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Actul de Iubire
Isuse, Maria, V@ iubesc!
Mântui+i sufletele preo]ilor,
Mântui+i, sufletele
v@ rug@m cu umilin+è
òi ajuta]i-ne s@ o putem repeta DE O MIE DE ORI
cu fiecare respira]ie,
cu fiecare b@taie a inimii.
(Imprimatur e Vicariatu Urbis N. 26, die 23.11.2013)

Cu privire la Apari]iile particulare

“…Iar aceste carisme, extraordinare sau mai simple òi comune,
întrucât sunt cu prec@dere bune òi folositoare pentru nevoile Bisericii,
trebuie primite cu recunoòtin]@ òi bucurie…
Dar pronun]area asupra autenticit@]ii òi folosirea lor oficial@ apar]ine
Autorit@]ii Ecleziastice, a c@rei sarcin@ este mai ales de a nu stinge Duhul
Sfânt, ci a examina totul òi a re]ine ceea ce este bun.”
(din Constitu]iunea Dogmatic@ asupra Bisericii, Cap. 2, nr. 12)

Conform Decretului Sanctit@]ii Sale Papa Urban VIII, supunem toate
mesajele òi revela]iile prezentei compila]ii judec@]ii Bisericii, pe care nu
dorim în nici un fel s@ o anticip@m sau prejudiciem.
Dup@ aprobarea òi promulgarea Articolului 56/18 din 29 decembrie 1966
al Decretului Congrega]iei pentru Înv@]area Credin]ei din 15 noiembrie
dat de S.S. Papa Paul VI, este permis@ publicarea scrierilor despre apari]ii
òi revela]iilor f@r@ a avea Imprimatur, adic@ f@r@ permisiunea de publicare
a Bisericii.
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Câteva date despre via]a Justinei Klotz
Ca s@ povesteòti via]a Justinei Klotz ar fi nevoie de o munc@ imens@, nu
numai pentru a dezv@lui extraordinarele experien]e harismatice, ci òi
greut@]ile “obiònuite” ale vie]ii, iar via]a sa a fost una aproape centenar@!
O via]@ cu siguran]@ plin@ de haruri, consacrat@ în totalitate voin]ei sfinte
a lui Dumnezeu.
Justine s-a n@scut într-o familie de ]@rani bavarezi, înveselit@ de mul]i
copii. De mic@ a fost educat@ de p@rin]ii ei cucernici s@-l cinsteasc@ pe
Dumnezeu mai presus de orice, în orice întâmplare, punând totul în
mâinile Lui òi mul]umind pentru toate.
Înc@ din perioada tinere]ii cea mai vie dorin]@ a sa era rug@ciunea
continu@: s@ tr@iasc@ neîncetat în prezen]a lui Dumnezeu. Ea povestea c@
nu putea trece prin fa]a unei cruci (òi erau multe în Bavaria, în case òi pe
câmp), f@r@ s@ înal]e o rug@ciune c@tre Dumnezeu. Obiònuia s@ spun@: “Î]i
mul]umim Doamne Isuse Cristoase c@ ai murit pentru noi. Nu l@sa ca
sângele òi suferin]ele tale s@ fi fost v@rsate pentru noi în zadar.”
La terminarea òcolii a intrat într-un ordin religios unde s-a ocupat de
copii timp de opt ani. Din cauza s@n@t@]ii fragile nu a fost admis@ la
voturi òi a trebuit s@ p@r@sesc@ institutul unde era òi Ordinul. A sim]it o
durere mare care a înso]it-o tot restul vie]ii: cea mai mare dorin]@ a ei era
s@-l slujeasc@ pe Dumnezeu în mare tain@.
Cu timpul a devenit clar c@ Dumnezeu,Tat@ Îndur@tor, a ascultat rug@
ciunile Justinei òi c@ i-a încredin]at o misiune special@, potrivit@ celor care
doresc s@-l iubeasc@ pe Dumnezeu din toat@ inima: Justine fusese aleas@
s@ poarte Crucea pentru tot restul vie]ii. Un lucru foarte greu de în]eles òi
de acceptat în aceste timpuri moderne pe care tr@im. Înc@ un motiv pentru
care via]a ei se va scrie într-un viitor apropiat . Deocamdat@ în cartea de
fa]@ ne vom mul]umi s@ expunem în mare experien]ele sale mistice.
În anul 1917 Justine Klotz avea 28 de ani. Într-o zi se afla la picioarele
crucifixului, acas@, absorbit@ în rug@ciune, când a auzit în inim@ clopote
b@tând uòor, înso]ite de cuvintele: “Tu eòti a Mea òi Eu sunt al t@u! Tu
eòti a Mea òi Eu sunt al t@u!”. Le-a auzit de mai multe ori, timp de mai
multe momente. Apoi ea, în genunchi în fa]a crucii, îi promise
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Mântuitorului: “O, Mântuitorule, numai a Ta, numai a Ta!”. Pe loc sim+i
o durere atât de puternic@ în suflet, încât r@mase aproape f@r@ suflare òi
credea c@ o s@ moar@.
Impocon]inutul lor. Dar la început, o lung@ perioad@ de timp, Justine nu
a îndr@znit s@ se m@rturiseasc@ nim@nui de fric@ s@ nu fie luat@ în râs sau
drept nebun@. Deseori nota ce-i spunea vocea interioar@. Dar din când în
când rupea tot ce a scris, crezându-se luat@ în râs de cel r@u.
Ulterior, òi pentru o lung@ perioad@ de timp, Justine se mut@ la Monaco,
unde a putut g@si un confesor – un iezuit foarte cunoscut pe atunci òi cu
adev@rat luminat – care a în]eles-o òi i-a dat sarcina s@ noteze tot ce
auzea în inim@ òi s@-i predea aceste scrieri. Astfel, Justine începu s@
noteze regulat, scriind cu mult@ grij@ aceste comunic@ri cereòti atât de
pline de suprem@ Iubire òi înalt@ teologie.
Putea distinge clar cine îi vorbea: Isus, Maria, un înger, un sfânt sau un
fericit.
Tot ce a auzit sau v@zut, timp de multe decenii, a fost transcris òi p@strat
cu conòtiinciozitate. Ulterior, tot din ascultare fa]@ de confesor, a mai
putut informa òi alte persoane de încredere, în special preo]i. Mai mult, i
s-a ar@tat c@ mesajele erau adresate în special lor.
Temele mesajelor sunt numeroase. Recurente sunt îns@ în special invita]
iile lui Isus de a redescoperi Sacramentele (în special al Spovezii òi
Euharistia), òi, prin ele, Iubirea òi Puterea lui Dumnezeu, care cu Harul
S@u transform@, vindec@ òi sfin]eòte omul. Deosebit de miòc@toare sunt
cuvintele Mântuitorului despre m@re]ia Sfintei Liturghii òi a Preo]iei. Isus
vorbeòte deseori despre patimile Sale, òi ale Mariei, Mama Lui. El explic@
valoarea jerfei, isp@òirii òi suferin]elor umane. Deseori se opreòte asupra
vie]ii Sfintei Fecioare òi a coparticip@rii ei la Mântuire. A povestit chiar òi
via]a Sfântului Iosif. Alt@dat@ a vorbit despre Îngeri òi modul cum ajut@ ei
la mântuirea sufletelor.
Au fost aòadar mii òi mii de mesaje, toate deosebit de emo]ionante, de o
profunzime òi varietate de expresie imposibil de atins òi realizat de
mintea òi inima unui muritor, cu atât mai pu]in a unei persoane de cultur@
limitat@, cum a fost Justine. Tema fundamental@ a tuturor mesajelor este
Iubirea òi Îndurarea lui Dumnezeu. Oricine, citindu-le, g@seòte consolare
òi for]@, se simte fiul risipitor îmbr@]iòat cu iubire de Tat@l. Isus spune
într-un mesaj: “Ascultarea ta este Iubirea, calea celor mici...Aòa de mic@
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trebuie s@ fii òi s@-Mi d@ruieòti mereu iubirea ta. Ea primeòte for]@
proprie, nu se poate r@ci niciodat@”.
Aceste cuvinte sunt aòadar ca òi Cuvântul viu, care c@l@uzeòte, înc@
lzeòte, d@ rod de convertire, rug@ciune, isp@òire, d@ruire. Iat@ de ce simt
nevoia s@ spun c@ mai ales acest fapt, òi adev@rurile pe care mesajele le
con]in, nu las@ loc îndoielii cu privire la originea lor divin@.
Justine a primit òi multe mesaje personale. De exemplu: de multe ori i
s-a explicat valoarea ascult@rii pe care o practica scriind tot ce auzea, zi òi
noapte, între atâtea sacrificii òi suferin]e. Trebuie òtiut c@ la b@trâne]e
mistica nu putea vedea decât cu un singur ochi òi cu lentile groase. Cu
toate acestea a scris tot, chiar în timpul nop]ii, aproape pe întuneric. Dar
nu ajungea: îndat@ ce-i era cu putin]@ transcria totul cu o caligrafie mai
îngrijit@, în mai multe exemplare, ca s@ le poat@ trimite preo]ilor pe care-i
cunoòtea.
Scrierile ei sunt în germana vorbit@ atunci òi con]ine unele expresii
care nu se mai folosesc ast@zi, dar pline de nuan]e care ne ajut@ s@
redescoperim valorile pierdute sau uitate. Iat@ de ce se recomand@
difuzarea acestor mesaje f@r@ a schimba nici un cuvânt. Totul are un sens
profund. De aceea òi traducerea italian@ a dorit s@ fie una literal@. F@r@ a
recurge la expresii idiomatice mai moderne, astfel încât s@ transmit@ nu
numai mesajele ci òi modul de exprimare de câ]iva ani în urm@: simplu,
delicat, viguros; chiar virgulele òi liniu]ele sunt aòa cum le-a pus Justine
în transcrierile f@cute*.
Dar experien]ele mistice nu se limiteaz@ la aceste locu]iuni interioare:
Dumnezeu o ducea c@tre profunzimi òi prin suferin]@, prin isp@òire pentru
Preo]ia Sa, pentru p@c@toòi òi pentru sufletele r@posa]ilor. Era deseori
luat@ în râs de diavol care l-a început o deranja continuu. Cel r@u era
extrem de furios pe ea, pentru c@ ea îi smulgea multe suflete. Lui nu-i era
permis s@ citeasc@ ceea ce ea scria òi asta îl f@cea s@ o insulte òi s@ o atace
în toate felurile, iar ea scria tot chiar òi aceste insulte, din ascultare fa]@ de
confesorul ei.
În sfâròit Mântuitorul a îng@duit ca ea s@ experimenteze în suflet p@r@
sirea total@ a celor din iad (acest lucru l-au experimentat mul]i sfin]i). Ea
oferea totul pentru sufletele cele mai uitate òi pierdute pentru care nu se
mai ruga nimeni. Tocmai aceasta era misiunea ei special@.
Deseori Mântuitorul o consola spunându-i “prin tine vreau s@-Mi
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des@v@ròesc opera de Îndurare...Atât timp cât sângele Meu va continua s@
curg@ (în Sfânta Liturghie) nici un suflet nu este pierdut!” òi înc@:
“Înaintea Judec@]ii Mele vine Îndurarea Mea”.
Ziua òi noaptea era vizitat@ de suflete din purgator, unele cereau cu
mult@ umilin]@ numai ap@ sfin]it@, un semn al crucii, un Tat@l nostru, sau
alt@ rug@ciune. Multe suflete i se puteau dest@inui, povestindu-òi via]a,
greòelile f@cute. Printe aceste suflete care i s-au ar@tat prin harul lui
Dumnezeu, au fost cîteva care pe p@mânt se bucuraser@ de putere mare òi
onoruri, încât s-au ridicat în cinstea lor chiar òi monumente. Nu au lipsit
sufletele preo]ilor, c@lug@ri]elor, ale capilor bisericii òi alte autorit@]i care
i-au m@rturisit c@ greòiser@, chiar grav, în cursul vie]ii lor, òi care în parte
se aflau în Purgator de mai multe decenii. În sfâròit, li s-a îng@duit s@
cear@ cu umilin]@ o rug@ciune, o Sfânt@ Liturghie. În timpul acestor
întâlniri cel r@u era mereu în preajm@. Înaintea lui ele frem@tau òi
tremurau în m@sura în care avea st@pânire asupra lor. Mai târziu a fost
vizitat@ de numeroase suflete eliberate òi înveòmântate în splendoare
cereasc@. Ele veneau s@-i mul]umeasc@ pentru ajutorul primit òi-i
promiteau ajutor òi asisten]@ în ceasul mor]ii. Simpla relatare a experien]
elor sale cu sufletele din Purgator ar umple volume întregi. În aceast@
prezentare ne vom opri asupra câtorva discu]ii semnificative dintre
Justine òi sufletele câtorva preo]i.
Uneori mesajele se refereau òi la persoane în via]@ sau evenimente de
actualitate. De exemplu: atunci când Prof. Ratzinger a fost consacrat
Episcop, ea a v@zut clar pe Duhul Sfânt intrând în el òi a auzit cuvintele:
“Va fi un mare ajutor pentru Sfântul P@rinte”. Papa de atunci era Paul VI
òi nimeni nu putea prevedea nimic. Ast@zi ne este foarte clar. Când a fost
ales actualul Pap@ Ioan Paul II, ea a auzit urm@toarele cuvinte: ”Va fi un
mare misionar”. $i am mai putea da multe alte exemple.
Tot aici vrem s@ mai amintim o practic@ foarte drag@ Justinei, de o mare
importan]@: binecuvântarea obiectelor de cult. Obiònuia s@ se adreseze lui
Dumnezeu, cerându-i cu umilin]@ binecuvântarea, rugându-l s@ acorde
harurile òi protec]ia Sa asupra persoanelor òi obiectelor pe care dorea s@ le
binecuvânteze. Pentru a ar@ta cât de efectiv@ òi vie era binecuvântarea
Domnului, prezent@m un episod. De pu]in timp murise Cardinalul J.
Döpfner (de Monaco, Bavaria), òi un pictor care urma s@-i fac@ portretul a
adus un tablou al defunctului la doamna Klotz, care dorea s@-l
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binecuvinteze. Dup@ binecuvântare, imaginea acestui mare principe al
bisericii p@rea s@ str@luceasc@ maiestuos òi ea auzi clar cuvintele: “Aòa
sunt eu dup@ binecuvântarea portretului”. Mai amintim c@ acest Cardinal
Döpfner o cunoòtea pe doamna Klotz òi c@ i s-a ar@tat deseori dup@
moarte.
Unele mesaje priveau problemele actuale ale vie]ii religioase òi ale
bisericii, asupra c@rora Isus òi Maria au intervenit în mod repetat: astfel,
printre altele, avortul a fost numit cel mai mare delict al vremurilor
noastre, pentru care omenirea va trebui s@ isp@òeasc@ mult. Cu privire la
schimb@rile din biseric@, Isus a spus: “M-a]i dat la o parte òi a-i deschis
cale liber@ diavolului”.
În concordan]@ cu numeroasele apari]ii – vezi Lourdes, Fatima,
Medjugorje - i-au fost cerute rug@ciuni òi peniten]e cu scopul de a îndep@
rta pedepsele. Mântuitorul i-a spus chiar: “Nu oamenii politici au putere,
ci cei ce se roag@!”.
O problem@ pe care Isus o relua deseori era cea a distribuirii Împ@rt@
òaniei în mân@ òi a gravelor consecin]e ce decurg de aici. Isus i-a spus c@
nici o schimbare nu se putea face atât timp cât preo]i òi laici refuzau
ascultarea fa]@ de Sfântul P@rinte. çi a mai ad@ugat “Cine în]elege nu
trebuie s@ fac@ acest lucru”. Este nevoie de rug@ciunea Actului de Iubire
care poate face s@ înceteze acest sacrilegiu.
Deòi a dus o via]@ foarte retras@, darurile sale au fost imposibil de
ascuns. Mul]i mergeau la ea s@-i cear@ ajutor òi sfat. Printre aceòtia
veneau adesea òi preo]i. Era surprinz@tor cum, la anumite întreb@ri
deosebit de importante, primea r@spuns de la vocea interioar@. Atunci ea
obiònuia s@ r@spund@: ”...chiar acum mi s-a spus c@...”, òi r@spundea la
întrebare. La sfatul ei, mul]i oameni care aveau alte activit@]i òi duceau alt
tip de via]@, s-au decis pentru preo]ie.
Dar în toate acestea str@lucea marea sa umilin]@. Când un vizitator îndr@
znea s@ vorbeasc@ despre harurile particulare cu care era înzestrat@, ea
sim]ea o mare durere. Este adev@rat, cum s-a spus, se credea cea mai
umil@ persoan@ din lume. Însuòi Mântuitorul îi spuse: ”Dac@ aò fi aflat o
persoan@ mai umil@ decât tine, pe ea aò fi ales-o”.
Ea amintea insistent c@ Dumnezeu d@ haruri tuturor oamenilor. Când
cineva îi cerea s@-l binecuvânteze, ea nu accepta decât dac@ òi aceea
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persoan@ o binecuvânta la rândul ei cu Semnul Crucii. çi atunci, în ciuda
vârstei sale înaintate, ea îngenunchea cu umilin]@ ca s@ primeasc@ cu
devo]iune binecuvântarea.
În cele din urm@, amintim de Pruncul Isus, pe care Justine îl avea mereu
lâng@ ea: era un Isus de cear@, înf@òurat în scutece, aòa cum se face de
secole în ]@rile de lâng@ Alpi. L-a g@sit în pod, murdar òi rupt. Cu mult@
r@bdare l-a cur@]at òi ref@cut ca nou. În timpul acestui lucru Sfânta
Fecioar@ i-a vorbit îndelung. Pruncul Isus a fost din nou binecuvântat iar
harurile pe care le-a acordat au fost numeroase. S-a descoperit c@ preotul
care îl sculptase fusese un preot care avusese o devo]iune particular@ fa]@
de Pruncul Isus, Fiul lui Dumnezeu f@cut om. Trebuie s@ spunem c@ acel
Prunc Isus i-a vorbit imediat. çi cum ei îi pl@cea s@ dea numeroase
binecuvânt@ri, obiònuia deseori s@ binecuvânteze lumea întreag@ cu acel
Prunc Isus. A fost îns@rcinat@ s@-l anun]e pe P@rintele confesor c@ Pruncul
Isus trebuia s@ fie dat în proprietatea Bisericii. Astfel, dup@ moartea ei, el
se g@seòte pe un altar lateral al Bisericii parohiale din Glonn, lâng@
Monaco, în Bavaria.
Din scrierile r@mase de la mistica Justine Klotz au fost dactilografiate
pân@ acum 850 de foi adunate în culegerea “DUMNEZEU VORBEçTE
SUFLETULUI” publicat@ în german@ òi par]ial òi în alte limbi. Acest titlu
a fost sugerat de Isus. Mântuitorul i-a încredin]at misiunea de a-l publica
o singur@ dat@. Preotul Karl Maria Harrer din St. Bruder Klaus, paroh de
Monaco, a permis valorificarea scrierilor, dup@ o prealabil@ consultare cu
Preotul confesor al misticei.
Scrierile au fost intitulate astfel în limba german@:
1.Actul de Iubire: calea sigur@ c@tre reînnoire;
2.Atotputernicia Iubirii în Sacramentul Peniten]ei;
3.Misterul Iubirii Mele - Însemn@ri asupra Preo]iei;
4.Misterul Mamei lui Dumnezeu;
5.Îndemnuri pentru timpurile noastre;
6.Îndurarea lui Isus, Izvorul Iubirii;
7.Isus - Regele Iubirii;
8.Sfânta Inim@ a lui Isus.
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Ceea ce citi]i acum este o sintez@ (tradus@ din limba italian@, n.tr.) a
celor 8 fascicole indicate mai sus. Materiale pentru publica]ii ulterioare se
g@sesc din abunden]@. Toate scrierile originale se afl@ la Preotul confesor.
Doamna Justine Klotz s-a n@scut într-un sat din împrejurimile M, în
Bavaria, pe 25 februarie 1888 òi a murit pe 6 iunie 1984 într-un azil.
Ea a primit mesaje pân@ la sfâròitul vie]ii sale.
P. Hubert Hintermaier
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Medita]ii ]inute la moartea Justinei Klotz
în iunie 1984 de parohul òi confesorul ei (p. Schneide)
Din Apocalipsa Sf. Ioan (Ap 3,5)
Biruitorul va fi imbracat astfel in vesminte albe si numele lui nu-l voi
sterge din cartea vietii si-i voi marturisi numele inaintea Parintelui Meu si
‚naintea ingerilor Sai.
Iar acum textul din Evanghelia lui Ioan:
În vremea aceea Isus a spus: “S@ nu se tulbure inima voastr@; crede]i în
Dumnezeu, crede]i òi @n Mine. În casa tat@lui sunt multe l@caòuri. Iar de
nu, v-aò fi spus. M@ duc s@ v@ g@tesc loc. çi dac@ M@ voi duce òi v@ voi g@
ti loc, iar@òi voi veni òi v@ voi lua la Mine, ca s@ fi]i òi voi unde sunt Eu.
çi unde M@ duc Eu, voi òti]i, òi òti]i òi calea.”
Toma a spus: “Doamne nu òtim unde Te duci, òi cum putem òti calea? “
Isus a spus: “Eu sunt Calea, Adev@rul òi Via]a. Nimeni nu vine la Tat@l
Meu decât prin Mine” (In 14, 1-6).
Urmeaz@ apoi cuvintele rostite de P. Schneider, confesorul òi spiritualul
Justinei Klotz.
“Iubi]i credincioòi care v]a]i adunat aici pentru a cinsti memoria
defunctei, în cartea Apocalipsei - precum am auzit – Isus ne spune printre
altele ”celui care va învinge Îi voi da man@ din cer“. Aòadar când auzim
vorbindu-se despre un înving@tor ne gândim de obicei la sport sau la
evenimente importante cum sunt cele evocate în pres@. Dar exist@ oare
numai astfel de înving@tori, ai sportului, ai violen]ei, ai rafinamentului. În
fa]a lui Dumnezeu, care vede în ascuns, al-i înving@tori valoreaz@ mai
mult decât cei aminti]i: credin]a în munca de zi cu zi, d@ruirea generoas@
fa]@ de aproapele, dep@òirea egoismului creòterea în rug@ciune dincolo de
limitele omenescului.
Atât o via]@ de plin@ de faim@, cât òi una oricât de mic@ òi modest@
poate p@rea, în fa]a lui Dumnezeu este o via]@ de mare valoare dac
împlineòte cu generozitate voin]a lui Dumnezeu. Ce conteaz@ dac@ opinia
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public@ nu a remarcat-o? Tocmai cel mic, care nu se arat@, a fost ales de
Dumnezeu ca s@-i ruòineze pe cei puternici, respecta]i. O astfel de via]@
generoas@ d@ruit@ total voin]ei lui Dumnezeu, valoreaz@ cât un triumf, cât
o victorie, la acest lucru se refer@ Isus când spune în Scriptur@: “Înving@
torului îi voi da man@ din cer”. Mana semnific@ via]a tr@it@ în Dumnezeu.
În acest sens doamna Klotz a fost o persoan@ care nu a ieòit în eviden]@.
çi totuòi via]a ei a avut o importan]@ special@: a fost caracterizat@ de o
mare dragoste de Dumnezeu, pentru Maica Domnului, dar òi pentru cei
afla]i în suferin]@. Întreaga sa existen]@ a fost profund marcat@ de tr@irea
continu@ a prezen]ei lui Dumnezeu. Era atât de absorbit@ òi p@truns@ de
prezen]a lui Dumnezeu, încât putea auzi òi vedea lucruri care r@mân
ascunse persoanelor obiònuite. Dragi ascult@tori, pentru mine, care am
putut timp de aproape dou@ decenii s@ fiu al@turi de aceast@ ca òi
confesor, nu exist@ îndoial@ c@ Dumnezeu a ales-o ca instrument al S@u
prin care s@ ne comunice anumite lucruri.
Pentru c@ timpul îmi permite, doresc s@ amintesc unele reflec]ii
inspirate de mesajele pe care le-a scris transcris.
Vorbeòte mereu despre Iubirea f@r@ margini a lui Dumnezeu pentru noi
oamenii òi în special pentru p@c@toòi. Acest om c@zut nu se poate sim]i
respins de Dumnezeu, ci dimpotriv@, copleòit cu aten]ii, înv@luit de
Iubirea Îndur@toare a Domnului. De acest lucru se poate vedea marea
considera]ie pentru Sacramentul Peniten]ei, cum ac]ioneaz@ Harul lui
Dumnezeu în oameni. Doamna Klotz a fost o convins@ adoratoare a
Sfintei Inimi a lui Isus, putem spune o adoratoare a Iubirii Îndur@toare a
lui Cristos pentru oameni, în care ast@zi din p@cate atâ]ia oameni nu mai
cred. Duhul lui Cristos îi amintea mereu înalta semnifica]ie a slujirii preo]
eòti… Într-o lume atât de lipsite de Dumnezeu, preotul este îndrept@]it s@
cread@ c@ se afl@ mereu în Iubirea lui Dumnezeu òi a Mamei Sale òi de
aici s@-òi ia for]a òi credin]a pentru via]a òi misiunea sa. çi ast@zi el este
trimis oamenilor ca s@ le descopere aceast@ cale c@tre Dumnezeu òi s@ o
fac@ accesibil@.
Un gând fundamental care a predominat toat@ via]a în scrierile este
acela c@ din toate vremurile Dumnezeu i-a copleòit pe oameni cu minuni
întrecându-se pe sine, pentru omul care se afl@ în lupt@ cu r@ul, realitate
care este evenimentul decisiv în istoria omului. Desigur o societate
luminat@ nu mai are nici un fel de considera]ie pentru acest lucru, totuòi,
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observând bine, vedem òi trebuie s@ vedem zi de zi aceast@ lupt@ dintre
bine òi r@u în inimile oamenilor, care în cele din urm@ este lupta dintre
Dumnezeu òi Satana.
Câte lucruri ne-a spus doamna Klotz despre persoanele r@posate, mai
ales despre suferin]ele oamenilor din Purgator òi deci despre necesitatea
rug@ciunii de mijlocire pentru aceste persoane care sufer@. Ea îns@òi s-a
rugat òi a oferit toate durerile crucii personale pentru dânòii.
Iubi]ii mei creòtini, ceea ce m-a impresionat discu]iile cu aceast@
doamn@ a fost credin]a ei vie, bucuroas@, în marea Îndurare a lui
Dumnezeu, care poate s@-I dea continuu òi mereu omului Speran]@ òi
Încredere, òi previziunea sa c@ Biserica noastr@, atât de încercat@ ast@zi,
poate s@ mearg@ înainte c@tre timpuri mai bune. Dumnezeu în Bun@tatea
Sa infinit@, nu poate s@ abandoneze pe nimeni, pentru c@ El nu poate fi
infidel Sie însuòi.
Drag@ comunitate, care ai cunoscut-o pe aceast@ persoan@, care ai citit
scrierile acestei femei òi care nu pute]i ignora faptul c@ Dumnezeu s-a
revelat acestei femei într-un mod deosebit. Eu, cel pu]in, de fiecare dat@
când o vizitam, m@ întorceam de la ea mereu îmbog@]it în credin]@.
Eu, sunt de p@rere, iubi]ii mei creòtini, c@ odat@ cu aceast@
înmormântare, referirile la via]a doamnei Klotz nu s-au încheiat. Mul]i
din cei care au cunoscut-o vor în]elege c@ am pierdut o persoan@ pre]ioas@
òi recunoscând acest lucru îi spunem mai ales domnului Klotz: Cu adev@
rat ne-a l@sat o persoan@ deosebit@. çi deòi mama dumneavoastr@,
domnule Klotz, ne-a p@r@sit la o vârst@ biblic@, totuòi òtim c@ v@
îndurereaz@ când o vede]i în mormânt, de aceea suntem al@turi de durerea
dumneavoastr@.
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ACTUL DE IUBIRE
CALEA SIGURÃ PENTRU REÎNNOIRE
(Extras din primul fascicol)
Isus: “Ascultare ta este iubire - Calea celor mici. Când nu]]i mai r@mâne
nimic, tu trebuie s@ iubeòti mereu.
Cum f@cea Tereza (cea mic@, Sfânta Tereza)? Se punea în genunchi òi
Îmi oferea inima ei. Eu o aduceam lâng@ Inima Mea. Era o unire
profund@. Aòa trebuie s@ fii, mereu mic@, òi s@-Mi oferi iubirea ta. Astfel
primeòti o for]@ nou@ care nu se poate r@ci.
Am spus: “Înv@]a]i de la Mine”- Aceasta o spun oricui îòi îndreapt@
privirea spre Mine. Iubirea Mea este aòa se sfânt@, ca un nor luminos care
îmbrac@ sufletul în ea. Ea îmi apar]ine, aòa cum Eu îi apar]in. Va fi
complet lipsit@ de voin]@, tinzând în întregime c@tre Dumnezeu, care
locuieòte în Mine òi nici un diavol nu poate avea parte de aceast@
transformare…
Nici pentru Tereza nu era altfel, era la fel de s@rac@ cum eòti tu acum.
Nici ea nu avea o inim@ care s@ o împiedice. çi ea se sim]ea la fel de
nedemn@ pentru orice lucru. De aceea a ales calea celor mici, care nu au
nimic al lor. Nu sunt oare cei mici, cei mai iubi]i? Ei sunt cei mai pu]in
subjuga]i. Cât de repede ajung ei la Mine! Eu am devenit Iubirea lor.
Vino în întâmpinarea Mea! Vei înv@]a repede. Te-am îmbr@cat cu o
hain@ nou@, cu Actul t@u de Iubire.
D@ruieòte-Mi b@t@ile fiec@rei inimi! Am în]eles iubirea ta, ajunge
departe, pân@ la cap@tul lumii. Aòa doresc s@ fie. Eu sunt REGELE
UNIVERSULUI. Pentru Mine nu sunt nici în@l]imi, nici abisuri. Sunt
mereu acolo unde Eu sunt.
…Fi]i mereu simpli copii. Eu nu sunt doar st@pânul vostru, sunt òi Tat@l
vostru.
Omul trebuie s@ fie mic ca s@ guste Iubirea Mea. Atunci Minunile Mele
se revars@ peste voi f@r@ încetare.
Fiica Mea, Eu î]i vorbesc pentru a-i ajuta pe ceilal]i. D@-Mi mereu
inima ta, v@ pun lâng@ Inima Mea, împreun@, pentru Mama. Ea poate ob]
ine totul, pentru suflet òi inim@. Astfel Ea s-a d@ruit Iubirii Mele…
14

