай, Нове 
Небо та Земля, така як була створена для Адама і Єви, і всі будуть 
радіти. Бо це буде Найбільший День, відколи Бог створив Адама і 
Єву. Ніколи не втрачайте надії і запам’ятайте ці Мої слова до вас.

Моє Милосердя є настільки Великим, що навіть ті, які продали 
свої душі дияволу, будуть врятовані, якщо вони тільки побажають 
цього, закликавши Мене в Останній День. Вони також можуть жити 
Вічним Життям великої слави з усіма Божими дітьми. Цей Новий 
Рай є вашим законним Спадкоємством. Не втратьте його задля фаль-
шивих та порожніх обіцянок сатани. [Ісус, посл. 1150 від 13.06.2014]

Моя Присутність струсоне землю і вона тремтітиме. Тоді настане 
велика тиша і прозвучить Мій Голос, коли Я проголошу, що це Я, 
Ісус Христос. Настане велика радість з боку тих, кого Я покличу – 
тих, які будуть благословенні Моїм Великим Милосердям. [Ісус, 
посл. 1284 від 04.12.2014]

Такою великою буде ця Славна Подія, що не буде жодної людини, 
якій би не перехопило подих від подиву та захоплення, коли Я з'яв-
люся в небі. [Ісус, посл. 307 від 09.01.2012]

Друге Пришестя – День Божого Суду

Це буде день, коли Я прийду судити.
Я поділю Моїх людей на тих, які люблять Мене і на тих, які нена-

видять Мене.
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Ті, які відкинули Мене і віддали шану всім справам злого духа, 
будуть вислані до вічного полум’я Пекла.

Решта прийдуть і житимуть зі Мною в Раю, разом з воскреслими 
праведниками.

Це є мета, на яку з нетерпінням повинна очікувати кожна душа, 
коли Я прийду знову, як обіцяв. [Ісус, посл. 376 від 18.03.2012]

Перше Воскресіння

Моє Друге Пришестя відбудеться після Попередження. [Ісус, посл. 
482 від 06.07.2012]

В тому часі святі в Небі, і всі, які померли в Моїй Ласці, піднімуться 
з праведниками, які пережили Скорботу. [...] Вони будуть втішати-
ся миром і добробутом під Моїм Духовним Царюванням, доки Моє 
Царство не буде передане Моєму Отцеві.

Це буде Перше Воскресіння і воно буде супроводжуватися тися-
чолітнім царюванням в досконалій гармонії згідно з Божественною 
Волею Мого Отця.

В тому часі грішники, які відкинули Мене, страждатимуть. [Ісус, 
посл. 645 від 17.12.2012]

Звернення Христа Спасителя
до християн:

Християнам говорю наступне. Знайте, що ця велика і славна Подія 
відбудеться найближчим часом. Ваше покоління стане свідком 
Мого Славного Повернення.

Я ніколи не виявлю того дня, тому що його знає лише Мій Отець, 
але можу запевнити вас, що час Мого Другого Пришестя вже близько.

до священиків:

Вам, Мої висвячені слуги, Я кажу, що вашим обов’язком є підготува-
ти Мій народ – ті душі, за які ви несете відповідальність, щоб вони 
були включені в Книгу Життя.

Благаю вас посилено працювати через силу засобів комунікації 
і молитви, щоб підготувати світ до Мого Другого Пришестя. [Ісус, 
посл. 376 від 18.03.2012]
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Значення Другого Пришестя Христа

Ісус: Моє Воскресіння принесло душам Вічне Життя

Багато плутанини існує в світі щодо цієї Події. Багато людей вірять, 
що Моє Друге Пришестя означає надходження кінця світу. Але це не 
так. Воно означатиме Кінець Часів, коли сатана і його послідовники, 
які створюють невимовні страждання у світі, будуть вигнані із землі 
на 1000 років. [Ісус, посл. 88 від 20.05.2011]

Моя ніжно улюблена дочко, Моє Воскресіння з мертвих мало вагому 
причину. Воно не сталося тільки задля того, щоб довести Мою Боже-
ственність тим, які не прийняли того, Ким Я Є. До того часу душі, 
які померли, не могли увійти до Неба. Вони були змушені очікувати. 
Але як тільки відбулося Моє Воскресіння, їм було дано Нове Життя 
в Моєму Царстві. Моє Воскресіння принесло душам Вічне Життя і 
тому смерть вже більше не має влади над людським родом.