…Preg@ti]i]v@, ascensiunea poate începe! Fiecare suflet are paòaportul
Meu òi marea Mea promisiune.
Lua]i din acest izvor pentru to]i cei care mor de sete! Ei vor veni, pentru
c@ Duhul Sfânt îi cheam@. Am preg@tit totul prin întruparea mea. Cu câte
daruri voi copleòi sufletele! Este o invita]ie la Har! Iubesc acest Act de
Iubire. V-am preg@tit mari haruri. Harul naòte Iubire. Este o cale care
lumineaz@. Iubire nesfâròit@!
Inima Mea va rev@rsa toat@ iubirea. Oamenii ar putea s@ tremure în fa]a
puterii imense a Inimii Mele.
..Am spus: “Voi înnoi orice lucru!”. Iubirea Mea este o putere
creatoare. Pot s@ unesc Cerul òi P@mântul. S@ atrag sufletul în corpul
Meu. Cine-l poate scoate afar@? Min]ii òi sufletului omului nu-I e dat
s@-n]eleag@. Nu sunt cel mai mare artist in natur@? Am dat fiec@rui lucru
un sens, ca s@ se poat@ dezvolta mai departe. Nici natura nu r@mâne la
forma ini]ial@. I-am înzestrat pe oameni cu în]elepciune ca s@ m@
recunoasc@. Voi sunte]i infinit de s@raci. Atât de mult a ac]ionat p@catul în
multe inimi! Trebuie s@ oferi pentru p@c@toòi pentru ca vina s@ înceteze.
Eu am pl@tit cel mai mare pre].
ADUNA*I-VÃ ÎMPREUNÃ! Trebuie s@ fi]i ca un zid. Nici o c@r@mid@
s@ nu cad@. Fiecare Act de Iubire poate ajuta s@ pun@ sufletele la loc sigur.
Diavolul este constrâns s@ le lase libere. Prin ACTUL DE IUBIRE îl voi
constrânge pe diavol s@ p@r@seasc@ p@mântul.
ACTUL DE IUBIRE este marele zid de înt@rire. Ajuta]i la construirea
lui! Nu-mi scap@ nimic. Numai Eu pot cânt@ri vina fiec@ruia. çi òtiu bine
care-i este cauza. Nu Infernul este pus s@ judece, ci Eu însumi. Cine M@
poate împiedica s@ iubesc sufletele? çi voi trebuie s@ face]i la fel.
Numai Eu am cheile comorii Iubirii. Trebuie s@-i conduc din nou pe
oameni la rug@ciune. Iar aceasta este posibil prin ACTUL DE IUBIRE. çi
nimeni nu este exclus. Aceast@ Iubire este rezervat@ tuturor sufletelor,
f@r@ excep]ie.
Îl vom învinge pe diavol pân@ în cele mai profunde abisuri. Fiecare
poate contribui la aceasta. ACTUL DE IUBIRE este deja începutul. S-a
rev@rsat din Inima Mea. Diavolul venise s@ distrug@ p@mântul. Dar for]a
sufletului este mai mare. De aceea, uni]i-v@! Nu sunte]i voi templul
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Duhului Sfânt dorit de Tat@l? De aceea a fost încoronat@ Mama, ca s@ v@
vin@ în ajutor.
…Lupta]i cu armele Duhului Sfânt. Eu v@ stau al@turi òi Satana nu m@
poate învinge. Înveòmânta]i-v@ cu aceast@ protec]ie! Nimeni nu v@ va
putea dezbr@ca. Vreau s@ v@ încinge]i coapsele, pentru c@ ascultarea este
Iubire, izvorât@ din Mine, în onoarea Tat@lui. Actul de Iubire se va repeta
pân@ va ajunge la “mii”… Datorit@ lui, multe suflete se întorc la staul.
Este o Lumin@ cu totul neòtiut@, ascuns@ diavolului, pentru totdeauna,
f@r@ ca el s@-òi dea seama. El este templul Duhului Sfânt, scos din Inima
Mea de o mân@ invizibil@. Eu v@ indic aceast@ Cale, nimeni altcineva nu o
cunoaòte.
Fiica Mea, multe trebuie s@ se schimbe înainte de a fi totul clar.
Diavolul pricinuieòte numai haos òi diviziune. Iat@ ceea ce se vede.
…Lua]i f@clia Iubirii, duce]i-o fra]ilor voòtri. Eu am aprins-o. ACEST
CERC VA ADUCE UNITATEA. Eu am stabilit scopul, pentru c@ Iubirea
Mea este nem@rginit@ òi arde ca o flac@r@ în toate p@r]ile. Pentru suflet òi
pentru trup. Aceasta este calea cea mai sigur@, pentru c@ iubirea nu poate
s@ moar@. Numai ea a învins moartea. Tot Sângele Inimii Mele a curs
pentru a face s@ rodeasc@ aceast@ Iubire.
Nu o închide]i în voi înòiv@, ci altoi]i-o în Mine, moartea Mea a dat
naòtere Vie]ii, o confirm@ Învierea Mea.
NU çTI*I CÂT DE MULT IUBESC ACEASTÃ RUGÃCIUNE. ESTE
CA MII DE FÃCLII, ASTFEL AM FÃCUT LUMINÃ ÎMPREJURUL
INIMII VOASTRE, PE CARE AM APRINS-O DE IUBIRE CU
CUVINTELE:
MÂNTUI*I SUFLETELE!
SUFLETE! SUFLETE! O dorin]@ îndurerat@ a Iubirii Mele.
Îndurarea Mea este ca un curent impetuos pe care nimeni nu poate s@-l
opreasc@. Se revars@ peste orice abis.
Deci roag@-te cu actul de Iubire: IA FÃCLIA IUBIRII. APRINDE-O
ÎNCREZÃTOARE. Aòa cum odinioar@ preo]ii îi vizitau pe bolnavi. Am
nevoie de aceòti purt@tori ai Luminii, mesageri ai Iubirii. Eu trec òi peste
pr@p@stiile pe care nimeni nu le poate traversa. V-am trimis ca pe niòte
mesageri ai Iubirii.
Tu po]i inspira òi expira iubire.”
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(Justine): “Isuse, eu respir Iubire pentru Tine!”
(Isus): “Încrederii I-am d@ruit toat@ Iubirea. Urma]i-M@ deci.
Am spus: “Cerul òi p@mântul vor trece, dar cuvintele Mele vor r@
mâne!” pentru a trezi încrederea voastr@. Cât sunt de aprinse cuvintele
Mele pentru cel ce are încredere! Cu ea totul este posibil. Oriunde este
încredere, este òi harul.
Ave]i grij@ de talan]ii voòtri! Înmul]i]i-i ca s@-i ajuta]i pe ceilal]i! Mama
Mea v@ st@ al@turi în lupta împotriva infernului. Nimeni nu ar putea crede
c@ òi-a câòtigat ceea ce are.
Iubirea nu poate în nici un fel s@ se altereze. Eu sunt ca un crainic, care
îi conduce pe cei MICI, òi òtie s@-i conduc@. C@lca]i pe urmele Mele. Atât
de aproape trebuie s@-Mi sta]i! Eu v@ ]in treji! Voi umple inimile voastre,
înnoindu-v@ cu ACTUL DE IUBIRE!Eu am d@ruit sufletelor totul.
ACTUL DE IUBIRE trebuie s@ fie ca un orologiu care nu se opreòte
niciodat@. Acest Act de Iubire înlocuieòte tot ceea ce ast@zi este omis.
Sunt atâtea c@r@mizi. Va fi ca un vânt cald din sud care face s@ se
topeasc@ ghea]a.
… Ei to]i vor fi incluòi în acest Act de Iubire. De aceea el trebuie r@
spândit òi l@sat s@ se r@spândeasc@. La început chiar òi în secret. Va
deveni o flac@r@ gigantic@. Î]i promit. Începe tu cu curaj! Adaug@ în
totdeauna “de mii de ori”! Voi nu v@ da]i seama de ceea ce face]i. Este ca
un z@log al Iubirii Mele: pentru el M@ angajez f@r@ nici o rezerv@. Îngerii
vor intona “Sfânt, Sfânt!” òi vor l@uda Iubirea Mea ca niciodat@ pân@
acum.
…Cât a plâns Mama MEA s@ v@ reg@seasc@. Pentru Ea am stabilit Actul
de Iubire, infinit de mare, fiecare din ele òi pentru totdeauna.
Voi nu cunoaòte]i uimirea îngerilor în fa]a lui. Eu nu retrag nimic. –Va
fi o nou@
În@l]are.- Nimeni nu M@ mai poate pierde. Cu to]ii vor
beneficia. Nu coborâ]i de pe munte, se formeaz@ o culme. În timpul
victoriei se va putea vedea Duhul Sfânt.
…Este pe cale s@ apar@ o Lumin@ minunat@ pe care to]i o vor putea
vedea: Lumina cu Semnul Crucii. Imaginea Iubirii care iart@. Împ@r@]ia
lui Dumnezeu zguduit@ din temelie. Mama cu inima îndurerat@, pentru
preo]i òi pentru popor.
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Astfel vreau s@ v@ unesc, cum am vrut dintotdeauna. – Îl vor recunoaòte
mai bine pe DUMNEZEU. Este darul Duhului Sfânt. Duhul le va da t@rie.
… Porunc@ nou@ v@ dau vou@: s@-l aju]i pe fratele t@u care este pierdut.
Voi sunte]i boteza]i în Mine, în Iordan. Aceasta va fi vizibil…
Nici o zi nu trebuie s@ se sfâròeasc@ f@r@ iubire! O, dac@ ai òti cum
iubesc sufletele care pentru Mine sporesc iubirea lor înmiit! Nu mai pot
ascunde, nu pot s@ nu spun. Nu se mai poate întâmpla nimic, s-a împlinit
deja ce se face aici. E ca atunci când o mam@ îòi s@rut@ pe obraji to]i fiii.
ATÂT DE MARE ESTE BUCURIA MEA. SÃ O VÃD PE MAMA
MEA ATÂT DE FERICITÃ, PENTRU CÃ S-A ÎNTÂMPLAT LA
RUGÃMIN*ILE EI. – O, cum v@ va îmbog@]i Ea, umplând de fericire
Inima Mea!
Aceast@ Iubire are cel mai puternic parfum òi v@ uneòte. To]i pot ob]ine
aceast@ bog@]ie. Nu trebuie decât s@ +ine]i inimile voastre aproape de
acest Izvor. Învioreaz@ precum roua!
Iubirea Mea este una care mântuieòte, pe care pot s@ o împart la infinit!
Este ca òi cum fiecare ar aprinde celuilalt f@clia cu Focul aprins de Mine.
Voi a]i fost chema]i de Dumnezeu, iar asta s-a f@cut cu Iubire, printr-o
lucrare extraordinar@.
Cine este dispus s@ fie oaspetele Meu? Uòa casei Mele este deschis@.
Multe suflete au în]eles deja aceast@ invita]ie, venit@ de la Mine.
…Un monstru se îndreapt@ c@tre voi. Trebuie s@ v@ iubi]i. Un monstru
de r@utate. Minciunea este încoronat@. Dar nu în chip v@zut. Infernul este
o otrav@ penetrant@ òi are mii de ajutoare într-o singur@ persoan@.
Fiii Mei, sta]i de veghe! Este un timp al minciunii! L-am preîntâmpinat
cu ACTUL DE IUBIRE. Cu el, nimeni nu va c@dea! Apostolii erau uni]i
în rug@ciune, cum sunte]i voi în Iubire.
Este tot un act de consacrare la Iubirea Mea: ca o Liturghie solemn@. La
ea îngerii sunt întotdeauna prezen]i. çi ei vor s@-Mi arate iubire cu
prezen]a lor. Cânt@ un imn pentru suflete, pentru a le înfrumuse]a cu
iubirea lor. – O, dac@ i-a]i putea vedea c u m fac aceasta! Pentru ei este o
s@rb@toare continu@, când încoroneaz@ un suflet. Iubirea voastr@ îi atrage.
Deseori sunt prezen]i òi îngeri din cetele cele mai înalte.
Iubi]i deci acest Act de Iubire! Poate uni cerul cu p@mântul. Exist@
datorit@ rug@ciunilor Mamei. Mama dispune de cete de îngeri pe care Ea
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le trimite s@-i asiste pe fiii mei în lupt@. Cu Actul de Iubire nimeni nu este
singur, mul]i se roag@ în acelaòi timp.
ACESTEA SUNT SANTINELELE MELE.
Sunt rug@ciuni sfâòietoare pentru omenire òi lucreaz@ în suflete. O jertf@
continu@. Gândi]i-v@ numai, Eu pot s@ salvez multe suflete.
Respira]i cu aceast@ Iubire în inimi òi diavolul nu va avea acces.
Evita]i orice fric@, trage la fund! O, fiii Mei, fi]i aten]i s@ nu v@ pierde]i
fericirea!
ACTUL DE IUBIRE, CALEA SIGURÃ PENTRU ÎNNOIRE: IUBIRE
PENTRU IUBIRE.
Diavolul culege orice cuvânt r@u, care devine pentru el o arm@.
Nu se poate avea o confruntare cu el, ar spori òi mai mult pericolul.
Adora]i-m@ în Iubire, ca Eu s@ o pot insufla. Eu sunt mereu ajutorul
vostru. Ruga]i-v@! Ruga]i-v@! Niciodat@ Mântuitorul nu a fost mai
aproape.
Cu mânia se lupt@ împotriva Iubirii. Înv@]a]i de la mine s@ t@ce]i! Purta]i
aceast@ Iubire în inim@ òi parcurge]i acest drum cu ÎNCREDERE, pentru
c@ infernul distruge orice lucru. Abisul se face astfel tot mai mare.
Împotriva p@catului se lupt@ doar cu rug@ciunea. nimeni nu se poate
elibera singur. La ce bun un hamac dac@ este roas@ r@d@cina (copacului)?
UN SINGUR ACT DE IUBIRE ÎMPOTRIVA ÎNTREGULUI
INFERN. Trezi]i-v@ cu aceast@ arm@ (Actul de Iubire) òi veni]i la Mine cu
curaj. V-am dat pentru el multe promisiuni. Este izvorul curat al victoriei!
Voi nu òti]i cât de mult se teme diavolul de iubire.
AJUTA*I-MÃ SÃ MÂNTUIESC SUFLETELE çI VÃ VE*I
MÂNTUI ÎMPREUNÃ CU ELE!
Este ca un sunet prelung de clopo]ei care vesteòte pacea, pentru c@
Iubirea este în acelaòi timp isp@òire. IUBIREA MEA ESTE ÎNTIPÃRITÃ
ÎN INIMA VOASTRÃ.
Am spus: “IUBI*I-VÃ UNUL PE ALTUL!”, òi nimeni nu o poate
òterge, iubi]i-v@ pân@ òi duòmanii. Spune+i-mi greut@]ile voastre, nu stau
aici f@r@ s@ v@ ajut. Ruga]i-v@ pentru cei care nu pot s-o fac@! Am deschis
Inima Mea ca s@ v@ vin în ajutor. Crede]i în miracolul Iubirii Mele òi ve]i
fi mântui]i!
Fi]i uni]i în rug@ciune òi imperiul de minciuni se va pr@buòi!
P@catul este o otrav@ care se insinueaz@ pe ascuns. Ruga]i-v@ òi iubi]i!
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Atunci stelele de pe Cerul Îndur@rii v@ vor lumina. Nici o rug@ciune nu r@
mâne neascultat@. Oare cuvintele Mele au pierdut Lumina? Eu sunt
DUMNEZEU òi Om. Dar mai întâi sunt veònic DUMNEZEU, care a vrut
s@ coboare. Îndrepta]i spre Mine rug@ciunile voastre, asta va înt@ri credin]
a voastr@!
Îndurarea Mea va sf@rma scutul diavolului. Isp@òi]i Iubirea Mea în
Sfântul Sacrament! F@r@ isp@òire nimeni nu va mai g@si Calea. P@mântul
este plin de nelegiuirea care se revars@ continuu asupra Mea.
…P@zi]i intrarea bisericilor voastre! Nelegiuirea va p@trunde pân@ la
tabernacole.
Isp@òirea trebuie s@ fie începutul unei noi tr@iri. Trebuie s@ se atrag@
oamenilor aten]ia asupra a ceea ce le-a fost încredin]at. Dumnezeu nu se
va l@sa profanat. Eu aò putea s@ retrag totul. Dac@ mul]i se vor face
disponibili, Eu voi scurta timpul care aduce pieirea.
ALEGE*I O ZI ÎN CARE FIECARE DIN VOI DOREçTE SÃ
ISPÃçEASCÃ! RÃSPUNDE*I LA IUBIREA MEA!
çi ACTUL DE IUBIRE este o RUGÃCIUNE DE ISPÃçIRE!
Reîncepe]i s@ tr@i]i Sacramentul Poc@in]ei. Nu evita]i acest Sacrament
care v@ asigur@ împotriva infernului. Deschide]i-I Duhului Sfânt inimile
voastre!
Eu însumi v@ indic aceast@ cale òi v@ conduc la Har.
Un holocaust adus lui Isus, care isp@òeòte în Sfântul Sacrament. –
Moartea Mea a fost o moarte de isp@òire. Eram atârnat pe Cruce, in
mijlocul celui mai adânc dispre], ca s@ v@ deschid Inima Mea òi s@ devin
hran@ pentru suflet.
Începe]i s@ face]i poc@in]@! Este strig@tul Meu de ajutor òi e valabil
pentru to]i. Nimeni nu se mai poate ridica singur, atât de mare este vina.
S-a deschis p@catului nu doar uòa, ci òi por]ile!
…Sângele meu are o for]@ creatoare. Eu am o Inim@ sfânt@ care mereu
iubeòte òi iart@. Cunosc nevoia sfin]ilor din aceste vremuri. Ei mai pot
înc@ s@ sus]in@ Inima Mea òi s@-I dea toat@ cinstea, aòa cum I se cuvine.
Eu voi z@vorî diavolului uòa, òi tuturor alia]ilor lui.
Aòa nu poate dura nici o împ@r@]ie. Se ac]ioneaz@ numai conform sim]
urilor òi propriului eu. M-au f@cut servitorul lor òi nu mai au nici o ruòine,
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pentru c@ pentru ei EU nu sunt decât pâine. Eu am ajuns obiectul lor de
pl@cere. çi aceòtia nu sunt pu]ini.
Cer poc@in]@ multora! Ei sunt ca òi înghe]a]i, în fa]a oric@rui sacrament.
Fi]i gata de isp@òire! Insist òi v@ avertizez! Am spus: uni]i-v@ òi aduce]i
isp@òire Sufletului Meu. Atunci cupa nu va mai fi goal@.
Preo]ia, pe care diavolul òi-a propus s@ o distrug@, va înflori din nou.
Cum merg lucrurile acum, nu se poate s@-L întâlni]i pe Dumnezeu.
…Pruncul ]ine în mâini globul p@mântesc òi nimeni altcineva nu-l poate
purta. El va fi în stare s@ v@ ]in@ òi pe voi. În EL sunt ancorate genera]iile
de-a lungul secolelor! Lumea este în pragul pr@buòirii, atât de pus pe
lucru este diavolul. Aòa se pierde unirea filial@, de la unul la altul. Astfel,
lan]ul st@ s@ se rup@. Diavolul scutur@ inel cu inel pe cei care se expun
pericolului. Diavolul v@ smulge totul din mâini. Orice lucru este f@cut
f@r@ nici o considera]ie.
Fiica mea, Eu folosesc Indurare.
ACTUL DE IUBIRE VA CUCERI LUMEA. Va acoperi p@mântul ca
fulgii de z@pad@. Recita]i-l, pe cât posibil, în genunchi. Primul lucru din
zi ACTUL DE IUBIRE òi nu adormi]i f@r@ el. Pentru el pot s@ evit multe.
Ca o plas@, el îi poate salva înc@ pe mul]i al]ii. Gândi]i-v@ c@ Îndurarea
Mea poate face totul. Purta]i-o oriunde în inima voastr@, pentru c@ mul]i
r@mân în p@catele lor. Înso]i]i-o cu jertfa pe care trebuie s@ o face]i.
Primi]i din nou Sacramentul Peniten]ei, iar omul va fi ca nou prin
lucrarea Duhului Sfânt, la Lumina Harului. Nu face]i totul doar cu vorba!
Eu îmi d@ruiesc Inima ca pe o ofert@. Oferi]i-Mi-o ca pe primul salut al
zilei! Gândi]i-v@, sufletele voastre sunt un sanctuar, chiar òi ale fra]ilor òi
surorilor voastre. Este un mod de a ac]iona care d@ bucurie òi celorlalte
suflete…(am auzit un sunet prelung de clopo]el): astfel se aòeaz@ pe
paten@. Gândeòte-te, doar aòa pot zdrobi zidul pe care cel r@u l-a ridicat
împotriva Mea.
ACTUL DE IUBIRE VA INTONA AVE MARIA!
Fiii Mei, priveghea]i òi v@ ruga]i! Nu v@ l@sa]i duòi de val! Lumea a
devenit un bici pentru Corpul Meu mistic. M-au pus deoparte òi l-au l@sat
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pe diavol s@ intre. Câte inimi se g@sesc în noroi! Am l@sat ACTUL DE
IUBIRE ca z@log al unui mare Har. La fel de sigur@ trebuie s@ fie òi
încrederea voastr@.
Eu voi scurta suferin]ele care v@ aòteapt@. Nu se vor atinge de nici un fir
de p@r, at@t v@ sunt de aproape. Am în@l]at un zid de ap@rare pentru voi
(Actul de Iubire), dac@ vor mai fi persoane care s@-l recite.
Oameni M@ vor întâlni din nou. Acest moment este aproape. Este òi
pentru voi o înviere înainte de vreme òi este aproape o nou@ diminea]@.
Trebuie s@ privi]i în sus! DUMNEZEU conduce totul spre bine.
Eu însumi nu sunt judec@tor. Îndurarea Mea este prea mare. Acest
popor nu-Mi este doar dator: prea mult Sânge s-a scurs din rana coastei
Mele.
Fiilor, trebuie s@ face]i peniten]@ unul pentru altul. Eu v-am unit Iubirii
Mele. Ruga]i-v@ asiduu ACTUL DE IUBIRE! Este cheia care deschide.
Nimic nu-i r@mâne închis.
Lua]i bine aminte la cuvintele Mele.
Eu voi rev@rsa toat@ Îndurarea Mea asupra voastr@, ca s@ se poat@
fiecare întoarce la staul. De aceea fi]i st@ruitori în rug@ciunea ACTUL DE
IUBIRE pentru c@ mul]i renun]@ la tot la jum@tatea drumului!
Angaja]i-v@ în rug@ciunea ACTULUI DE IUBIRE ! Este purt@tor de
Lumin@. To]i pot lua parte, chiar òi dup@ moarte!
Cu iubire voastr@ trebuie s@ r@spunde]i Tat@lui, prin Actul de Iubire.
Iadul se va n@pusti împotriva acestuia. Aceasta este arma Duhului Sfânt !
…Au început vremuri foarte importante. Vreau s@ reinstalez Pacea òi s@
ar@t sufletelor o alt@ cale. Lumea ar trebui s@ se distrug@ cu tot ce poart@
în ea. Este o nav@ în deriv@ în larg, ca s@ folosesc cuvintele voastre. Eu
vreau s@ v@ fac ferici]i. Veni]i în întâmpinarea Iubirii Mele, mân@ în
mân@. ADUCE*I-I LA MINE PE CEI CARE NU SE MAI POT
ORIENTA. NU ESTE DECÂT O SINGURÃ CALE, AçA M-AM
DEFINIT. Nu sta]i departe de mine! Pentru cei care uit@ aceasta, vin
peste voi nori negri.
Orologiul nu se opreòte, el bate dup@ Îndurarea Mea. IUBIREA ESTE
CADRANUL LUI, de aceea atâta Har.
CINE IUBEçTE, MÂNTUIEçTE, CINE MÂNTUIEçTE, IUBEçTE!
Iat@ acele acestui orologiu. Se rotesc toate în jurul Inimii Mele. Sunt b@t@
22

ile Inimii Mele, atât de strâns unit cu Mine este ACTUL DE IUBIRE.
Sunt chiar b@t@ile Inimii Mele òi nimeni nu poate s@ opreasc@ acest
orologiu. Se întâmpl@ chiar contrariul: r@sun@ cu ecou în (Pia]a) San
Pietro! Nici acest ceas nu r@mâne în urm@. Se va r@spândi în întreaga
lume. Toat@ lumea le va asculta.
…Fiecare Act de Iubire se aprinde mai puternic ca niciodat@. Fiecare
M@ va primi, Pân@ când to]i vor fi una.
Dac@ fiecare suflet l-ar spune o singur@ dat@ diminea]a òi la sfâròitul
zilei, s-ar considera toate “miile” (din timpul zilei), cum fiecare pic@tur@
de ap@ cade în ocean f@r@ ca cineva s-o mai poat@ lua înapoi. Aòa înso]esc
Îndurarea Mea cu Lumina.
Voi chiar nu pute]i în]elege Iubirea, accepta]i m@car Actul de Iubire aòa
cum este, pentru întreaga lume atât de rece. El este Soarele, Lumina
împotriva întunericului. Acolo unde este spus, p@catul nu se mai poate r@
spândi. Vi l-am dat prin Maria, un mare dar, egal pentru to]i.
Acest Act de Iubire trebuie s@ formeze o comuniune. Vreau s@ v@ d@
ruiesc aceast@ Iubire. CINE ÎL FACE CHIAR çI O SINGURÃ DATÃ,
VA FI NUMÃRAT PRINTRE LUCRÃTORII TOCMI*I CU PU*IN
ÎNAINTE DE ASFIN]ITUL SOARELUI (în ceasul al unsprezecelea). Eu
v@ spun: “Nici Solomon nu era îmbr@cat astfel”. Îi voi primi pe to]i cei
care vor veni la Mine pe aceast@ cale. Este cupa pur@ cu perfec]iunea
Iubirii Veònice.
Acest Act de Iubire va fi respira]ia oric@rui suflet. Pentru el voi
deschide din nou multe inimi acum împietrite. Omenirea deja a coborât
foarte jos, numai Îndurarea Mea o mai poate salva. De aceea am dat Actul
de Iubire.
Cu Actul de Iubire vreau s@ distrug puterea diavolului. ]i-am ar@tat cum
micul David a înfruntat lupta cu pietricele, òi voi ave]i Actul de Iubire
înmul]it de o mie de ori. Vreau s@ ar@t valoarea lui. Mama a ob]inut
pentru voi aceast@ mare gra]ie…
Satana a atras la sine lumea òi òi-a întins capcanele peste tot. Cel r@u
este un spirit care creeaz@ confuzie. Feri]i-v@ de aceast@ r@utate care p@
trunde pân@ în adâncime!
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Veni]i deci la Mine! Numai Eu pot opri p@catul. Este apelul Iubirii
Mele, care v@ doreòte atât de mult.
Ruga]i-v@ Actul de Iubire! Fructific@ bine timpul, pentru aceasta ]i-a
fost dat! F@]te mereu disponibil@. Încurajeaz@-i òi pe al]ii s@-l recite! F@r@
el timpul este gol.
NU ÎNCEPE çI NU CONTINUA FÃRÃ EL NICI O RUGÃCIUNE!”
(De la Maica Domnului urm@toarele cuvinte):
“Tat@l Mi-a dat s@ cunosc: o nou@ diminea]@ r@sare în suflete. Acesta
este misterul încredin]at Mie de Domnul. Pot s@-l descop@r. RUGA*I-VÃ
INTENS “ANGELUS” PENTRU A-L PRIMI PE DUHUL! Crede]i în
întruparea lui Isus òi sta]i uni]i prin Duhul Sfânt. Se apropie ora în care se
naòte Iubirea òi to]i vor fi cura]i. Va fi din nou Lumin@ în suflete. Ultima
cerere din Tat@l Nostru se va înmul]i de o mie de ori.”
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ATOTPUTERNICIA IUBIRII
ÎN SACRAMENTUL PENITEN*EI
(Extras din al doilea fascicol)
(Isus)
“Recunoaòterea p@catelor este cel mai mare gest de iubire. Nu to]i
reuòesc s@ vin@, dar to]i beneficiaz@ de el! Nimic nu se întâmpl@ numai
pentru unu, Iubirea este prea mare òi prea puternic@ pentru un asemenea
rezultat. DUMNEZEU a voit altfel. Un fluviu imens ocup@ suprafe]e
întinse òi umple în întregime orice matc@. Nimeni nu poate m@sura Harul.
Este imposibil chiar òi unui preot. Este mai presus de p@mânt òi de
gândurile oamenilor.
Oamenii trebuie s@ poarte împreun@ toat@ vina lor, tot aòa cum òi Harul
este împ@rt@òit tuturor…
Mul]umi]i-Mi din inim@ pentru acest Sacrament! Va veni clipa când
Inima Mea va triumfa, este absolut sigur! Eu sunt Iubirea care îndur@
totul.
Cât de mult doresc s@ v@ pot vedea ferici]i! Orice lacrim@ va fi òtears@.
Vor curge lacrimi de bucurie, pentru Iubirea Mea.
Oamenii nu în]eleg Iubirea Mea, òi totuòi sunt atât de s@raci f@r@ ea.
Adesea am fost copleòit de mil@. Doar Tat@l a v@zut lacrimile Mele. De
câte ori am plâns de mil@! Am plâns în Divinitatea Mea, erau lacrimi de
mare pre].
În Duhul am v@zut toate lucrurile. Soarele ar fi fost întunecat de o
noapte veònic@. – Iubirea a risipit întunericul, astfel am venit în ajutorul
sufletelor. Era noaptea sufletelor. Desigur, nu puteau muri. Iubirea Mea a
dat Lumina sufletelor, ca s@ recunoasc@ r@ul. Diavolii, to]i câ]i erau, au
trebuit s@ fug@. Pentru Mine a fost o recolt@ mare. Au fost învinòi de acest
Sacrament.
Celor umili, Dumnezeu le d@ totul!
Doamna Justine Klotz a ad@ugat aici: Acum câ]iva ani, dup@ ce m-am
împ@rt@òit, am auzit aceste cuvinte ale lui Isus:
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“Mul]umeòte-i P@rintelui t@u confesor! Roag@-te pentru el dup@ m@
rturisire, ca s@-I mul]umeòti!”
Doamna Klotz a scris în continuare: Confesorul meu m-a sf@tuit s@ m@
rog astfel:
Preot Veònic òi Preaînalt!
Ai mil@ de to]i preo]ii
òi de viitorii preo]i!
Din nou cuvintele lui Isus:
Confesionalul este tronul Iubirii Mele! çtiu oamenii pentru ce vin aici?
Ei procedeaz@ ca òi cu orice alt lucru. Nu exist@ nici umbr@ de poc@in]@,
nici iubire, nici încredere. Eu trebuie s@ suplinesc totul. Iat@ de ce
sacramentul este dat la o parte cu atâta uòurin]@. Fiica Mea cât M@ cost@!
…S@rut@-Mi picioarele! Mama Mea a f@cut-o deseori, în profunda Sa
umilin]@. Doar astfel sufletul r@mâne pur. Tu nu în]elegi, înc@, acest sens
profund.
…Umilin]a M@ atrage òi este plin@ de Har! De aceea am vrut s@ fiu aòa
de umil cu voi. Cine nu òtie s@ se plece, nu òtie nici s@ se ridice!
UMILIN*A a devenit prin Mine steaua cea mai str@lucitoare pe Cerul
Harului.
Mama Mea a în]eles UMILIN*A òi a cultivat-o f@r@ încetare.
Numai aòa a putut purta atâta Har òi a putut bea Paharul, pân@ la ultima
pic@tur@. Aceast@ Iubire p@trunde òi în carne òi este sublimat@ pân@ la
Puritate.
Depune p@catele tale sub Cruce òi ele vor începe s@ înfloreasc@! Totul
este òters. În locul lor ai primit Harul (prin intermediul Sacramentului
Spovezii).
Voi a]i luat din Sfin]enia Mea, prin Duhul Sfânt. Nici o clip@ nu este m@
surat@ cu un pre] atât de scump! Pentru asta a curs Sângele Inimii Mele.
M-am d@ruit cu totul neputin]ei voastre.
Eu am spus: “Cine m@ poate acuza de p@cat?” astfel am instituit acest
Sacrament, în ajutorul vostru.
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Pe profunda Mea Umilin]@ Mi-am în@l]at tronul.
Gândi]i-v@ la aceasta când îl practica]i.
O, fiica Mea, nu-]i v@d greòelile. Faci un Act de Iubire òi totul va deveni
bun! Tu nu te po]i schimba.
TREBUIE SÃ TE ÎNCREDIN*EZI IUBIRII MELE.
Un Act de Iubire r@scump@r@ multe gânduri!
Când ceva te însp@imânt@, repet@ des: “ Isuse al meu, Îndurare!”.
Nu te l@sa indus@ în eroare de tine îns@]i! Judecata ta este mereu fals@!
Tu nu vezi în@untrul sufletului, òi nici în ceilal]i.
Iubirea pe care tu Mi-o po]i da este mai mare pentru c@ neputin]a ta este
mai mare.”
Doamna Klotz noteaz@ aici: ”Isuse pune Tu fiecare lucru la locul lui!” –
òi drept r@spuns iat@ cuvintele foarte clare ale lui Isus:
“Tu chiar ai dreptate! Eu sunt vistierul Iubirii òi preocuparea Mea este
s@ fac bine. Am multe de f@cut, pân@ când voi veni în mijlocul vostru.”
(Mai târziu Isus):
“Preotul st@ ca pe un tron de Har. De aceea el însuòi este sfin]it cu
atâtea haruri. Ceea ce se cere de la slujirea lui devine pentru el
binecuvântare, prin aceast@ UMILIN*Ã pe care o practic@.
Cine nu òtie s@ o aprecieze a pierdut comoara din ]arina despre care Eu
am vorbit. UMILIN*A este aceast@ comoar@, care se câòtig@! Nu creòte
singur@. Aici se g@seòte, aceast@ comoar@ este ca o cup@ de argint. Aurul
nu se vede. Se câòtig@.
Prin acest Sacrament to]i au primit ceea ce Eu sunt în Cer. Totul curge
pe aceast@ cale. V@ spun: totul! Atât de mult se poate ob]ine. P@catul a
pretins totul de la om. Eu vreau s@ i-l restitui. Împreun@ cu p@catul
original, orice lucru l-am luat asupra Mea òi sufletului i s-a restituit totul.
çtie omul ce pierde? Nu l@sa]i ca diavolul s@ v@ cucereasc@ aceast@ fort@
rea]@! Se pierde totul!
Nici un preot nu poate c@dea, dac@ îòi sprijin@ slujirea pe acest zid.
Nimeni nu va fi adus în fa]a tribunalului dac@ se str@duieòte sincer. Cum
îòi las@ cineva casa, aòa o òi g@seòte. Tot ce se întâmpl@ òi poate s@ se
întâmple aici trece prin Trupul Meu spiritual.
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Vor fi generos r@spl@ti]i preo]ii care se supun acestui sacrificiu (de a
spovedi). Prin acest Sacrament ei au devenit împ@r]itori boga]i de haruri.
Sunt cei care d@ruiesc haruri. Sunt cei ce împart Sângele Meu, pentru a ]
ine în via]@ trupul spiritual. Pân@ aici ajunge Sângele Meu!
…O, leg@turile p@catului sunt strânse! çi cât de des loveòte diavolul!
Începutul este repede f@cut. Deja molima a început s@ distrug@ opera Mea.
Nu îng@dui]i asta! Eu dau for]a pe care omul de la sine nu o are. Nu
îngriji]i òi r@nile mici ale corpului? Tot aòa se p@streaz@ s@n@tos òi
sufletul. Sufletul este un bun infinit de mare! A pus Cerul în miòcare òi a
ajuns pân@ la Tat@l.
…Ruga]i-v@ mult pentru a primi pe Duhul Sfânt! Poate îndep@rta
nenorocirea. El este for]a sufletelor, care vine de la Mine.
…Omul nu poate în]elege UMILIN*A. çi ea tot de la Mine vine, òi
poate ridica pân@ la în@l]imi. Lumina (sufletelor) nu poate arde f@r@ ea.
Este adânc înfipt@ în Credin]@ ca o r@d@cin@.
…Iubirea este cea mai mare comoar@ a Mea, de aceea: r@mâne]i în
Iubirea Mea! Ea poate totul – òi poate s@ fie totul! – Nu exist@ abis pe
care Iubirea s@ nu-l umple. Iubirea Mea este o putere creatoare neb@nuit
de mare!
Un suflet poate mijloci pentru altul. Este libertatea fiilor lui
DUMNEZEU! Lucra]i pentru Împ@r@]ia Mea, atunci diavolul nu poate ac]
iona òi sufletele îi scap@ din mâini! Îl cost@ mult, adeseori totul.
O, l@uda]i pe Tat@l pentru Inima Mea. Eu v-am d@ruit-o plin@ cu toate
bog@]iile Iubirii Mele divine!
Cât era de arz@toare Inima Mea! Toat@ numai fl@c@ri! Pentru c@ locuia
în ea DUMNEZEU, ca în Cer. Aòa am venit pe p@mânt, ca o comoar@ cu
totul ascuns@. Totul era cuprins în Inima Mea, tot ce omul pierduse s-a
reîntors cu Ea. Totul este altoit în Sacramente. Mi-am l@sat toate bog@]
iile. Chiar òi Inima Mea a r@mas cu voi, pentru a fi celebrat@ (Euharistia)
òi pentru a pune în Mine începutul Învierii. Nimic nu-i poate fi r@pit
omului pentru c@ totul Îmi apar]ine în întregime. Diavolul nu poate
captura nimic în atacurile sale. Eu am acoperit totul cu Iubire, pentru a
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reînnoi cu Ea puterea Mea creatoare. “Eu înnoiesc toate!”, repet cu putere
aceste cuvinte òi le împlinesc.
Fiecare încearc@ s@ scape de propria vin@. Cât de s@rman este acest
popor, nu mai în]elege Iubirea Mea òi îòi creeaz@ un cer propriu, care se
d@râm@ ca un castel de hârtie. Recunoaòte]i-v@ vina ca v@ poat@ fi òtears@!
Nu uita]i s@ v@ ruga]i pentru preo]i!
Dup@ Mama Mea sunt cei mai mari mijlocitori de haruri. Nu-i face]i s@
piard@ curajul din cauza comportamentului vostru!
Va veni timpul în care ve]i avea nevoie de aceste rânduri. Face]i totul în
cinstea lui DUMNEZEU!
…Puritatea este virtutea de baz@ a Iubirii!
Puritatea este arma cea mai puternic@, un scut protector în fa]a spiritelor
rele. De aceea fiecare trebuie s@ se str@duiasc@ s@ o dobândeasc@. Cu ea se
poate respinge orice ispit@. Este cea mai mare surs@ de ajutor! Voi pute]i
s-o ob]ine]i de la Mine. Sufletele trebuie s@ fac@ tot ce le st@ în putin]@ s@
nu piard@ acest scut!
Dac@ ar òti sufletele cât de mult ur@òte diavolul aceast@ virtute! Nu
poate p@trunde într-o cas@ c@dit@ pe ea. Aceast@ comoar@ st@ la baza
Sacramentului Iert@rii. Fiecare poate afla aici vindecarea. M@ atrag
sufletele care în]eleg valoarea acestui sacrament.
Nu exist@ alt remediu pentru vindecare!
Fiii Mei, s@ ap@ra]i aceast@ virtute când va veni încercarea! S-a r@
spândit deja mult. Doar Eu pot s-o opresc. Diavolul încearc@ orice ca s@
pun@ st@pânire pe recolt@. Încearc@ s@ distrug@ aceast@ virtute. Permite]
i-Mi s@ v@ pun în gard@! DUMNEZEU nu poate sta s@ priveasc@ pasiv la
tot ce se întâmpl@. Va duce totul la bun sfâròit. Lupta]i cu armele Duhului
Sfânt, de care dispune]i. Este valabil pentru to]i!
çtiu, mul]i au bun@voin]@, aceia care sunt de partea Mea. Iubirea Mea
va supravie]ui oric@rui lucru. Este mai r@u ca oricând, multe lucruri se
întâmpl@ în secret. Lumea este un furnicar de criminali, la orice col]. Ah,
dac@ oamenii ar putea vedea sufletele care adesea sunt pline de venin!
Nu-i pot distruge pe cei buni, òi ei s-ar pierde. Se adun@ doar arme.
Duhurile rele nu fug de asta. Armele îi atrag!…
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Fiii Mei, r@mâne]i mici! Uni]i-v@ mâinile în rug@ciune! DUMNEZEU
nu las@ neascultate rug@ciunile voastre! În aceast@ rug@ciune am pus
Cuvântul Meu òi am recomandat-o, chiar dac@ voi nu pute]i vedea nimic,
pentru c@ este Duh din Duhul Meu.
Cuvintele Mele sunt înc@ vii în multe inimi. De aceea lumea nu se poate
pr@buòi. Ridica]i-v@ privirea – se va spune într-o zi – mântuirea etse
aproape! Nu este înc@ timpul s@ spunem aceste cuvinte. Sunt înc@rcate cu
toat@ greutatea Iubirii!
…E nevoie de Încredere la fiecare respira]ie! Nu uita]i asta niciodat@!
Duhurile rele înc@ v@ dau târcoale. Împotriva întunericului ridic toate
pânzele Luminii. Privi]i la Tat@l care nu las@ singur pe nimeni din cei care
îi cer rug@tor ajutorul. Aòa s@ vin@ Împ@r@]ia Sa!
…Isp@òirea trebuie s@ deschid@ calea unui nou început.
Stabili]i o zi de isp@òire în care fiecare s@ poat@ face isp@òire!
R@spunde]i Iubirii Mele!
çi Actul de Iubire este o rug@ciune de isp@òire.”
(Cu privire la Sacramentul spovezii cuvintele ce urmeaz@ ):
“Fiica Mea, f@-o pentru to]i, de fiecare dat@ când po]i! Î]i voi ar@ta înc@
multe lucruri. Numai aici sufletul va rezista oric@rei intemperii òi va fi
protejat@ de orice risipire. Va fi mereu posibil s@ g@seòti un preot gata s@
spovedeasc@. Mul]i sunt înc@ conduòi de Duhul Sfânt. Mul]i care înc@ în]
eleg valoarea înalt@ a acestui Sacrament. Dac@ omul nu se foloseòte de el,
orice har de atrofiaz@!
Dac@ ai òti cât sunt de bucuros s@ iert! Nu se poate exprima în cuvinte!
Dac@ to]i s-ar putea c@i de propriile p@cate, ar ploua cu flori...
çtii c@ poc@in]a este un mare dar? Omul nu òi-o poate trezi singur. Este
o mare virtute! Acest har vine de la Duhul Sfânt. El p@trunde sufletul
întreg cu Lumina Sa…Datorit@ c@in]ei, omul se înal]@ cu mult deasupra
naturii. Sufletul se ridic@ într-un zbor la mare în@l]ime.
Caut@ mereu o c@in]@ profund@! Tot trecutul este òters. DUMNEZEU
este plin de Îndurare pentru fiecare suflet în parte. Eu vreau s@ îndep@rtez
tot ceea ce M@ separ@ din cauza celui r@ului, a c@rui r@utate nu are
margini.
Totul Îmi apar]ine, fiica Mea, totul! În Sacramentul Peniten]ei sufletul
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este mereu d@ruit Tat@lui, nou. Acesta este izvorul unde trebuie botezate
din nou sufletele. Nici un om nu-òi poate imagina ce se petrece în acest
sacrament.
O, cum vrea diavolul s@ se n@pusteasc@ asupra voastr@! Niciodat@ nu a
avut atâta str@duin]@! Nimeni nu v@ va putea împr@òtia! Pân@ atunci
poporul va fi din nou eliberat. Mul]i se întorc din nou la voi. Diavolul
fuge în fa]a Duhului lui DUMNEZEU. Eu v@ voi înt@ri, aòa cum nimeni
nu-òi imagineaz@. Nimeni nu-òi poate imagina! Multe lucruri se petrec
deja, în secret.
Vor s@ rup@ rândurile. Însuòi diavol se ocup@ de aceasta. çi totuòi nu v@
fie team@ de nimic! EU SUNT CEL DINTÂI çI CEL DE PE URMÃ!
Chiar din primul moment vor fi doborâ]i la p@mânt, aòa cum nu au mai
fost niciodat@. Eu cunosc chipurile false, acum sunt acoperite. Eu îi v@d
fa]@ c@tre fa]@! Eu M@ voi ar@ta ca negustorilor din templu. Eu cunosc
vasele din lut, sunt vase goale! Vorbesc despre Sacramentul Peniten]ei ca
òi cum ar fi ceva inutil, în plus! Nimeni nu cunoaòte pericolul ce provine
din acest comportament. Îi cunosc foarte bine pe dezertori! Nimeni nu se
poate ascunde din fa]a Mea. I-au târât pe mul]i cu ei. Vina lor st@ în fa]a
Mea. L@sa]i-i totuòi s@ vin@! Totul este în fa]a Mea. Sunt precum mieii, în
plin@ zi. Ei cred c@ to]i trebuie s@ se plece în fa]a ac]iunii lor.
Vai, vai dac@ Sacramentul nu este p@strat! Cine v@ va ierta p@catele? Va
fi m@car unul singur?
Fiica Mea, Îmi sângereaz@ Inima, v@zând cum este ignorat@ Iubirea
Mea.
Cât îi ur@òte diavol pe oameni! Nu cru]@ nimic pentru asta! Totul este
nem@surat, f@r@ limite, f@r@ sfâròit!
De aceea trebuie s@ se ajute unul pe altul, pentru c@ doar Iubirea poate
învinge.”
(Dup@ conferin]a unui preot despre spovezile colective – cuvintele care
urmeaz@):
“Aceòti preo]i vor trebui s@ dea seama cu asprime, de cele ce au spus!
Ei clatin@ stâlpii de rezisten]@. Indiferen]a se va r@spândi. În curând
nimeni nu va mai apela la Sacramente. Oamenii se vor încrede în ei înòiòi
iar vr@jmaòul va p@trunde peste tot.
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Dac@ unul s@rut@ Crucea, Eu M@ unesc cu el. Conferin]a a fost
îndreptat@ împotriva Mea, ca s@-Mi sfâòie Sufletul. M@ sim]eam acolo ca
într-o groap@ de asasini. Eram înconjurat de duòmani.
Cum o jigneau pe Mama Mea, în ging@òia ei pentru Fiul! Ea cunoòtea
m@re]ia Mea. Eu îi cunoòteam delicate]ea sufletului, pentru celelalte
suflete, pentru Mine. M@ vedea prezent în to]i òi dispre]uit profund.
Tot sângele Meu s-a v@rsat c@tre Tat@l, care a strâns fiecare pic@tur@.
Era vorba de purificarea sufletelor voastre. Fiecare pic@tur@ era pentru
Sacramentul Peniten]ei pentru c@ am reuòit s@ ob]in acest dar de la Tat@l.
Iubirea Mea a fost încoronat@ în modul cel mai sublim: DUMNEZEU a
òters p@catele din toate timpurile! Câte p@cate s-au scufundat în curentul
Iubirii Mele! Astfel am venit în întâmpinarea p@c@toòilor òi am suflat
asupra lor, ca s@-l primeasc@ din nou pe Duhul Sfânt.
Da, masa este bogat@! Tat@l d@ aòa o abunden]@ de Haruri prin Duhul
Sfânt.Veni]i òi lua]i parte la aceste haruri pe care DUMNEZEU le-a l@sat
s@ curg@ în acest Sacrament. Cum v@ iese Tat@l în întimpinare în acest
Sacrament! Aòa cum Tat@l, plin de Iubire Îndur@toare l-a s@rutat pe fiul
r@t@cit! çi aòa trebuie s@ fie mereu! Suflete, òi voi preo]i, nu pierde]i din
vedere aceasta òi nici credin]a voastr@! Pune]i-v@ în genunchi cu
UMILIN]Ã! Apleca]i-v@ capul în fa]a Tat@lui, pentru c@ El a spus AMIN!
ÎN SFÂRçIT, SÃRUTA*I RÃNILE MELE, AU VÃRSAT SÂNGE
PENTRU O VIA*Ã NOUÃ, PE CARE NIMENI ALTUL NU O ARE!
Cât de greu a fost drumul, când purtam Crucea pentru voi, ca s@ òterg
p@catele lumii òi s@ înving moartea!
DOAR DUMNEZEU, ÎN NEMÃRGINITA SA ÎNDURARE, POATE
IUBI ASTFEL.”
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MISTERUL IUBIRII MELE
GÂNDURI DESPRE PREO*IE
(Extras din al treilea fascicol)
(Isus vorbind de Mama Sa):
“Ea este Mama tuturor preo]ilor, òi a tuturor copiilor, Ea se roag@
pentru Harul ca fiecare din ei s@ aib@ preo]i. Ea s-a rugat s@ M@ aib@ pe
Mine, òi continu@ s@ se roage s@ existe preo]i. Totul vine prin Ea òi se
întoarce la Tat@l. Iar Ea se împodobeòte pentru Tat@l, în cinstea Tat@lui.
Astfel s-a preg@tit Ea pentru a-L cinsti: sufletul Ei nu cunoaòte “eu”. În
UMILIN*Ã a fost în@l]at@, ca s@-L cinsteasc@ pe Fiul…
Cum ar putea un preot s@ aib@ propria demnitate, dac@ Ea nu i-ar fi
Mam@? Îi este îng@duit (preotului) s@-L ofere pe Isus Tat@lui, aòa cum a
f@cut ea. çi totuòi nimeni nu o poate egala!
Ei nu-i este refuzat@ nici o rug@ciune, aòa de mare îi este UMILIN*A.
Nici în Cer Inima Ei nu s-a putut schimba. Tot Cerul este uimit. Nimeni
pân@ acum nu I-a cunoscut Eul. Ea a dat totul pentru Fiul, pentru fiii Ei.
Sufletul Ei a devenit un izvor nesecat de ajutor pentru p@c@toòi. Ea nu a
avut o Inim@ pentru Sine, ea tindea c@tre suflet. Oamenii nu òtiu cât sunt
în realitate de uni]i unii de al]ii cei care o au drept Mam@. Ea este cea care
salveaz@ iubirea pentru aproapele.
Ea este str@in@ de orice privire rea. Totul în Ea este Iubire òi numai
Iubire, care–i vine din suflet. Ea cunoaòte valoarea unui suflet òi aceasta o
impresioneaz@ profund. Are o privire care iart@. Astfel I s-au întip@rit în
suflet cuvintele cu care Eu, în@l]at pe cruce, îl rugam pe Tat@l s@ ierte.”
(Când primeam împ@rt@òania am auzit urm@toarele cuvinte):
“Câte firimituri cad pe p@mânt! Îngerii nu mai reuòesc s@ le numere!
Inima Mamei Mele sângereaz@. Nu va mai dura mult. Vor avea potirul în
mân@. – Atunci se termin@ cu preo]ia. – Noua schism@ a început deja.”
Multe lucruri nu le òtie Sfântul P@rinte; cum se mai pun la cale... Nimeni
nu poate fi controlat. Mul]i nu òtiu ce-i datoreaz@ lui DUMNEZEU.
Întind mâna, dar f@r@ nici un Sacrament. Ei nu cred (în Spovad@). Nici
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în ceea ce fac. Diavolul òi-a înfipt gheara în multe inimi. Pentru ei Eu
sunt doar pâine. Aòa trebuie s@ ac]ionez. Ce genera]ie corupt@! Sting
luminile. Vor cu înc@p@]ânare s@ ob]in@ totul de la Sfântul P@rinte.”
(Isus vorbind despre Mama lui Dumnezeu):
“Nimeni nu poate m@sura fericirea cu care iubeòte aceast@ Mam@!
În fiecare suflet Ea vede pe Fiul òi în acelaòi timp pe DUMNEZEU,
iubirea Inimii Ei.
Voi nu òti]i cât de mult òtie s@ iubeasc@ aceast@ Mam@! Ce pre]ioas@
este pentru Tat@l aceast@ iubire: ca o piatr@ pre]ioas@ b@tut@ pe coroana
Sa, pe care toate sufletele o pot vedea! Nu v@ pute]i imagina ce bun@ este
Inima Ei, d@ruit@ în întregime Iubirii òi plin@ de desf@t@ri. Bucur@-te
Marie pentru veònicie!
Voi ave]i ca Mam@ o Regin@. Ea v-a n@scut sub cruce òi v-a reg@sit în
templu în Copilul Ei.
INIMA EI SE UMPLE CÂND CINEVA SE APROPIE DE EA”.
(Maica Domnului spune despre Sfânta Liturghie):
Sunt prezent@ la fiecare Jertf@ Euharistic@. Eu cu fiul Meu la jertf@,
foarte aproape de fiecare suflet. Trebuie s@ veghez asupra sufletelor, ca
toate sufletele s@ primeasc@ harul care aici se împlineòte. Eu sunt MAMA
PREO*ILOR, într-un mod aparte. Nimeni nu ar putea duce povara, dar
Eu nu-i las singuri. Sunt mereu pentru ei ce am fost òi pentru Fiul Meu.
Ceea ce mi-a spus Isus pe cruce s-a întip@rit cu litere de foc în inima Mea.
Tot aòa s-a n@scut de la Duhul Sfânt òi a coborât la Mine. De aceea am
purtat coroana (de spini a) inimii Mele, adesea atât de dureroas@. Fiecare
preot mi-a fost încredin]at! Ei îmi sunt apropia]i într-un mod special prin
Sângele Fiului Meu. Ah, fiecare preot creòte în Mine, atât de mult îi
iubesc! Tat@l vrea s@-i iubeasc@ prin Mine. De aceea EL a binecuvântat
Iubirea Mea òi Mi-a dat mare putere pentru preo]i. Nimeni nu ar putea
duce o asemenea comoar@, dac@ nu ar fi ajutat. Eu observ cum ac]ioneaz@
òi pentru el Îmi pun inima pe altar. Ca Mam@ pot s@ intervin, “òi chiar este
datoria Mea” încredin]at@ de Tat@l prin cuvintele pe care Mi le-a adresat
drept moòtenire. El Mi-a încredin]at PURITATEA, pe care a avut-o însuòi
Fiul S@u.
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Victima nu poate avea pat@. Aceast@ PURITATE coboar@ în acest
moment de pe altar. O, cât de sublim este sfin]it preotul, prin cuvintele pe
care DUMNEZEU însuòi i le pune pe buze. El însuòi nu poate în]elege.
Nu i-ar fi cu putin]@. Voi sunte]i tot aòa de aproape de DUMNEZEU ca òi
Mine. Cur@]ia Mea îi acoper@ complet. O, dac@ oamenii ar putea în]elege
acest Har! Nici un înger nu s-ar putea apropia, òi cât de necugeta]i sunt
oamenii!
O, fiii Mei, voi sunte]i s@raci. Aòa de pu]ini îl caut@ pe DUMNEZEU!
EL trebuie c@utat din toat@ inima! Nu v@ opri]i la mijlocul drumului!
Vou@ nu vi se cere mult, doar s@ v@ d@rui]i Iubirii. Numai aòa
DUMNEZEU poate s@ vin@ în inima voastr@ òi s-o ]in@ aproape. Voi
trebuie s@ v@ îndep@rta]i de lumea aceasta pe care diavolul o umple cu
toat@ r@utatea sa. Minciuna a devenit adev@r. Astfel lumea se îndreapt@
spre iad. Lan]urile vor r@suna prelung, aòa de mul]i sunt prizonierii
acestei viclenii. Simt cea mai sfâòietoare durere de Mam@. Pentru c@ mul]i
sunt prinòi òi orbi]i. Nimeni nu mai vrea s@ ofere sacrificii.
Ascultarea nu mai este o virtute.
Fiii Mei, Eu cer îndurare pentru voi.
RUGA*I-VÃ CU STÃRUIN*Ã ROZARUL! Are o mare putere asupra
duhurilor rele. Eu l-am alc@tuit pentru voi. Fiii care se roag@ Rozarul sunt
strânòi uni]i cu Mine. Nu pot s@ fie condamna]i.
DUMNEZEU iubeòte rug@ciunea Rozarului.
Este un omagiu adus Fiului Fecioarei. Cu el pute]i cinsti miracolul pe
care DUMNEZEU l-a f@cut pentru voi. În acelaòi timp pute]i s@ dezlega]i
orice leg@tur@.
Toate sunt niòte flori mistice pe care voi mi le d@rui]i. Eu le ofer Tat@lui
pentru voi. Astfel Eu refac unirea, mereu nou@!
Prin el (Rozar) mul]i vor fi ajuta]i. Nu pot s@ trec cu vederea nici o
invoca]ie, pentru c@ îmi miòc@ inima.
O, dac@ a]i putea s@ M@ în]elege]i cât v@ iubesc!
Biserica se va împ@r]i în dou@ tabere.
Vai de preo]ii care îòi urmeaz@ propriile p@cate òi nu se preocup@ de
Mine! De trei ori vai poporului care îòi insult@ preo]ii. Într-o noapte
întunecat@ mânia lui Dumnezeu va veni asupra lor òi fiecare via]@ va fi ca
òi distrus@.
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Nu l@sa]i singure tabernacolele, ruga]i-v@ zi òi noapte ca s@-l împ@ca]i
pe DUMNEZEU! DUMNEZEU înc@ îòi mai ]ine mâna asupra p@
mântului. Vai dac@ El o va retrage!
Spune aceasta tuturor celor ce le-o po]i spune! Lumea nu vrea s@ òtie de
aceasta.
RUGA*I-VÃ MEREU ROZARUL! Înc@ v@ mai poate salva.
Nu-l l@sa]i singur pe Isus în aceast@ or@! Se va g@si totuòi un suflet care
s@ se ofere în schimb lui Isus din tabernacol.
Preo]ii trebuie s@ arate cum se face aceasta. Poporul le va urma
exemplu. Multe suflete sunt dispuse la aceasta. Aceasta va duce la p@
strarea tabernacolelor, nu va fi pericol s@ v@ r@ci]i ( în credin]@) òi v@ ve]i
mântui.
Eu v@ promit victoria, Eu, MAMA LUI ISUS.
Vreau s@-i rog pe îngerii Mei s@ intervin@ pentru voi în fa]a TATÃLUI.
FIII MEI, PRACTICA*I RUGÃCIUNEA, pentru c@ mul]i nu òtiu s@ se
roage! O, ruga]i-v@ pentru ei!…
Strânge tot ce po]i! To]i trebuie s@ fac@ la fel, nu cei pe care diavolul îi ]
ine prizonieri, aceòtia nu mai sunt capabili. DE LA VOI TREBUIE SÃ
VINÃ IUBIREA CA SÃ-I SALVA*I PE FRA*II VOçTRI!
Voi trebuie s@ o face]i din iubire pentru DUMNEZEU .
Acum este o mic@ turm@, f@r@ ea momentul nenorocirii ar fi ajuns.
DUMNEZEU nu òi-a retras înc@ mâna Sa.
Voi o pute]i opri – iar EL va distruge cu pumnul S@u armele vr@
jmaòului. Astfel EL îi va mântui pe fiii care Îl invoc@ în numele Meu.
RUGA*I-VÃ FÃRÃ ÎNCETARE ROZARUL!
Forma]i o armat@ sfânt@ care s@ nu-I permit@ vr@jmaòului s@ p@trund@ în
Împ@r@]ia sfânt@ a lui DUMNEZEU. Diavolului îi este team@ de salutul
îngerului (Bucur@-te Marie) aòa cum se teme de Mine. Crede]i aceasta!
Cu acest salut a început istoria mântuirii omenirii òi acest salut îl va
învinge pe diavol.
Alege]i-v@ o zi pentru aceast@ isp@òire, imediat dup@ ora sfânt@! (Este
vorba despre ora care aminteòte de suferin]ele lui Isus în Getsemani, n.
tr).
Repede se va g@si cheia. Respecta]i sabatul preo]ilor, ca Tat@l s@ v@
trimit@ preo]i, c@ci aceasta este victoria împotriva iadului.”
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(Din nou cuvintele lui Isus):
“Voi veni]i în fiecare zi s@ primi]i Euharistia òi-i l@sa]i pe fra]ii voòtri în
frigul glacial! Deci ruga]i-v@! Sunt fra]ii care v@ implor@!
Mor]ii nu pot s@ se ridice. Eu preg@tesc învierea din interior. În inim@
s@l@òluieòte moartea òi p@catul. Trebuie s@ ridica]i sufletele din interior!
La acesta sunte]i chema]i voi, care crede]i în Mine òi în Iubirea Mea.
IUBIREA TREBUIE SÃ DÃRUIASCÃ DIN NOU IUBIRE!
Trebuie s@ r@spândi]i Iubirea. Nu poate fi închis@ ca banii în sertar.
Pune]i în inima voastr@ exemplul Mamei Mele!
Cum s-a rugat Ea! O, Iubirea poate face mult!
Oferi]i-M@ în fiecare zi Inimii Ei òi nu M@ ]ine]i pe loc!
URMA]I-O DIN SUFLET ÎN SUFLET ÎN SECRET.
Este un vas minunat, atât în@untru cât òi în afar@.O, cinsti]i-o într-un
mod deosebit!
În special Inima Sa aduce Lumin@ în lumea întunecoas@, pân@ în zilele
noastre, ca s@ atrag@ Iubirea.”
(Mesaje de la Maica Domnului):
Fiica Mea, ai grij@ de inima ta. Este valabil pentru to]i fiii lui
DUMNEZEU . Trebuie s@-i proteja]i pe preo]i aòa cum fac Eu!
Oferi]i Liturghii de isp@òire pretutindeni , în fiecare biseric@, ca s@
mângâia]i inima Mea (a Mamei lui Dumnezeu )!
Fiic@, mare este iubirea Mea pentru sufletele din acest timp. Doar
aceasta M@ poate mângâia, iar voi isp@òi]i împreun@!
Inima Mea este în întregjme sfâòiat@ pentru fiii Mei…
(Urmeaz@ în continuare cuvintele lui Isus):
“Bate]i-v@ peste piept òi evita]i s@ v@ mânia]i când al]ii nu sunt la locul
lor! Toate acestea trec. Voi sunte]i aproape de ]int@. Drumul pe care îl
mai ave]i de f@cut este lung. DUMNEZEU face s@ str@luceasc@ din nou
Chipul S@u.
Voi trebuie s@ învinge]i încercarea!
Voi evita]i mânia lui DUMNEZEU. Calea nu este inaccesibil@. Lupii
trebuie s@ r@mân@ înapoi, s@ p@r@seasc@ acest drum. De aici nimeni nu se
mai întoarce la fel. Spiritele se împart.
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PRIVI*I DOAR ÎNSPRE ROMA!
Sfântul P@rinte a luptat mult pân@ s@ aleag@ acest drum! To]i cei care îi
sunt al@turi în misiunea sa v@ arat@ calea.
Dumnezeu este pe str@zi, ca s@ anun]e Mesajul S@u!
Orice s-ar întâmpla: DOMNUL ESTE CU VOI! El îòi va trimite
mesagerii S@i. CREDE*I-I DOAR PE EI! (Ceilal]i) VOR SÃ FACÃ O
NOUÃ BISERICÃ!
Aceasta va pieri!
R@mâne]i uni]i cu preo]ii care v@ pot conduce òi care îòi îndeplinesc
misiunea, cît despre ceilal]i nimeni nu se va întoarce înapoi! Aòa va fi
pretutindeni!
Voi òti]i c@ bat clopotele care v@ invit@ la rug@ciune, cas@ înt@ri]i credin]
a, c@ci vin furtuni. Vor trece cu mare zgomot.
Vor veni ca miei dar vor sfâròi ca lupi! Sectele vor veni ca niòte l@custe
òi se vor abate asupra Casei Tat@lui Meu. Acest lucru este scris în
Evanghelie.
Ei vestesc o nou@ Evanghelie. Va fi asem@n@toare în multe lucruri, dar
unul singur este ADEVÃRUL!
Se apropie o perioad@ cumplit@, f@r@ credin]@!
EU VOI SALVA POPORUL LUI DUMNEZEU PRECUM POPORUL
EVREU.
Voi crede]i c@ totul este pierdut, dar Eu sunt stânca òi nimeni nu-Mi
poate sc@pa!
Eu nu sunt un ho]. Eu îi cunosc pe ai Mei!
Citi]i Evanghelia! Astfel lumina cur@]@ din nou lumea de falsitate.
Iubirea nu cunoaòte invidie, nici ur@. Eu m@sor cu precizie.
IUBIREA PURIFICÃ.
IUBIREA VEGHEAZÃ.
IUBIREA UNEçTE çI VINDECÃ.
Inima Mea este o busol@ care indic@ mereu Iubirea. INIMA MEA este
ca un magnet care atrage orice inim@ care se apropie de EA. De aceea fii
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cu curaj òi ai încredere în Mine. Eu sunt DUMNEZEU çI OM tocmai din
Iubire. F@r@ Mine nu po]i iubi, òi nici un om nu poate.
Trebuie s@ suplinesc lipsa voastr@ de iubire, de aceea refugia]i-v@ în
Mine.
Cât de mult Îmi place iubirea care vine din inim@. Doar cei care M@ las@
s@ vin în inima lor òi M@ primesc în Sfântul Sacrament sunt altoi]i pe
Inima Mea. Ce lucru m@re] este acesta! Dar abia le este dat s@-l simt@,
pentru a l@sa voin]a s@ ac]ioneze. çi voin]a trebuie s@ creasc@, s@ renasc@
cu fiecare zi. Ca o floare care se deschide în zori.
Nu o neglija]i nicicând! Florile sunt sensibile la frig òi la indiferen]@. Ar
fi ca o nou@ c@dere. Iubirea trebuie l@sat@ s@ creasc@, òi asta numai în
Mine. F@r@ Mine nu este posibil.
Omul nu trebuie s@ judece! Nu i s-a dat aceast@ putere. Acesta este cel
mai mare “frig” al acestui timp. Fiecare îl acuz@ pe cel@lalt òi ignor@
propria vin@.
Numai judecata Mea este în]eleas@ de to]i pentru c@ este Adev@rul.
Orice altceva este o poleial@ de minciun@! Numai DUMNEZEU cunoaòte
orice vin@ òi Îndurarea Sa.
Fiecare om trebuie s@-L roage în genunchi pe DUMNEZEU s@-l ierte òi
s@ nu-l judece.
F@r@ Mine nu exist@ creòtere. Sufletele s-ar atrofia. Trebuie isp@òit@
orice vin@. Oamenii s@ reflecte la asta!
Oamenii vorbesc prea mult òi M@ oblig@ s@ tac. Caut@ deseori singur@
tatea! Doar aòa te pot înv@]a
O, ruga]i-v@ aòadar pentru preo]i! Rug@ciunea pentru preo]i aduce
foloase.
Ce mult iubesc preo]ii care nu oscileaz@ în credin]@! Dac@ preotul nu ar
avea credin]@, miracolul Iubirii nu s-ar mai putea întâmpla. Ei trebuie s@
împlineasc@ totul f@r@ s@ se îndoiasc@: s@ transforme pâinea în Trupul
Meu! Ei se fac p@rtaòi la Sufletul Meu, de aceea pot transforma vinul în
Sângele Meu. În asemenea m@sur@ i-am îmbr@cat în dumnezeirea Mea!
Aceast@ jertf@ nu se poate descrie!
Va da o lovitur@ infernului òi toate spiritele rele vor fugi însp@imântate.
DUMNEZEU însuòi este pe tron, ca Victim@ de Iubire.
For]a r@ului vede îngrozit cum str@luceòte Iubirea Mea òi cum str@lucesc
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în Mine to]i cei care îmi apar]in Mie òi Iubirii Mele. Fiecare suflet trebuie
s@ str@luceasc@ pentru c@ Iubirea str@luceòte!
Ce frumos devine omul în rug@ciune! Rug@ciune@ presupune credin]@.
Acesta naòte Iubirea, Umilin]a òi Ascultarea. Omul se uneòte cu
Dumnezeu prin Duhul Iubirii. El este centrul! Sufletul nu face nimic
niciodat@ de unul singur…”
(Cu privire la Semnul Crucii):
“Face]i bucuroòi Semnul Crucii, înal]@ sufletul pân@ la Tat@l…
DUMNEZEU s-a împ@cat cu omenirea. Semnul Crucii poate s@ v@
uneasc@ cu Iubirea cu care Eu sufeream pentru voi pe Cruce. Nimeni nu
face în zadar Semnul Crucii, ci atinge mereu Iubirea Mea, chiar dac@ pare
un lucru atât de fugitiv.
E ca òi cum se atinge un curent, sim]i cum te scutur@. Dar Iubirea nu
ucide, ci salveaz@ via]a! Atinge sufletul, òi poate s@ creasc@, sufletele
trebuie s@ creasc@.
Ai doar încredere, mereu doar ÎNCREDERE òi iar ÎNCREDERE! De
cazi de o mie de ori, ridic@-te de fiecare dat@! DUMNEZEU d@ premii òi
când te ridici. Cu cât te for]ezi mai mult, cu atât mai mare este succesul.
DUMNEZEU TE IUBEçTE, repet-o cât po]i de des!
Aceasta trebuie s@-]i aminteasc@ mereu de Iubirea Mea. çi asta este
ÎNCREDERE. O, dac@ to]i ar repeta-o continuu! Pentru Mine este o
noutate în fiecare clip@.
ÎNCREDEREA este o mare virtute. Îi este proprie sufletului, trebuie
doar trezit@. Deci l@sa]i-v@ ajuta]i! F@r@ încredere este nenorocire. Eu nu
sunt deloc duòmanul vostru.
De la Mine vine o intim@ protec]ie. Inima Mea este plin@ de Îndurare
pentru oameni. Nu mai reuòesc s@-Mi dezlipesc privirea, nevoia este prea
mare.
Iadul vrea s@ v@ smulg@ de la MINE. Eu am prev@zut aceasta òi am
ancorat bine totul pentru c@ diavolul s-a dezl@n]uit! R@utatea a lui a rupt
orice barier@. Vrea s@ distug@ totul. El însuòi cade în capcan@. MÂNIA
LUI DUMNEZEU ÎI ]INE PIEPT. În spatele ei st@ Iubirea care face
dreptate.
40