Моє Воскресіння стане виразно очевидним під час Мого Другого 
Пришестя, бо тоді всі ті душі, які померли в Мені і для Мене, також 
воскреснуть з мертвих і отримають Вічне Життя. Вони воскреснуть 
тілом і душею в досконалій єдності з Волею Бога і будуть жити в 
Моєму Новому Царстві, тоді як стара земля і небо зникнуть і виник-
не Новий Світ. Мій Новий Рай стане Світом без кінця – як це і було 
передбачено. Всі ті, які люблять Бога і які приймуть Мою Руку 
Милосердя, увійдуть до Мого Славного Царства. Такою була Обіт-
ниця, яку Я зробив, коли віддав Моє земне Тіло смерті, щоб дати 
вам усім Вічне Життя. Не забувайте, що все те, що Бог обіцяє, Він 
завжди виконує. Все, що Бог передбачив через усіх Своїх пророків, 
сповниться, тому що Він не говорить одне, а має на увазі інше.

Коли Бог говорив Йоану, що в останні дні світ поділиться, а Його 
Храм буде зруйнований, Він не брехав. Царювання тих, які бажають 
знищити Боже Слово, розпочалося і час для здійснення усіх про-
роцтв, передбачених Даниїлу та Йоану, наближається. Моя Обітни-
ця прийти і відділити козлів від овець вже скоро стане реальністю. 
Людина отримає всяку допомогу через втручання з Небес і бага-
то можливостей, щоб зробити остаточний вибір. Вона або піде за 
Мною, або залишиться. [Ісус, посл. 1104 від 17.04.2014]
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Ісус: Ваше життя на землі є екзаменом на вашу любов до Мене

[...] Я запрошую усі душі до Мого Царства. Я не резервую місце 
лише для святих і вибраних, хоч для них підготовлене особливе міс-
це в Моєму Царстві. Я запрошую усіх грішників, навіть тих, які скої-
ли жахливі гріхи, бо Я Є передусім Богом Великої Любові. Я прийму 
з радістю кожного, хто взиває до Мене в примиренні та покаянні. 
Якщо тільки це станеться до моменту смерті, то Я привітаю кожну 
таку душу і обійму її. [...]

Все, про що Я прошу, це щоб ви підготувалися до цього дня, про-
живаючи своє життя так, як Я вас навчив. Я не прошу вас припинити 
виконувати ваші щоденні обов’язки. Ви маєте обов’язок перед інши-
ми; ви ніколи не повинні відчувати, що ви маєте ізолювати себе від 
своїх близьких, коли ви ідете за Мною. Я прагну, щоб ви любили 
свої сім'ї та друзів і приділяли їм час, якого вони потребують, щоб 
відкрито підтвердити вашу любов один до одного. Любіть усіх, як 
Я люблю вас. Ви можете це зробити своїм ставленням до людей; 
вашим часом, який ви витрачаєте, живучи в гармонії з іншими; тими 
словами, які ви говорите про них іншим; і тим, як ви допомагаєте 
іншим, що не можуть самі собі дати раду. Все ваше життя на землі 
є екзаменом на вашу любов до Мене. Ви проявляєте свою любов 
до Мене через любов, яку проявляєте до інших, в тому числі й до 
тих, які проклинають вас.

Важливо, щоб ви завжди, щодня, розмовляли зі Мною, навіть 
якщо всього лише протягом декількох хвилин. Саме в цей час Я бла-
гословляю вас. Будь ласка, ніколи не дозвольте страху перед новим 
прийдешнім світом спонукати вас покинути тих, які поруч з вами. 
Ви повинні зосередитися на Мені і тоді віднайдете мир. Потім ви 
повинні поділитись цим Даром миру зі своїми близькими. Знайте, 
однак, що через свою любов до Мене ви страждатимете і зазнаєте 
ненависті від інших. Щоб піднятися понад цю ненависть, ви повинні 
відповідати на неї тільки любов’ю. Завжди.