Fiii Mei, fi]i curajoòi! Este important s@ nu pierde]i curajul când soseòte
clipa!
Ruga]i-v@ òi iubi]i-v@ unul pe altul pentru Mine! Ajuta]i pe unde pute]i,
ajuta]i, pentru c@ sufletele sunt amenin]ate de perfidia pe care mul]i nu
vor s-o recunoasc@.
Privi]i în jur ce face diavolul! Mul]i, care pân@ acum nu erau în stare,
vor ridica privirea c@tre Mine. Trebuie s@ i-i smulg, c@ci totul se petrece
în secret.
Ajuta]i cu rug@ciunile voastre! Lumea cap@t@ o nou@ fa]@. Încrede]i-v@
în Mine! Sunt înc@ aici, ca un p@stor între oi. Eu òtiu despre r@ul care va
veni. çtiu din veònicie. Vrea s@ domine peste tot, acesta este semnul lui.
Este vorba despre a doua porunc@! Mai întâi DUMNEZEU va aduna pe
poporul S@u, ca r@ul s@ nu poat@ p@trunde în rândurile lui.
O mare lumin@ va prelua comanda. Va pleca de la Roma!
…Victoria asupra spiritelor rele va pleca de la Roma. Multe lucruri s-au
òi întâmplat deja…
Iadul nu recunoaòte voin]a lui Dumnezeu, el distruge totul.
Paharul este plin de veninul lui òi st@ s@ se reverse.
Ca judec@tor sunt întotdeauna îng@duitor, de aceea l@sa]i-Mi Mie orice
judecat@! Eu cunosc fiecare lucru în parte òi-i òtiu òi cauza. Eu nu-i
osândesc pe cei nevinova]i, cum se întâmpl@ atât de des. Privirea Mea
caut@ în suflet òi în fiecare inim@. De aceea ar trebui s@ v@ feri]i (s@
judeca]i). Gândi]i-v@ la avertismentul Meu, ca s@ nu se întâmple òi cu voi
acelaòi lucru!
DUMNEZEU începe de la gânduri, de la toat@ via]a interioar@. Cine
poate vedea acolo, în afar@ de Mine? Gândi]i-v@ la aceast@ propozi]ie. Eu
am scris împreun@ cu voi. Ar fi cel mai mare examen de conòtiin]@ òi cea
mai mare datorie fa]@ de aproapele!
Voi singuri v@ murd@ri]i. Via]a cere atâta iubire! De aceea nu se strig@
în mul]ime. P@stra]i o t@cere liniòtit@ când este vorba de aproapele. Voi
ave]i inim@ doar ca s@ iubi]i!
FIECARE PREOT ESTE REGE, PENTRU CÃ EU SUNT REGE!
Au fost forma]i dup@ Inima Mea, pentru c@ au putere, dat@ de Mine. Au
puteri depline òi toat@ bog@]ia în mâinile lor. To]i poart@ coroana Mea òi
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sabia Mea. Atât de mare este consacrarea lor. Eu le-am dat lor mantia
Mea regal@, òi împ@r@]ia de condus. Ei au mâini ca ale Mele, òi o inim@
deschis@. Duhul Sfânt i-a f@cut egali cu Mine. Pot s@ ierte p@catele, s@
administreze Sacramentele.
Mul]umi]i-le preo]ilor voòtri cu rug@ciunea! Au urgent@ nevoie de asta.
çi lor le tremur@ deseori p@mântul sub picioare. Vremea a fost preg@tit@
de diavol pentru furtun@. S@ nu v@ gândi]i c@ Eu voi pleca aòa ca un Rege
învins! Recolta nu a fost nicicând aòa de mare! Totul este preg@tit. Se vor
trage brazde noi. Când Dumnezeu tace, este un timp de Har.
FIII MEI, RUGA*I-VÃ NEÎNCETAT!
DUMNEZEU pune la cale victoria. Deja se apropie al doisprezecelea
ceas! Curând va începe o nou@ lupt@ spiritual@. DUMNEZEU òi Sfin]ii
sunt cu voi. Face]i-v@ din nou curaj!
Biserica str@bate propriile drumuri òi se crede abandonat@. Dar numai
pentru pu]in timp. Eu sunt crinul nep@tat, aòa este purificat@ Biserica!
UMILIN*A îi lumineaz@ numai pe cei care sunt necunoscu]i. Aceast@
for]@ vine de la Duhul Sfânt òi o iau oamenii. To]i îi cunosc valoarea òi
fervoarea a umplut Casa Mea.
Tabernacolele r@mân neatinse òi în aceste timpuri. Oamenii reg@sesc
astfel Casa. Ei simt cum sufl@ Duhul Sfânt. Vina se risipeòte precum
ghea]a sub vântul cald din sud. Se v@d deja brazdele pe care le-a tras
Duhul Sfânt.
V@ vestesc o mare bucurie: O LUMINÃ SE VA ARÃTA PE CER!
Cât este de amu]it@ òi muribund@ lumea! Cât de victorios este p@catul!
Stârneòte mila!
Ajuta]i-i pe p@c@toòi s@ înal]e pun]i! Voi îi pute]i recuceri. Fiica Mea,
gândeòte-te la ceea ce ]i-am spus s@ scrii: ei nu mai v@d pr@pastia!…
Purta]i cât de departe Îndurarea Mea pentru a-i lovi pe diavoli. Mul]i
nici nu-òi mai dau seama de distrugere. Sufletul moare òi este aruncat în
foc. Scoate]i-l de acolo! Nu-l l@sa]i s@ se piard@! L@sa]i-l s@ ia parte la
Iubirea Voastr@! Vou@ v@ este acordat mult! Pentru aceasta ave]i un Rege
Îndur@tor.
Cine uit@ s@ ajute este el însuòi amenin]at!
Chiar mul]i preo]i ar putea muri f@r@ sacramente, f@r@ s@ întrevad@
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pericolul, pentru c@ convertirea este un har pe care nici ei nu-l mai
recunosc. Din iubire pentru preotul bun nu pot recunoaòte asta. Diavolul
òi-ar ob]ine tributul. O, urmarea ar fi o fric@ de moarte!
… Cât@ durere sfâòia Inima Mea.
Erau orele petrecute de Mine pe Muntele M@slinilor!
Eu lupt pentru MICILE SUFLETE, gata de ISPÃçIRE.
Aceste inimi nu sunt vizibile! Eu le cunosc pe toate, ca pe a Mea, aòa
mut@ òi r@nit@, purtând Însemnul Duhului Sfânt pe care nimeni nu-l poate
vedea òi despre care nimeni nu òtie.
Strânge]i din nou rândurile în ascultare fa]@ de Roma, oraòul pelerinilor!
Aici turnurile dau Lumin@ òi ast@zi!”
(În timpul nop]ii, aceste cuvinte): “E grav, e foarte grav! Totul este în
revolt@!
Se va dezl@n]ui un vulcan, dac@ poporul nu d@ ascultare la toate acestea!
C@de]i din nou în genunchi ca s@-L primi]i pe Domnul pentru c@
noaptea se apropie òi nimeni nu mai g@seòte calea de la care a r@t@cit. Nu
mai exist@ CÃIN*Ã, nici discern@mânt.
Fiica Mea, pedeapsa va fi mare òi f@r@ profit!”
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MISTERUL
MAMEI LUI DUMNEZEU
(Extras din al patrulea fascicol)
(Isus):
Ruga]i-v@ ca s@ ave]i o inim@ smerit@, s@ v-o dea DUMNEZEU în dar,
c@ci mândria distruge ceea ce Iubirea cl@deòte în inim@.
Ea (Mama lui Dumnezeu) nu s-a privit niciodat@ pe Sine.
Nu-òi cunoòtea propriul chip.
Nu òtia nici m@car c@ este frumoas@.
Ea era cea mai frumoas@, la suflet òi la chip, da, a trebuit s@ fie cea mai
FRUMOASÃ, pentru c@ era MAMA MÂNTUITORULUI!
Era convins@ c@ nu putea decât s@ slujeasc@.
DUMNEZEU a privit la umilin]a slujitoarei Sale – dup@ cuvintele Ei.
Ea a r@mas aòa pân@ s-a în@l]at la Cer.”
(Mama lui Dumnezeu): “Eu lupt al@turi de suflete!
O, fiii Mei, ruga]i-v@! Este extraordinar! Ea (rug@ciunea) va pune
diavolul la p@mânt, cu tot cortegiul s@u.
Cu voi m@ rog pentru iertarea p@catelor, numai prin lucrarea Duhului
Sfânt, numai prin El rug@ciunea ajunge la Cer òi la Inima Fiului Meu.
Inimile Voastre sunt tronul Lui! Nu-l detrona]i din cauza p@catelor
comise împotriva SA! EL IUBEçTE SUFLETELE
CREDINCIOçILOR!”

(Isus vorbeòte despre Mama Sa, Fecioara Maria):
Ea a v@zut p@mântul devastat òi sufletele instigate de demon.
A înfruntat acest monstru aducându-L pe Fiul S@u, pân@ a învins p@
catul.
CINE PUTEA SÃ N-O IUBEASCÃ?
Ea nu avea decât o inim@ uman@. Harul îi era ascuns òi Ei. Îi vedea pe
oameni în ruin@.
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Spune-I Mamei Mele totul! Ea este bun@tatea întruchipat@! Este ca pl@
smuit@ de Bun@tate. Nu exist@ rug@ciune adresat@ Ei care s@ r@mân@
neascultat@. A v@rsat prea multe lacrimi ca s@ M@ d@ruiasc@ vou@.
Cum ar putea Ea s@ uite un suflet care nu o uit@?
TREBUIE DOAR SÃ-I CERE*I, EI TATÃL ÎI DÃ TOTUL.
Ea îndep@rteaz@ veninul p@catului, ca s@ nu fie mortal.
Ea va atenua p@catul… Ea poate ajuta în orice situa]ie, oricât de mare ar
fi mizeria. Inima Ei este foarte puternic@. Nu abandoneaz@ pe nimeni din
cei care o cheam@ în nevoie.
Inima Ei este ca un potir ascuns mereu gata s@ se d@ruiasc@. M-a ajutat
s@ preg@tesc Sacrificiul. A stat sub Cruce, lâng@ Mine, gata s@-òi dea via]a
odat@ cu Mine. Nu putea s@ tr@iasc@ f@r@ Mine. A b@ut paharul durerilor
Mele în Inima Sa. A adunat fiecare pic@tur@ de Sânge în Inima Sa. Era
balsamul divin pentru r@nile sufletului.
OFERÃ MEREU INIMA MAMEI MELE PENTRU OMENIRE, òi nu
va putea pieri, pentru c@ Iubirea Ei are o valoare mare òi dureaz@!
Întreaga Mea bog@]ie este în mâinile Ei. Sfântul P@rinte va fi umplut de
insulte, din cauza credin]ei òi inten]iilor sale curate în sus]inerea tronului
Iubirii.”