Я приношу вам свободу від оков смерті і вона не матиме влади 
над вами. Завдяки Моєму Воскресінню ви знову будете у повноті, 
в досконалому тілі й душі, в Моєму Новому Царстві. Чого ж тоді 
боятися, якщо Я приношу вам цей Дар Вічного Життя? [Ісус, посл. 
1265 від 12.11.2014]
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Не бійтеся великих потрясінь, бо час, щоб виполоти гниль, розпо-
чався і коли нове життя з'явиться з-під ґрунту, тоді Новий Світ, який 
не матиме кінця, викличе захоплення в кожній душі, яка потягнеться 
до Мене. [Ісус, посл. 1303 від 30.12.2014]

Моє Друге Пришестя буде останньою главою у сповненні Мого 
Заповіту. Цей Заповіт побачить народження Нового Єрусалиму. 
[Ісус, посл. 589 від 20.10.2012]

ЧИСТИЛИЩЕ І ПЕКЛО

Книга Істини:

Багато хто з Моїх дітей не читали Святої Біблії і несвідомі повноти 
Мого Вчення.

Мої висвячені слуги присвячують більше часу, зосереджуючи 
свою увагу на тій частині Мого Вчення, в якій Я прошу вас про 
любов до ближнього, і це є добре. Натомість не говорять про наслід-
ки, перед якими постане людство, якщо воно відкине Бога Отця. 
Чому Мої висвячені слуги заперечують існування Пекла і чому вони 
малюють райдужну картину Чистилища?

Мої діти у церквах були навчені багатьом добрим речам, що про-
голошують Славу Бога Отця Вседержителя. Але, на жаль, існування 
Чистилища і Пекла спростувалося до такої міри, що Мої діти стали 
байдужими до їхнього існування.

Мої діти були введені в оману і щодо існування сатани. Багато 
Моїх висвячених слуг навіть заперечують його існування. О, як 
нерозумно вірити, що людина може зміцнити свою віру, не маючи 
знання і розуміння правди про силу сатани.

Ця відсутність спрямування з боку Моїх висвячених слуг призве-
ла до того, що зло у світі процвітає у спосіб, якому можна було б 
запобігти через молитву. Сатані було дозволено вільно блукати по 
цій землі протягом деякого часу через сліпоту Моїх висвячених слуг. 
Якщо б Мої діти були належним чином обізнані щодо хаосу, який 
викликає сатана, то молитва для пом’якшення його впливу була б 
значно сильнішою. [Ісус, посл. 214 від 07.10.2011]
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Чистилище
Святе Письмо:

Бо коли, отже, йдеш з противником своїм до уряду, намагайся виз-
волитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не 
видав тебе возному, а возний щоб не кинув тебе до в'язниці.

Кажу тобі: Не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього 
шага. [Лк.12.58-59]

Книга Істини: 

Існування Чистилища є неправильно зрозумілим. Багато хто з вас 
вважає, що це просто очікування, період очищення для тих душ, які, 
можливо, не перебували в стані Благодаті в момент смерті перед 
тим, як вони зможуть увійти до Неба.

Діти, існують різні рівні Чистилища, і всі душі відчувають пеку-
чий біль темряви, який посилюється на щораз нижчому рівні. Це 
означає, що душі, яким мало що забракло, щоб бути вкинутими до 
Пекла, терпітимуть цей пекучий біль в найбільшій степені. Хоч усі 
душі в Чистилищі, в кінцевому рахунку, увійдуть в Царство Мого 
Отця, це не те місце, де Мої діти можуть відчувати себе задоволени-
ми. Ось чому ви повинні боротися з гріхом і регулярно шукати про-
щення, наскільки це можливо, щоб залишатися в стані Ласки. Тому 
ви повинні завжди дотримуватися Десяти Божих Заповідей. Тому ви 
повинні також молитися за ті душі, які там знаходяться, тому що без 
ваших молитов вони не зможуть увійти до Царства Небесного аж до 
останнього Дня, Дня Суду. [Ісус, посл. 214 від 07.10.2011]

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 незгас-
ний, 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.
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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 посо-
литься. [Мр. 9.43-49]

Син Чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його Царства 
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: 

Впродовж перших годин після смерті сатана посилає своїх демонів, 
щоб спокусити душі, навіть на цьому етапі.

Він спокушає їх відмовитися від стану Чистилища. Він робить те 
ж саме для тих, які померли в стані Благодаті і призначені для Неба.