(Iunie 1973)
“Este nevoie de un uragan de rug@ciuni, deja furtunile au trecut peste
întreaga Germanie òi împing popoarele în abisurile iadului.
Înc@ v@ mai pot ajuta! V@ implor s@ evita]i r@zboiul! Dar trezi]i-v@! Str@
jile cheam@ deja la lupt@.
Mul]i poart@ semnului diavolului, atât sunt de profanate sufletele.
Lumea s-ar putea pr@buòi în pr@pastie pentru toate p@catele împotriva
Sacramentului Iubirii.
Va veni un timp de Haruri pentru a diminua vina.
Mama Mea îl va ob]ine.”
(Despre Împ@rt@òania primit@ în mân@)
Eu am spus: Nu M@ atinge]i!
Aceasta este valabil pentru toate timpurile.
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Doar astfel p@catul sporeòte òi nimeni nu se elibereaz@ . EU am tr@it
conform voin]ei Tat@lui, iar Umanitatea Mea era aòa de mare!
Eu v@ spun: nimeni nu va g@si calea, dac@ vrea s@ M@ închid@ în voin]a
sa.
Toat@ UMILIN*A moare, pentru ea Eu trebuie s@ r@spund.
Apleca]i-v@ din nou capul òi îngenunchia]i, ca s@ îl g@si]i pe Tat@l. Voi
g@si]i Casa goal@ òi nimeni nu M@ poate g@si, asta se întâmpl@ ast@zi!
Cât de mult poate fi jignit DUMNEZEU cu o aòa de mare ofens@!
Întreaga via]@ moare.
Sprijini]i-l pe Sfântul P@rinte cu peniten]@ òi rug@ciune, ca s@ fac@ s@
înceteze aceast@ îndr@zneal@, c@ci el este înc@ p@storul din toate timpurile!
Eu îi avertizez c@ nu v@d lucrurile aòa cum Eu le v@d!
Nici o iot@ nu este valabil@ dac@ este diferit@!”
(Isus cu privire la Sfânta Fecioar@ òi la participarea ei la Jertf@)
Fiica Mea, ofer@ lacrimile Mamei Mele!
Ochii S@i erau aproape aròi òi plini de sânge când st@tea la picioarele
Crucii.
Infernul, plin cu suflete, vroia s@-I smulg@ totul chiar òi Ei.
çi Ei vroia s@-I str@pung@ Inima, odat@ cu a Fiului S@u. Doar Dumnezeu
a putut s@ împiedice acest lucru! Astfel a fost sacrificat@ òi Ea – iar
aceasta trebuie s@ se întâmple pân@ în zilele noastre.
Întregul iad s-a ar@tat urlând la vederea acestui eveniment paralizant.
Multe duhuri rele au p@r@sit Crucea fugind. Doar unul a mai r@mas òi a
adoptat aceast@ manevr@, expunându-i pe oameni la acest nou blestem.
Duhul o f@cu s@ în]eleag@ Iubirea R@scump@r@toare. Muntele M@slinilor
a început s@ str@luceasc@ òi Ea a fost complet înv@luit@ în Lumin@. Nici
apostolul Ioan nu a v@zut-o, numai Ea. El o credea moart@ în picioare.
Este adev@rat, întreaga Sa via]@ s-a petrecut în suflet: de aceea diavolii
s-au întors înapoi òi au vrut s@ s@rb@toreasc@ victoria – de a distruge prin
orice cruzime sufletele.
Atunci Ea a primit de la Tat@l coroana de
REFUGIUL PÃCÃTOçILOR.
I-a fost dat@ victoria asupra iadului. çi ea devenise nemuritoare. Astfel
a fost în@l]at@ pân@ la Ceruri. Astfel I-au fost supuse sufletele.
46

Acest lucru se petrece òi în timpul Liturghiei…”
(De la sfânta Fecioar@):
“Am primit cuvintele: “Fiule, iat@ Mama ta!”
Eu sunt – FECIOARA PLINÃ DE HAR, MAICA DOMNULUI .
Invoca]i-M@ astfel! Aceast@ rug@ciune str@bate cerul òi este un dar de
mare importan]@, invizibil iadului.
Eu iubesc aceste pagini pentru simplitatea lor, aòa de bogate în con]
inut!
Vor forma o carte de mare Har.”
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ÎNDEMNURI
PENTRU TIMPURILE NOASTRE
(Extras din al cincilea fascicol)
(De la Isus) :
“Ajuta]i-v@ fratele care nu mai òtie s@ se întoarc@ Acas@!
Durerea Mea este o durere care iubeòte! Voi trebuie s@ face]i Lumin@ òi
celorlal]i când M@ g@si]i. Astfel poate s@ se înmul]easc@ Harul.
P@zi]i-v@ inima voastr@ umil@, dup@ ce M-a]i g@sit, òi ajuta]ii òi pe fra]ii
voòtri care singuri nu pot s@ se întoarc@ Acas@!
Trebuie s@ da]i iubire, s@ împ@rt@òi]i harul, c@ci el este un dar neprih@
nit. Eu v-am f@cut pentru Mine!…
Nu voi M-a]i c@utat. Eu v-am c@utat pe voi!
Cine îi ajut@ pe al]ii a în]eles Iubirea Mea.
Nu v@ gândi]i niciodat@ c@ Eu v-am abandonat! Aceasta ar fi suprema
lips@ de credin]@!
Face]i s@ M@ întorc în fiecare frate!
Lumea a devenit aòa de rece, f@r@ Duhul Sfânt.
Astfel lumea ar trebui s@ se scufunde, dac@ Eu nu aò fi prezent în
Sacramente òi pentru aceasta.
Voi trebuie SÃ LUA*I IUBIRE DE LA MINE, nimeni s@ nu se afunde
în acest noroi al p@catului!
Roag@-te mereu pentru to]i! Niciodat@ doar pentru tine! Doar ceea ce r@
mâne trebuie
s@-]i apar]in@. Vreau s@ te preg@tesc pentru aceast@ s@r@
cie, dar f@r@ nici o constrângere.
Fiica Mea, iubeòte-M@ pentru to]i aceia care nu mai sunt capabili! P@
catul i-a supus. Au nevoie de aerul curat care vine de la Inima Mea.
Atunci nu-Mi mai trebuie nimic de la tine.
Gândeòte-te mereu la al]ii! Nu se mai roag@ pentru nimic.
ISPÃçIREA este strig@tul Meu de lupt@ pentru aceste timpuri.
Fiica Mea, voi ave]i mul]i mijlocitori.
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Sfin]ii Îmi dau o mare bucurie când se roag@ pentru voi. Pentru aceasta
Eu pot s@ iert mult. Chiar òi pe cei care M@ resping, pe cei mai mari p@c@
toòi.
Dumnezeu nu poate fi înòelat òi nici s@-L faci s@-I par@ ceva lipsit de
importan]@.
Ap@ra]i Biserica Mea, care v@ sus]ine òi este capabil@ s@ v@ sus]in@. Este
unit@ cu Mine, nu uita]i aceasta! Ea aduce Lumina care poate lumina
sufletele.
Îi acord Bisericii o putere aòa de mare cum nu a mai avut pân@ acum!
Înc@ mai sunt persoane care M@ ocolesc cu o asemenea ur@, încât doar
iadul ar putea s@ o produc@, într-un mod atât de brutal cum doar iadul
cunoaòte. Ah, cât de s@race sunt aceste persoane! Nu o fac de la ei, este
un imbold care atac@ sufletele!
Pe aceste suflete Eu vreau s@ le ajut!
Întreaga via]@ interioar@ este un rug. çi astfel s-au predat diavolului
distrugerii, òi orice început nou nu-l pot face singuri. Întreaga voin]@ le
este paralizat@.
Cât sunt de maltratate sufletele!
Orice gând de ieòire este o nou@ pr@buòire. Diavolul are z@bale de fier!
Îi ]ine prinòi în chingi de fier.
Cum aò putea s@ stau òi s@ privesc? Vreau s@ le smulg pân@ la ultimul!
Omul ar putea muri în fa]a unei asemenea vederi, a aceastei puteri oribile
de cruzime care nu cunoaòte limite. Am murit òi pentru ei!
Adesea omul nu òtie ce s@ fac@ cu propriul suflet, care este darul cel mai
pre]ios! Acest suflet poart@ pre]ul Jertfei Mele de Sânge!
Aceasta va fi pecetea celei mai mari victorii din toate timpurile.
Iadul nu mai are loc.
Eu iubesc aceste suflete care sunt biciuite òi împinse de diavol în
potopul propriilor p@cate. Mântuirea Mea nu ajunge niciodat@ prea târziu!
Se poate mântui doar cel care iubeòte!
Nu reuòesc s@ se apropie de Mine. Privirea Mea i-ar ucide.
…Eu trimit lucr@torii Mei în vie, chiar òi pe tineri. Voi ve]i fi liberi.
Toate la timpul lor.
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Duhul Sfânt nu poate fi învins, nici nu poate fi legat. El îi va g@si pe ai
S@i.
Biserica va înflori din nou!
CEEA CE SE ÎNTÂMPLÃ ESTE PERMIS òi va urma înc@ òi mai mult.
MAI ÎNTÂI ADUN – APOI VA VENI NOUL ÎNCEPUT.
Eu îl trimit pe Duhul Meu! Mul]i M-au rugat astfel.
Nici un credincios nu trebuie s@ se team@!
Nu pot s@ distrug@ Biserica Mea. Vreau s@ le las lor timpul necesar ca
s@ se orienteze din nou.
Nu vreau nici un rob. Trebuie s@ aib@ propria lor voin]@ – pân@ la noul
început, pentru c@ vin unii – profund supuòi – dar cu o ran@ în suflet.
Eu am v@zut deja totul, înainte ca s@ se întâmple.
Por]ile sunt deschise – au smuls stâlpii de baz@ – òi astfel au plecat.
Nimeni dintre ei nu se va întoarce înapoi. Aceast lucru a r@nit pe Duhul
Sfânt òi pe Mine în adâncul Inimii.
ATÂT ESTE DE DUçMÃNITÃ IUBIREA.
Trebuie s@ despart oile de capre. Aceast@ ruptur@ este profund@!
Pleca]i-v@ din nou genunchii, voi care nu mai sunte]i în stare, atunci se
va redeschide calea dreapt@ òi noua înviere v@ va întâmpina str@lucitoare,
pentru c@ Eu sunt IUBIRE.
Totul se bazeaz@ pe UMILIN*Ã, ca s@-L g@seòti pe DUMNEZEU în
toat@ m@re]ia Lui.
Cum M@ vor chema oamenii, când va fi prea târziu! Asta doresc s@ evit.
Am spus: “Veni]i la Mine” – Cât se împotrivesc!
Întreaga omenire este amenin]at@ f@r@ Mine! – Eu nu pot s@ despart
nimic de Mine pentru c@ Eu SUNT DUMNEZEU çI SUB SPECIILE DE
PÂINE. EU nu pot s@ M@ ar@t, st@lucirea Mea v-ar ucide pe to]i, nu doar
v-ar orbi, ca pe Pavel odinioar@.
Eu M@ voi servi întotdeauna de cei mici, care pentru lume nu valoreaz@
nimic. Mândria se opune Duhului Meu.
…Fiecare trebuie s@ urmeze sfin]enia. Mul]i ar reuòi.
Nimeni nu trebuie s@ se mai lase dominat de fire, care vrea întotdeauna
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s@-òi impun@ voin]a. Asculta]i mereu de DUMNEZEU. Aten]ie continu@
la rela]ia cu DUMNEZEU. Nu ieòi]i niciodat@ din starea de
RUGÃCIUNE! Iubirea arat@ întotdeauna Calea! D@ o cunoaòtere clar@.
Privi]i mereu la Dumnezeu ! Aceasta este puntea pe care diavolul nu
poate s@ o treac@ f@r@ s@ cad@. S@ nu v@ fie fric@ niciodat@ de Dumnezeu,
nici m@car pentru p@cate.
De aceea veni]i la Mine (în Sacramentul Spovezii): diavolul vrea s@ v@
blocheze drumurile care duc la Spovad@. Nu mai are nici un punct de
spijin.
…R@mâne]i mereu copii în ÎNCREDERE!
Sufletului nu trebuie s@-i fie team@ de nimic. Altfel nu va fi niciodat@
mul]umit. V@ rog: nu merge]i niciodat@ pe acest drum! Diavolul v@ urm@
reòte. El nu v@ îng@duie niciodat@ Pacea cu Dumnezeu. El este noaptea
cea mai neagr@!
Ave]i încredere în ÎNDURAREA Mea! Este f@r@ limite!
Cel care are încredere nu va fi niciodat@ pedepsit. Diavolul o òtie:
FRICA ÎMPINGE LA CEEA CE ESTE JOSNIC. Eu nu sunt deloc un
tiran, s@ ave]i o astfel de fric@ de Mine! Dac@ aò fi putut s@ fac mai mult
pentru voi, aò fi f@cut, cu adev@rat, fiica Mea! Cum v@ poate fi team@ de
un Tat@ care are atâta IUBIRE!
Ajunge doar s@ M@ chema]i!
Eu sunt cel care ascult@ mereu òi care este gat@ s@ v@ ajute.
Este la fel ca un telefon. Suna]i-M@! Eu v@ ascult imediat. Sau poate a]i
uitat num@rul Meu? Cel care iubeòte îl cunoaòte, aceasta este sigur!
Eu v@ spun: ÎNCREDERE! Aceasta este centrala. Sunt mereu aici,
preg@tit! Recunosc imediat vocea inimii pentru c@ CINE IUBEçTE ARE
ÎNCREDERE! Aici, nu stau ca s@ privesc la greòeli òi la tot ceea ce s-a
întâmplat!
Fiica Mea, Eu am mare putere, care poate s@ mai creasc@, atât de mult
pe cât se are încredere în Mine. Aceasta este cheia.
ÎNCREDEREA nu are încuietoare, nici lan]. Acest lucru trebuie s@-l
òtie oamenii…
Dac@ a]i òti voi cât r@u îmi produce indiferen]a!
Fiica Mea, iubirea ta nu poate creòte decât în ÎNCREDERE. Eu vreau o
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inim@ plin@ de ÎNCREDERE, atunci voi putea salva omenire care se
scufund@.
ÎNCREDEREA ESTE CALEA SFIN*ILOR!
Cine are încredere trage profitul maxim. ÎNCREDEREA ESTE
IUBIRE òi înc@ în gradul cel mai înalt. Pute]i iubi pe cineva în care nu
ave]i încredere?
Cum M-am l@sat în mâinile voastre (în Sacramente), òi cât@ încredere
am avut în voi!
Lumea are un chip fals. Fiecare merge pe calea sa òi astfel îl oblig@ òi
pe Dumnezeu s@ mearg@ pe a Sa. Nu este aceasta Calea Harului!
Cei mici stau mereu în umbr@, cei mari înal]@ capul.
Vremea care va veni, ea vrea s@ se exprime în acest fel.
Eu m@ voi împotrivi acestui mod de a ac]iona! Nu poate fi decât un
singur DUMNEZEU, òi EL îòi va în@l]a glasul. Nu cu larm@, ca s@ sperie
òoarecii, pentru a încorona drept în]elepciune cuiburile lor de minciun@.

DUHUL SFÂNT ÎçI VA RIDICA GLASUL PLIN DE NEBÃNUIT
ADEVÃR, CÃRUIA NIMENI NU-I VA PUTEA REZISTA! EL ESTE,
CEL VEçNIC: ATOTPUTERNICIA!
Continua]i cu curaj s@ v@ c@uta]i fra]ii, s@ v@ c@uta]i surorile!
ACTUL DE IUBIRE
Vou@ vi s-a dat s@ fi]i to]i ai Mamei Mele! Ea este REGINA
HARULUI!
Uni]i-v@ în ACTUL DE IUBIRE! Inima Mea o aòteapt@! Este timpul de
Har important mai ales pentru p@c@toòi.
Nu M@ închide]i în inima voastr@ îngust@, pentru c@ Inima Mea este cu
mult mai mare, pân@ dincolo de marginile p@mântului.
Vreau s@ cuceresc lumea întreag@ cu suspinul Meu de Iubire!
ASTFEL,V-AM UNIT CU ACTUL DE IUBIRE! Diavolul vrea s@
diminueze totul, dat niciodat@ totul nu a fost atât de mare!
R@mâi puternic@ în ÎNCREDERE! PRIMEçTE MAI DES
SACRAMENTUL PENITEN*EI!
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Esen]a sclaviei infernale amenin]@ lumea!
DUMNEZEU nu poate p@trunde în voin]a voastr@ pentru a nu v@ înc@
tuòa IUBIREA. Eu trebuie s@ urmez voin]a voastr@ plin de Iubire, pentru
a l@sa deschis@ calea de întoarcere.
Ruga]i-v@ plini de zel ROZARUL pentru a z@vorî în afar@ spiritul r@u al
distrugerii, care amenin]@ s@ pr@buòeasc@ orice lucru!
Cum lucreaz@ diavolul! S-a pus în calea Harului cu înc@p@]ânarea lui
distructiv@ Pân@ când pumnul lui ucig@tor va dezl@n]ui ultima lovitur@.
Nimic nu este ascuns privirii Mele”.
(De la îngerul p@zitor):
Voi ave]i o Mam@! Ruga]i-v@ Ei! Ea v@ poate mântui! çi o va face.
Inima Ei arde de Iubire pentru voi. Eu acum vin deseori, deòi tu nu m@
vezi, dar Eu pot s@ te v@d. Tu nu M@ chemi niciodat@ în zadar!
Adesea Eu îmi întind asupra ta aripile. Asta înseamn@ c@ te ap@r mereu
când r@ul se apropie.
To]i îngerii fac asta pentru oameni. Multe s-ar fi întâmplat deja!
Misiunea noastr@ este secret@! Ni se d@ pu]in@ importan]@, òi totuòi noi
suntem atât de fideli leg@turilor noastre cu voi! Cunoaòtem valoarea
sufletelor voastre! Tu M@ chemi deseori. Aceasta este pentru noi un mare
merit, s@ ajut@m sufletul. Putem fi p@rtaòi fericirii voastre. Dumnezeu
iubeòte sufletul nesfâròit de mult! Acest lucru ne umple òi pe noi de
bucurie!”
(De la Isus):
“Purta]i-M@ cu generozitate acolo unde pierd teren! Eu sunt pe tot
întinsul p@mântului, pres@rat în câteva inimi. Trebuie s@ M@ reîntorc în
multe inimi sfâòiate. Pentru Mine este o lupt@ pe via]@ òi pe moarte, pe
care trebuie s@ o duc împotriva p@catului.
Fiica Mea, dac@ ai òti câte trebuie s@ îndure Inima Mea! Sufletul t@u ar
încremeni de groaz@!
Nu pu]ini merg la Masa Domnului în p@cat de moarte. Pentru asta nu
exist@ nici o explica]ie.
Moartea òi iadul M@ ]in prizonier în astfel de inimi, pân@ când p@catul
va fi isp@òit de Sufletul Meu.
Eu voi alunga to]i demonii. Marea or@ a sosit. Veònicia se apropie de
53

neoprit! Moartea d@ târcoale. Vreau s@ apun moartea interioar@, care nu se
vede pentru c@ nu poate s@ vorbeasc@! Buzele sale sunt înghe]ate. Nu
poate rosti nici o rug@ciune. Satana a în]eles c@ negându-M@ mul]i nu m@
vor mai urma. Inima Mea bate plin@ de îndurare ca s@ r@spândeasc@
Lumina. Cum aò putea s@ stau s@ M@ uit, l@sând iadul s@ perverteasc@
totul! Alerga]i în Inima Mea, v@ va acoperi!…
Ave]i grij@ de fra]ii voòtri care nu au Lumin@!
Eu M@ las condus unde vre]i voi, aòa de mare putere am dat rug@ciunii!
FIECARE APROAPE AL TÃU Î]I ESTE FRATE!
Eu v@ voi întâlni în fratele vostru.
Fiica Mea, aceasta este o mare misiune! GÂNDEçTE-TE MEREU LA
CEILAL]I, la cei care S-AU ÎNSTRÃINAT DE MINE! Fiecare are
voin]@ proprie. Astfel i-am întâlnit.
RUGA*I-VÃ ROZARUL! To]i vor beneficia. El con]ine misterele
principale.
Am spus: “Veni]i la Mine!” – ADUCE*I LA MINE PE CEI SLABI,
PE CEI DIN URMÃ, PE CEI CREZU*I MOR*I! L@sa]i-i s@ fie p@rtaòi
(la roadele) liturghiei òi Via]a se va rev@rsa! Înc@ nu v@ pot ar@ta
comorile. Vasul care trebuie s@ poarte Harul este spart. Depinde cu adev@
rat de ceea ce face]i – òi ar trebui s@ face]i ca s@-i salva]i pe fra]ii voòtri!
Ruga]i-v@ pentru cei care nu mai sunt în stare!”
(Cu privire la Euharistie):
“EU SUNT PÂINEA CEA VIE! Se vor face mari minuni. Eu voi
înmul]i Pâinea în suflete.
Deschide]i-v@ inimile! Crede]i din nou în Puterea Mea. A fost dovedit@
cu miracole! Voi trebuie s@ l@sa]i ca toate sufletele s@ beneficieze (de
roadele Euharistiei). Nu M@ ]ine]i legat! Eu merg înainte cu Iubire. Pute]i
l@sa întreaga lume s@ M@ ia, òi via]a va fi mai uòoar@!
Greutatea p@catului aproape îi striveòte pe oameni! Se molipsesc unul
pe altul. P@catul este o boal@ molipsitoare!
Eu v@ dau putere s@-i ajuta]i pe p@c@toòi!
ÎNÃL*A*I-VÃ MÂINILE ÎN RUGÃCIUNE! Eu aud orice murmur.
Iubirea cunoaòte orice silab@. V@ voi ar@ta în veònicie cum v-am ascultat
Eu!
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LA FIECARE RUGÃCIUNE EU FAC O MINUNE – o minune de
Iubire care poate salva totul. Iubirea Mea este sus]inut@ òi înt@rit@ de
Duhul Sfânt.
Multe suflete cad (din cauza p@catului). Ele au nevoie de ajutor.
Dumnezeu nu este neputincios când tace. Dumnezeu nu este mut când
tace!
Rug@ciunea îl las@ pe Dumnezeu s@ fac@ aòa cum El òtie. Dar nu trebuie
l@sat@ s@ sl@beasc@! La fel este òi cu suferin]ele: nimeni nu a v@zut
valoarea lor interioar@!
Ave]i aòa de pu]in@ încredere în Mine pentru c@ r@mân deoparte
meditând òi m@ uit la lup în timp ce el r@v@òeòte turma?
Eu caut suflete! Trebuie s@ le aduc la convertire! Nu este înc@ timpul s@
v@ ar@t comorile Mele. Voi nu òti]i cum adun Eu! Pân@ òi peòtii s-au
strâns în plas@ la Cuvântul Meu. Cine i-a înv@]at pe ei s@ fac@ aòa? Iubirea
Mea m-a atras! Ei sim]eau o c@ldur@ care-i atr@gea direct în plas@!
Nimeni nu poate instrui astfel în afar@ de Mine.
Cine poate s@-Mi reziste?
Sunt oare slab pentru c@ M-am f@cut Copil – sau o persoan@ oarecare c@
reia I se poate prevedea apusul? Nu doar vântul òi valurile au r@mas
nemiòcate! Puterea Mea v@ va înv@]a cine sunt Eu !…
SOSEçTE CLIPA CARE NU A MAI FOST NICIODATÃ!
Printre tunete òi fulgere am dat Poruncile Mele – òi ele vor str@luci din
nou!
AJUTA*I-MÃ SÃ ÎMPÃRTÃçESC IUBIRE!
Iubirea are o for]@ divin@!…
Veni]i în întâmpinarea Mea iertând (pe aproapele)! Eu d@ruiesc, ceea ce
duòmanul nu face. Astfel sunt în mijlocul vostru. A IERTA este cel mai
mare ACT DE IUBIRE! La Mine pe to]i îi aòteapt@ o mare r@splat@! Eu
dau mereu premiul Meu pe deasupra.
Întreaga lume trebuie s@-òi acorde reciproc iertarea! Aceasta este situa]
ia.
Nimeni nu are întotdeauna dreptate dup@ cum nimeni nu greòeòte
mereu!
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Mai întâi de toate DUMNEZEU, òi atunci m@sura va fi plin@. Voi ar
trebui mereu s@ începe]i cu DUMNEZEU òi s@ lucra]i pentru
DUMNEZEU.
Lumina Iubirii nu se poate sting@, altfel ar c@dea noaptea!
Nu este greu s@ ajung@ în Cer, cel care împlineòte acest secret òi r@mâne
mereu în apropierea Mea.
Este o Iubire care se înal]@ în rug@ciune, care se revars@ peste to]i. Este
împ@r]it@ de Mine!
Sunt multe c@ile Iubirii òi toate duc la Mine!
P@streaz@]i inima deschis@ òi îndreptat@ c@tre Mine! Eu o pot înfl@c@ra.
Nevoia poporului Meu este mare! Eu òtiu cât sunt de însetate inimile!
În@l]a]i inimile voastre în Euharistie! V@ va face ferici]i. Eu le ridic
deasupra botezului, deasupra focului Inimii Mele pentru c@ în acest
Sacrament sunt numai Iubire!
Cine în Iubire se c@ieòte de p@catele sale a reg@sit Iubirea Tat@lui!
Voi primi]i cur@]ia de la botez de fiecare dat@ când v@ m@rturisi]i p@
catele! Numai Eu pot în@l]a sufletele. Prin Mine este vestit Harul.
Fiii Mei, veghea]i! Asculta]i de Papa òi de nimeni altcineva! Merge]i
pe aceast@ cale cum a]i f@cut òi pân@ acum! Eu am înt@rit Roma. Pune]i la
ad@post inimile voastre, ca duòmanul s@ nu poat@ intra! Eu simt veninul
òarpelui care crea s@-l r@spândeasc@. Nenorocirea va fi mare între popoare
pentru c@ aici diavol vrea s@-òi fac@ cuib. Umple]i din nou bisericile,
altfel vor fi devastate! Duòmanul d@ deja târcoale.
Cât este de preocupat@ Mama Mea pentru mântuirea voastr@! Ea se
roag@ pentru voi.
RUGA*I-L MEREU PE DUHUL SFÂNT, RUGA*I-VÃ MULT!
CASA MEA RÃMÂNE GOALÃ!
Eu merg oriunde s@-i ajut pe cei mai s@raci!
Duce]i-M@ peste tot! Aòa trebuie s@ duce]i Cuvântul lui Dumnezeu! Eu
tr@iesc cu Biserica. Fiecare inim@ M@ poate duce astfel. Va fi o mare
întoarcere! To]i vor fi reg@si]i! Eu zdrobesc scutul diavolului ca pe un
nimic!
P@catul trebuie s@ cedeze!
Fiul are globul p@mântesc în mân@. Aòa de puternic este!
Va fi un cortegiu victorios al Iubirii, c@ruia nimeni nu–I poate rezista…
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UNI*I-VÃ ÎNTR-O ALIAN*Ã DE DÃRUIRE.
RENUN*A*I LA PROPRIA VOIN*Ã, ATUNCI EU VOI PUTEA
VENI ÎN INTERIORUL VOSTRU!
FORMA*I O COMUNITATE: AJUTORUL PENTRU TO*I!
Mul]i vor fi dispuòi pentru aceasta.
Ocupa]i-v@ de suflet cu o d@ruire total@!
Trebuie s@ înv@]a]i Iubirea de la Mine. Mereu a fost maxim@!
FI*I UMILI! Doar celor umili DUMNEZEU LE DÃ HARUL SÃU!
Face]i totul pentru DUMNEZEU! Aceasta este calea cea dreapt@. Cere
mai întâi UMILIN*Ã . UMILIN*A este virtutea Mea fundamental@. Se
dobândeòte prin abandonarea la voin]a Mea.
Aceast@ virtute are nevoie de mult@ rug@ciune! Nici un preot nu poate
s@-òi continue via]a f@r@ aceast@ virtute.
Un suflet nu este pentru diavol un partener, oricare ar fi el!
Cine cunoaòte aceast@ fiar@ în cruzimea ei? Ar fi ca òi cum s-ar da
lupilor un copil care înc@ mai are nevoie de protec]ie.
DECI CERE*I-MI! V@ d@ruiesc (suflete). Acelea pe care voi le cuceri]i
(cu rug@ciunea) Eu la caut, iar diavolul nu poate spune nimic! Aceasta
este o mare încercare a Iubirii, desigur cea mai mare!
Nici o cerere nu este prea mare pentru Mine! V@ iubesc ca un Copil òi
v@ d@ruiesc ca un Dumnezeu .
Cel care cere nu-òi mai apar]ine. Eu v@ voi dovedi-o: Eu voi cere pentru
voi de la Tat@l!
…”Vie împ@r@]ia Ta”: Aceasta este o cerere profund@ a inimii care
trebuie s@ se r@spândeasc@ pretutindeni. Astfel a fost invocat R@scump@r@
torul, înc@ da la începutul timpurilor.
RUGA*I-VÃ PENTRU ACEASTÃ ÎMPÃRÃ]IE, care nu mai reuòeòte
s@-i atrag@ pe mul]i! P@catul a devenit ast@zi o avalanò@. Aceast@ lumea ]
ine blocat@ orice intrare.
Voi sunte]i chema]i cu to]ii la d@ruire!
Multe lucruri le face]i numai cu buzele òi astfel totul se pr@buòeòte.”

57

(De la Sfântul Iosif ):
“TU PO*I SÃ-I BOTEZI PE COPIII CARE NU SE NASC.
Va vi intonat un cor de rug@ciuni care le va folosi òi acestor suflete.
… Face]i un act de consacrare la Maica Domnului.
Eu sunt Iosif, tat@l lor adoptiv.”