Я показав тобі швидкість, з якою душі занурюються в Пекло і вра-
жаючі переслідування, яким вони піддаються, щоб застерегти тих, 
які не вірять, що воно існує. [Ісус, посл. 590 від 20.10. 2012]

Багато душ, які зовні відкинули Мене, як приватно, так і привселюд-
но, знемагають у Пеклі. Їхній гіркий жаль посилюється жахливими 
болісними стражданнями і ненавистю сатани. У Пеклі сатана одразу 
ж виявляє себе їм у всіх своїх злих і огидних обрисах, і його нена-
висть до них наповнює їх щосекунди. Їхня відраза до нього, по своїй 
суті – того ж самого звіра, якого вони вшановували протягом свого 
життя на землі – є причиною значної частини їхнього болю. Але най-
більшої муки завдає їм відокремлення від Мене і біль темряви, який 
вони відчувають. [Ісус, посл. 1020 від 12.01.2014]

Там знаходяться вже мільярди душ і так багато тих, які входять туди 
щосекунди: вони виглядають, немов дощ з падаючих зірок; як буре-
вій з градом, котрий потрапляє до озера вогню. [...] Мільярди душ, 
що в Пеклі, це ті, які зухвало відкинули Мене під час свого життя. 
[...]

У Пеклі в десять раз більше душ, ніж у Чистилищі. Мільярди 
душ у Пеклі, всі на різних рівнях, перевищують кількість тих, 
які є в Небі; тридцять три припадає на кожну окрему душу в 
Небі. [Ісус, посл. 590 від 20.10. 2012]
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Заперечення існування Пекла і сатани

Так мало людей вірить в існування Пекла. Багато хто вважає, що 
Пекло є лише місцем з народного фольклору. Так багато перекона-
них, що Бог не допустив би існування такого місця, а також, що всі 
гріхи, якими б серйозними вони не були, будуть прощені. В такому 
стані речей Я звинувачую тих Моїх висвячених слуг, які протягом 
десятиліть здійснювали помилки, піддаючись тиску секуляризова-
ного світу. Ця брехня означає втрату багатьох мільярдів душ. І хоч 
для цих душ вже занадто пізно, все ж ще є час на порятунок тих, 
які сьогодні відзначені плямою смертного гріха. [Ісус, посл. 705 від 
11.02.2013] 

Багато хто з Моїх висвячених слуг Церкви [...] самі не вірять в реаль-
ність Пекла. Як же вони можуть проповідувати про жах Пекла? Вони 
не можуть, тому що багато з них зробили вибір на користь простої 
відповіді: "Бог завжди Милосердний. Він ніколи не відправить вас 
до Пекла. Чи Він зможе?"

Відповідь є – ні. Він не зробить цього. Це вірно, тому що Він ніко-
ли не може відвернутися від Своїх дітей. Але реальність є такою: 
багато, багато душ блокуються смертельними гріхами, які вони здій-
снюють і стають залежними від своїх гріхів знову і знову, знову і 
знову. Вони знаходяться в суцільній темряві, у звичному середовищі 
їхньої власної аморальності, яку вони вибирають, навіть після смер-
ті. Тому вони не можуть бути спасенними. Вони вибрали цей шлях 
з власної вільної волі, Дару від Бога, в яку Він не може втручатися. 
Але сатана може. І він це робить. [...] Не існує, Мої діти, яснішого 
способу пояснити вам наслідки. Саме через Мою Любов і Співчуття 
маю навчити вас Правди. [Ісус, посл. 69 від 19.04.2011]

Правда про існування сатани і реальність Пекла замовчувалась про-
тягом багатьох десятиліть і це мало негативний вплив на спасіння 
людства. Всі згадки про Пекло були знищені і людина була введена 
в оману помилковим відчуттям безпеки. Так що сьогодні небагато 
людей вірять в існування диявола чи у безодню Пекла. Ця брехня 
стала лихом для людства і в результаті багато душ були втрачені, 
бо існування Пекла заперечується. Смертний гріх більше не вважа-
ється чимось реальним і тому не робиться жодних спроб уникнути 
його. Ті, які служать Моєму Синові, Ісусу Христу, в Його церквах, 
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зобов’язані підготувати душі, щоб вони були гідними увійти в Цар-
ство Небесне. [Матір Спасіння, посл. 1060 від 23.02.2014]

Як уникнути Пекла?

Пекла можна уникнути через розуміння наслідків смертного гріха, 
хоч про це не згадується ні слова. Душі гинуть, тому що їх ніколи 
не вчили належним чином, як уникати гріха і шукати покаяння. Для 
того, щоб стати гідними увійти до Царства Мого Сина, ви повин-
ні проводити час, проживаючи своє життя згідно зі Словом Божим. 
Будь-ласка, не ігноруйте Правди, бо, якщо ви це зробите, то будете 
втрачені. [Матір Спасіння, посл. 1060 від 23.02.2014]

Я прошу вас визнати гріх як частину вашого життя, але Я закликаю 
вас продовжувати уникати семи смертних гріхів, бо роблячи так, ви 
будете перебувати в Моїй Ласці. Ви завжди повинні визнавати свої 
гріхи. Робіть це щодня. Говоріть зі Мною і просіть Мене пробачити 
вас. Ті з вас, які не можуть приступити до Таїнства Сповіді – ті, які 
дотримуються різних вірувань та релігій – ви повинні прийняти Дар 
Повного Відпусту [Молитва Хрестового Походу 24], який Я вам дав.

Подбайте про свою душу, бо це ваша душа житиме вічно. Ви буде-
те жити вічно тільки в одному з двох місць – в Пеклі, або в Моє-
му Царстві. [Ісус, посл. 1020 від 12.01.2014]

Невдовзі Пекло буде офіційно оголошено місцем, якого не існує

Душам буде сказано, що всі Божі діти, якщо вони живуть розсудли-
вим і гідним життям – незалежно від того, чи вірять вони в Бога, чи 
ні – отримають Вічне Життя. Але це буде брехнею. Немає вороття із 
Пекла. Воно є на вічно. [...]

Будь-яка людина, яка каже вам в Моє Ім’я, що Пекла не існує, не 
зацікавлена у допомозі вам спасти вашу душу. Якщо ви переконані, 
що Пекла не існує, то ви помилково вважаєте, що гріх не має значення.

Ви не можете служити Мені, якщо вважаєте, що гріха не існує. Ви 
не можете жити славним життям у Вічності, у Моєму Царстві, якщо 
не попросите Мене пробачити ваші гріхи. Це є суть нового вчен-
ня, яке незабаром буде введене і яке ви будете змушені прийняти. 
Це тоді вас через обман примусять знехтувати приготуванням своєї 
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душі до Великого Дня Господнього, коли Я прийду, щоб повернути 
вас Собі. [Ісус, посл. 1020 від 12.01.2014]

Моліться, моліться, моліться, щоб людство визнало існування сата-
ни, бо поки цього не станеться, воно ніколи по-справжньому не при-
йме Обітниці Відкуплення Мого Сина. [Матір Спасіння, посл. 1060 
від 23.02.2014]

Ваш вибір – Небо або Пекло

Я, Ісус Христос, не роблю порожніх погроз. Я зроблю все, щоб спа-
сти вас. Але після певного моменту Я нічого не зможу зробити, щоб 
зупинити вас у пошуках фальшивої втіхи, яку ви сподіваєтесь отри-
мати від лукавого. Розбийте сатанинські кайдани, якими ви пов’яза-
ні і біжіть зараз до Мене. Я врятую вас, але ви повинні попросити у 
Мене прощення, поки ще живете у цьому житті.

Пам’ятайте, це ваш вибір – Небо або Пекло. Вибирайте, поки ви 
все ще живете на цій землі, тому що ви не зможете цього зробити, 
коли перейдете до майбутнього життя. [Ісус, посл. 99 від 30.05.2011]

НОВИЙ ЄРУСАЛИМ

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 велику, на високу, і показав мені місто 
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 записа-
ні в книзі життя в Агнця. [Одкр. 21.22-27]
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Книга Істини:
Нове царство, яке підніметься з попелу, принесе всім і кожному з вас 
величезну радість і щастя. Бо тоді ви прибудете додому в Гостинні 
Обійми Царя, Месії, який приніс велику Жертву задля вашого спа-
сіння. [Матір Спасіння, посл. 1263 від 08.11.2014]

Ваш перехід з цієї землі до Мого Нового Царства буде безболісним, 
блискавичним і таким несподіваним, що ви заледве зможете затаму-
вати подих перед тим, як його краса відкриється перед вами. [Ісус, 
посл. 746 від 27.03.2013]

[...] ви в одну мить опинитеся в новій реальності. Спочатку це вас 
шокує і ви швидко розглянетесь, щоб знайти своїх близьких. Я вря-
тую так багато душ, що ви будете з вашими родинами, в тому числі 
з тими, яких ви любите, які вже є зі Мною на Небесах і тими, яких Я 
звільню з вогню Чистилища.

Велика радість буде скрізь. Це триватиме сто днів. В Моєму Новому 
Раю буде тільки одна релігія, Новий Єрусалим, де Мене будуть вшано-
вувати щодня. Все буде в єдності зі Святою Волею Мого Отця. Там буде 
дванадцять країн, але тільки одна мова, бо Я не дозволю розділення.

Я призначу лідерів і в кожній країні не буде бракувати поживи, 
води, будинків чи життя. Там не буде смерті, бо Я дам усім тим, які 
увійдуть, Вічне Життя. Усі народи працюватимуть разом, щоб поши-
рювати Слово Боже і щастя, якого неможливо досягти на землі сьо-
годні, буде одним із найбільших Дарів, які Я подарую вам. Ви будете 
дуже любленими і любитимете Мене так, як Я люблю вас.

Багато з вас зустрінуться з поколіннями своїх родин з глибини 
віків. Покоління будуть продовжуватись, так що ви побачите своїх 
синів і дочок у шлюбі і в них будуть народжуватися досконалі Божі 
діти – усі благословенні великими Ласками. Там буде призначений 
Глава Моєї Церкви і його ім’я Петро, бо Я обіцяв, що він сформує 
Мою Церкву на землі. І тому в Новому Раю він очолить Мою Церкву. 
[Ісус, посл. 896 від 30.08.2013]

Ви будете зроблені з чистого тіла, яке не псуватиметься, вільне від 
захворювань, фізичної смерті і старіння. Ви всі будете мати своє власне 
житло посеред трав, дерев, гір, річок, струмків і квітів, які оточувати-
муть вас у всій своїй славній красі. Тварини будуть ручними і житимуть 
в мирі та злагоді з усіма Божими дітьми. [Ісус, посл. 473 від 26.06.2012]
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В Новому Раю у дванадцяти народів будуть різні рівні. На нижньому 
рівні будуть міста і села, і всі працюючі будуть черпати з джерела 
миру, любові, щастя і задоволення. Нікому нічого не бракуватиме. Я 
буду їхнім Царем, їхнім Господарем, і пануватиму серед них у Міс-
тичному Єднанні. 

Далі будуть більш високі рівні. Вони будуть утримувати всі наро-
ди в єдності з Моїм Вченням, і всі люди будуть злучені в повній 
гармонії між собою і з тваринами землі, як великими, так і малими.

Всі виживатимуть, споживаючи з Дерева Життя. Нікому не забрак-
не поживи. Наступними будуть уряди народів. Вони будуть забез-
печувати, щоб все було згідно з Моїм Вченням. Мої уряди будуть 
управлятися Моїми святими і апостолами.

Так буде аж до самого кінця, коли буде Друге Воскресіння з 
мертвих, остаточна битва.

На короткий період часу сатана буде звільнений разом зі своїми 
демонами. Тоді все зло буде знищено. Моє Милосердя, нарешті, буде 
остаточно представлено світові, в об'єднаних Нових Небесах і Землі.

Все буде об’явлено тоді, коли таємниця Бога буде виявлена всім у 
своїй повній і остаточній Славі. [Ісус, посл. 581 від 12.10.2012]

Цей Новий Рай вже чекає і він стане домівкою для мільярдів душ, 
в тому числі для тих, які очікують в стані Чистилища і на Небесах. 
[Ісус, посл. 896 від 30.08.2013]

Запам’ятайте, що після Другого Пришестя Чистилища не існувати-
ме. Небо і Земля стануть одним, а Пекло стане місцем перебування 
тих, які обожнюють диявола і все те, що від нього походить. [Ісус, 
посл. 1236 від 09.10.2014]

*   *   *

Довіряйте Мені. Слухайте Мене через ці Послання – Книгу Істи-
ни. Вони є Божим Даром для вас, щоб ви ніколи не забули про Мою 
Обітницю прийти вдруге, щоб судити живих – тих, які живуть на цій 
землі, а також тих, які померли у Моїй Ласці...

Ідіть в мирі. Слухайте Мене в цей час тільки через ці Послання. 
[Ісус, посл. 1334 від 06.05.2015]
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