(De la Sfânta Fecioar@):
“Va fi o cinste pentru Sfântul Iosif care a oferit orice jertf@ pentru
Copilul Meu. El a fost trimis ca salvator. Nici un gând nu l-a îndreptat
spre sine, pentru a M@ salva pe Mine òi pe copil. A str@b@tut drumuri
aspre pentru a câòtiga pâinea ce a de toate zilele.
DA EU SUNT MAMA..
Invoca]i-l deci!
Vreau s@-I aduc pe to]i la via]@. În inima Mea este atâta iubire!
Eu sunt MAMA HARULUI. çi acest lucru Mi-a fost dat@.
Fiica Mea ia ap@ sfin]it@, apoi ia-]i crucea sfin]it@ cu indulgen]a pentru
cei mor]i òi binecuvânteaz@ cu ele aceste suflete de copii òi spune
încredere:
DUMNEZEU sa v@ binecuvânteze òi s@ v@ apere,
EL s@ str@luceasc@ fa]a Sa peste voi.
S@ v@ primeasc@ EL în Iubirea Sa nem@surat@!
Vor fi asemenea copiilor nevinova]i. Este valabil pentru mul]i, Sufletul
vrea deja s@ se transforme.
…Dac@ Mamele ar òti ceea ce fac!
FIECARE COPIL CONCEPUT ESTE LUCRAREA LUI
DUMNEZEU!
Cui îi este permis s@ d@râme puntea?
Ei pierd orice re]inere – òi merg c@tre abis! Nu tot aòa òi copilul. Într-o
zi ele îl vor chema strigând. Totul va r@mâne mut! A fost o crim@ ascuns@
– a propriului fiu!…
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...Este uciderea unui copil! Lumea întreag@ este amenin]at@…Vai de
mamele care o fac cu atâta uòurin]@! Toate vor fi supuse judec@]ii! Ajuta]
i-le ca s@ nu trebuiasc@ s@ se scufunde! Tat@l vrea s@ fie Îndur@tor, de
aceea +i s-a ar@tat aceasta (doamna Klotz tocmai v@zuse copii nen@scu]i).
EL vrea s@ dea mamelor posibilitatea s@ isp@òeasc@.
Ajuta]i aceste mame cu fiii în nevoie pentru a împiedica aceasta.
Sunt bani pentru atâtea distrac]ii. Sacrifica]i din aceòtia un pic! Face]
i-v@ disponibili! Aceast@ lucrare va da roade în propriu corp.
DUMNEZEU cunoaòte pericolul care îi amenin]@ pe mul]i, òi îl îndep@
rteaz@.”
(Isus despre aceste mici suflete):
“Ajuta]i aceste mame s@-Mi ofere – ISPÃçIRE – înainte ca vin@ s@ le
striveasc@! Iubirea este o Porunc@ pentru to]i! Nu v@ limita]i doar la voi
înòiv@, c@ci aòa r@mâne]i singuri!
Vine timpul marii Îndur@ri, care acoper@ òi poate s@ acopere totul.
ACTUL DE IUBIRE ESTE O RUGÃCIUNE FOARTE PUTERNICÃ
PENTRU ACESTE TIMPURI.”
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ÎNDURAREA LUI ISUS
IZVOR DE IUBIRE
(extras din al òaselea fascicol)
(De la Isus):
“Iubesc mâinile care se roag@ òi inima care crede! Astfel infernul nu
poate lucra r@ul. Acesta este un semn pentru Mine.
Voi a]i fost feri]i de multe p@cate!
“Ceea ce face]i unuia mai mic…” …Ruga]i-v@ pentru fra]ii care nu mai
sunt capabili pentru c@ sunt împinòi de p@cat prin toate ispitele iadului!
Nimic nu-i mai opreòte. Au pierdut òi uitat orice re]inere.
VOI ÎI PUTE*I AJUTA! – EU DÃRUIESC CU ATÂTA BUCURIE!
Trebuie s@ M@ reg@seasc@.
Înso]i]i-i, câte haruri în ajutorul vostru!
Fiecare le-a experimentat în secret.
NUMAI NU JUDECA*I! VÃ CONDAMNA*I PE VOI ÎNçIVÃ.
Cine ar mai împov@ra un bolnav? Nu o pute]i face nici cu sufletul.
IUBIREA AJUTÃ MEREU!
Iubirea cunoaòte un drum secret care duce la Inima Mea. Cu siguran]@
nu este închis@. Eu òtiu c@ Tat@l v@ ascult@ când v@ ruga]i, cu siguran]@!
Cum v@ vor mul]umi sufletele când ochii lor se vor deschide!
Ruga]i-v@ ARHANGHELULUI MIHAIL! Este înarmat împotriva
infernului. Unde apare el duhurile rele se risipesc. Eu l-am înarmat, asta
ajunge!
El nu poate împiedica mult din ce a pus la cale infernul. El are o mare
putere, este cel mai mare dintre îngeri! Implora]i-l adesea! Este o rug@
ciune pentru muribunzi. Ei au nevoie de cea mai mare protec]ie.
Este precursorul Mamei lui Dumnezeu. În aceast@ or@ Ea nu las@ nici un
suflet singur, la începutul drumului spre veònicie, c@ci Ea este cu adev@rat
MAMÃ.
Ea este salutat@ mereu de îngerul p@zitor, care I se închin@ profund.
Nici el nu p@r@seòte sufletul orice s-ar întâmpla!
Câtor suflete le-a fost uòurat@ moartea!
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Bate]i adesea pieptul òi roag@-te: “ISUSE AL MEU, ÎNDURARE!”,
pentru c@ aceasta impresioneaz@ Îndurarea.
(În originalul în limba german@ urmeaz@ trei pagini de rug@ciuni
deosebit de frumoase).
PACEA ESTE ÎN ACEASTÃ RUGÃCIUNE çI IADUL ÎçI PIERDE
PUTEREA. ACEASTÃ RUGÃCIUNE ÎNFRICOçEAZÃ IADUL,
ATÂT DE PUTERNICÃ ESTE ÎNDURAREA MEA.
Practica]i rug@ciunea. Vreau s@ v@ ar@t Îndurarea Mea.
To]i o pot ob]ine!
çi voi trebuie s@ duce]i Îndurarea!
Dumnezeu v@ aòeaz@ în Planul S@u pentru p@c@toòi.
Pune]i-i în inima voastr@!
Ruga]i-v@ pentru întreaga lume care se scufund@! Acestea sunt cuvinte
serioase, serioase ca òi aceste timpuri!
Ei se las@ p@c@li]i de diavol. Pe Mine nu M@ ascult@!
Vreau s@ salvez înc@ o dat@ lumea. P@mântul este aproape în ruin@. În
joc este s@ existe sau s@ nu mai existe! Întunericul va acoperi p@mântul
pentru c@ în tot locul domneòte necredin]a total@. Apoi va veni Satana
s@-òi stâng@ recolta. Eu am îmblânzit armele, datorit@ Îndur@rii Mele.
Voi trebuie s@ cunoaòte]i Îndurarea Mea care nu respinge niciodat@!
Ave]i suficiente dovezi.
Cei r@i vor c@dea ei înòiòi în plas@.
Îndurarea Mea se impune cu putere!
Aceasta a ob]inut-o Mama Mea! Ea M-a rugat.
Ea este – O PUTERNICÃ MIJLOCITOARE! – Face]i-o în Numele
S@u!
Mul]i lucreaz@ ca s@ împiedice justi]ia divin@.
Va avea loc un mare eveniment în lume, dar nu v@ fie team@! – Eu
vizitez cele mai profunde abisuri, Inima Mea o necesit@.
Eu îmi pot schimb planurile, da, chiar òi acum!
F@r@ s@ v@ da]i seama Eu lucrez.
În Iubire Inima Mea este o stânc@, pentru c@ este ÎNDURARE!
În@l]a]i rug@ciunea “Isuse al Meu Îndurare!”, pentru c@ con]ine în sine
mult@ Îndurare – este Iubirea f@r@ limite!
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Cine îl iubeòte pe Isus este el însuòi iubit!
Nici o rug@ciune care Îmi cere Îndurarea nu r@mâne neascultat@.
Este rug@ciunea Mamei Mele òi presupune credin]@.
To]i credincioòii trebuie s@ o spun@ ca un prim salut în timpul vizitelor
lor în biserici! Prin ea îns@òi, ei înòiòi sunt purifica]i.
Aòa po]i s@ termini orice rug@ciune. Adaug@-o la sfâròit, ca AMIN! Va
folosi òi pentru sufletele din purgator.
Cânt@reòte cu m@sura Mea, doar atunci va avea valoare!
Deci, vrei s@ o faci? Voin]a ta este primul dar.
S@ fie (aceast@ rug@ciune) salutul t@u de diminea]@, òi adesea din timpul
zilei, în tot ceea ce faci!
Cei r@i sunt la lucru pentru a împiedica victoria.
Cine M@ poate împiedica dac@ Eu vreau s@ mântuiesc lumea? Orice
templu ridicat de lume se va pr@buòi!
Aòa li s-a întâmplat egiptenilor la venirea Mea.
Cât eram de mic la Înf@]iòare – òi puternic ca nimeni altul!
Un întreg ]inut se ridicase împotriva Mea.
Eu eram doar în bra]ele Mamei Mele – òi atât de sigur òi protejat!
Iubirea era ap@rarea Mea òi era puternic@!
Invoca]i Îndurarea, cum a f@cut Ea!
Gândeòte cu gândurile Mele!
Iubeòte cu Iubirea Mea!
Vorbeòte cu Limba Mea!
Adu totul în Inima Mea!
Tu vei vedea: pietrele se vor rostogoli. Aòa Eu pot s@ însufle]esc toate
lucrurile.
Iubeòte Îndurarea Mea! ]i-am dat-o de atâtea ori. Tu o po]i implora
pentru ceilal]i. O voi da òi acelora pentru care M@ rogi. Roag@-te aòa:
“ISUSE IUBIT, MÂNTUIEçTE ACEST SUFLET PENTRU
ÎNDURAREA TA, ADÂNCÃ çI NESFÂRçITÃ CA MAREA”.
Aòa de mult valoreaz@ pentru Mine un Act de Iubire! ESTE IUBIRE
PENTRU TO]I, f@r@ m@sur@! Trebuie doar s@ o crezi, òi va face minuni.
O, dac@ oamenii ar putea crede în Îndurarea Mea, cât este de arz@toare!
O, fiica Mea, acesta este un mare secret, un dar f@cut de Tat@l Inimii
Mele.
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Spune mai des: “ISUSE, çTIU CÃ TU EçTI ÎNDURÃTOR!” òi
ÎNCREDERA TA NU VA RÃMÂNE MUTÃ.
O, implor@ pentru to]i aceia care nu pot òi nu òtiu c@ DUMNEZEU
poate s@-i ierte! Cine are mai mult Har este òi chemat la mai mult!
Aici încep operele de Îndurare.
Fiica Mea, Mi-e sete! Am o sete arz@toare s@ mântuiesc sufletele
voastre! Lumea nu-Mi cunoaòte setea.
C@uta]i ad@post la Duhul Sfânt òi ruga]i-v@ pentru ele! Atâtea sunt pe
marginea pr@pastiei iadului . Toat@ voin]a lor este sufocat@ òi înc@tuòat@
de duhul r@ului.
Inima Mea a devenit toat@ numai Iubire! Doreòte s@ se topeasc@ precum
ceara pentru a-le smulge mor]ii.
OFERÃ TOATÃ LUCRAREA MEA SPIRITUALÃ PENTRU EI! Ac]
iunea Duhului Sfânt, cum a fost manifestat@ de Mine, cu trupul òi cu
sufletul, în Dumnezeirea Mea! ACEASTÃ AC*IUNE SPARGE ORICE
ZID!”
“RUGÃCIUNE pentru a oferi întreaga ac]iune spiritual@ a lui Isus
pentru suflete, a c@ror întreag@ voin]@ este sufocat@ òi prizoniera duhului
r@u:
VEçNICE PÃRINTE, prin Duhul Sfânt Î]i ofer tot ce a ieòit din Inima
lui Isus, din imensa Ta Iubire, pentru isp@òirea p@catelor lumii òi pentru
poporul T@u sfânt.
Inima Mea este deschis@. çi mâinile Mele sunt deschise, pentru a d@rui.
SÃ IUBEçTI ESTE UN HAR! Spune mereu:
Isuse, Te iubesc cu aceast@ rug@ciune!
Isuse, Te iubesc cu aceast@ munc@!
Isuse, Te iubesc în somn!
Astfel totul devine Iubire pentru Mine. Atunci este mai greu ca
diavolul s@ se amestece, pentru c@ M@ ur@òte.
D@-Mi Mie chiar òi gândurile tale:
Isuse, toat@ ziua
Gândul meu este de Iubire pentru Tine!
63

Încearc@ din nou de fiecare dat@ când ui]i s@ o spui!
Omul se obiònuieòte, astfel totul devine Iubire, chiar òi în timpul nop]ii.
Las@ ca iubirea ta s@ se verse în a Mea! Astfel tu crezi în iubirea Mea òi
îi r@spunzi. – Iubirea este o frumoas@ rug@ciune!
Iubirea òtie s@ se roage, ea se roag@ cu Mine.
Iubirea este o putere special@, ea izvor@òte din Trupul Meu.
Ti nu po]i deveni indiferent@, dac@ o practici. Chiar practicarea ei este
într-adev@r o rug@ciune umil@.
Când te rogi este ca òi cum ai în@l]a inima la DUMNEZEU!
çi cine o poate face cu mai mult@ fervoare decât acela care se
abandoneaz@ complet Iubirii? – Tu po]i s@ te rogi mereu aòa. Trebuie s@ o
repe]i tot timpul, s@ se întip@reasc@ mai bine în sufletul t@u:
DOAMNE, ia-mi
toat@ vederea òi întreaga mea sim]ire
înl@untrul T@u
òi purific@ sim]urile mele.
Ajut@-m@ ca gândul meu s@ alunge p@catul,
Iar vorbele mele s@ nu-]i aduc@ ofens@,
ca mâinile mele s@ fac@ voia Ta
òi toat@ dorirea mea s@ se odihneasc@ numai în Tine.
F@ ca picioarele mele s@ parcurg@ c@ile Tale,
Ca în tot ce se întâmpl@ eu s@ v@d numai voin]a Ta.
Cu fiecare respira]ie, Mântuitorul meu, primeòte-m@,
Cu fiecare b@taie a inimii aprinde-m@, te rog. Amin.
Ar trebui s@ medita]i mai des frica Mea de moarte, care v-a adus
mântuirea! M-a unit cu oamenii, când z@ceam la p@mânt, ca un om în
agonia mor]ii, care nu se c@ieòte de p@catele sale, care nu se poate c@i, atât
de mult l-a înc@tuòat p@catul.
Eram sfâòiat! Durerea Mi-a str@puns Sufletul, pentru a fi în comuniune
cu ele. çi atunci a ieòit din Sânge din fiecare por!
Eu îi vedeam pe to]i p@c@toòii p@mântului în agonia mor]ii òi iadul care
îi chinuiau. Iadul îòi deschisese deja por]ile. O, cum am luptat pentru
aceste suflete! çi pentru Mine era ori via]a ori moartea – ]i pentru Mine!
Voi nu òti]i ce a îndurat Sufletul Meu! Aceasta este ascuns oric@rui om.
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De aceea Inima Mea este atât de valoroas@ pentru Tat@l.
To]i demonii s-au dezl@n]uit peste Mine. Am luat asupra Mea toata p@
catele. Umanitatea Mea st@tea în fa]a lor, òi privind-o îi f@cu s@ cad@ la p@
mânt. – Nimeni nu a v@zut ce s-a petrecut în acel ceas cu f@c@torul de
rele. Vroia s@ M@ nimiceasc@! - Eram r@nit în Iubire. Din Inima Mea a
ieòit Sânge care a curs prin to]i porii. Z@ceam la p@mânt ca zdrobit. Am
c@zut cu fa]a la p@mânt. Umanitatea Mea era deja dat@ în Sacrificiu, cu
acel Sânge. Atât eram de lovit la Inim@. Nu mai eram în stare s@ M@ ridic.
…OFERI*I ÎN RUGÃCIUNE FRICA MEA DE MOARTE:
-pentru aceia care nu au timp s@ moar@ (nenorociri),
-pentru aceia care-òi iau via]a,
-pentru cei care sunt uciòi, smulòi vie]ii,
CA DUHUL SFÂNT, CARE ESTE VIA*A ÎNSÃçI, SÃ COBOARE
PESTE EI.
O, cum aò uòura clipa mor]ii acelor suflete care invoc@ Harul pentru
sufletele chinuite.
TREBUIE SÃ FACE*I ASTA UNUL PENTRU ALTUL!
Astfel vin în întâmpinarea celor pe moarte, înainte ca ei s@ o òtie.
DUMNEZEU cunoaòte numele lor.
În Iubire totul este posibil, numai s@ vrei s@ aju]i!
Atâtea se întâmpl@ din cauza indiferen]ei oamenilor. Fi]i vigilen]i
pentru ei! Aòa infernul pierde putere.
Iubirea voastr@ va învinge! Eu înc@ le mai acord timp pentru via]a
interioar@, cu Harul particular.
Voi sunte]i ca fecioarele care ]in candelele aprinse. Pentru to]i care o
fac, este valabil@ aceast@ promisiune!
Voi pute]i câòtiga timp pentru ei! Moartea ac]ioneaz@ în mare grab@.
Mor f@r@ s@ òtie. – Iubirea Mea are multe c@i. – Eu îi r@pesc diavolului
avantajul.
…Face]i-v@ pescari. Vreau s@ umplu n@voadele voastre òi s@ le sfin]esc.
Merge]i în toat@ lumea. – VREAU SÃ VÃ FAC PESCARI DE
OAMENI!
Duhul Sfânt a înmul]it òi a glorificat aceste cuvinte.
Vreau s@-]i ar@t aceast@ cale. Este un n@vod sub]ire òi o for]@ invizibil@,
un curent de Har cum nu a mai cunoscut lumea niciodat@!
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Aceast@ cale parcurge toat@ durerea Mea, de la Muntele M@slinilor pân@
la În@l]are. V-am l@sat vou@ totul òi v-am încins coapsele. V@ dau toate
pentru drum.
Cu aceste suferin]e v@ trimit, cu aceast@ Iubire v@ înt@resc.
Mult se poate ob]ine datorit@ Fricii Mele de Moarte! Oferi]i-o în toate
zilele, chiar òi pentru sufletele din purgator!
Ofer@ frica Mea de moarte pentru sufletele celor care mor f@r@ nici o
preg@tire, astfel pot ob]ine Harul, prin transpira]ia Mea cu Sânge din
cauza fricii.”
“RUGÃCIUNE LA SFÂNTE INIMÃ A LUI ISUS:
Aceast@ Inim@ a purtat toat@ greutatea care din cauza p@catului a ap@sat
asupra Mea…
Aceast@ Inim@ purta rana înc@ de la naòtere. Mama Mea putea s@ o vad@
tot timpul.
O, cât@ durere a lovit inima Ei. Era r@nit@ tot atât de mult ca òi Mine.
Adâncimea nu se mai putea m@sura. – Cât de aproape am ajuns de
infern, care o lovi òi pe Mama Mea. –A trebuit s@ o dau òi pe Ea în
sacrificiu… Cine ar putea m@sura Iubirea? Nici un ochi nu a v@zut, nici o
ureche nu a auzit, nici o inim@ nu poate în]elege ce am împlinit în Mine
pentru a bara c@ile p@catului!
DE ACEEA, FACE*I POCÃIN*Ã!
Ca întotdeauna a stat la picioarele Crucii. Numai aòa sufletul poate s@
primeasc@ totul.
Sângele v@rsat din Inima Mea a putut curge numai pentru c@ totul era
ascuns în aceast@ ran@.
A FI DUMNEZEU òi OM a ]âònit din aceast@ Ran@.
Pentru aceasta, în Mine, sunte]i în@l]a]i pân@ la Cer!
…Scrie aici poezia ta! Eu iubesc aceste versuri.
Le d@ruiesc Lumina Mea. Este Soarele care str@lucete radios.”
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Tu, mic Soare drag
în c@su]a tabernacolului,
cum te caut@ inima mea!
O, f@-o mai pur@!
Cu Tine, o, mic Soare,
vreau s@ str@bat lumea
òi s@ caut orice suflet,
Care s-a r@t@cit de Tine.
Pe p@mânt este aòa de întuneric,
aici unde a fost pus@ inima.
O, d@ numai o lumin@,
sufletul se trezeòte.
Tu, Bucuria sufletului meu,
Tu, r@suflarea sufletului meu,
Tu, Iubirea Tat@lui meu,
Primeòte-mi sufletul.
În Focul Inimii Tale,
în Lumina Inimii Tale,
în Rana Inimii Tale,
Închide sufletul meu.
D@ sufletului meu Via]@,
d@ sufletului meu s@ Fie,
d@ sufletului meu Iubire,
çi primeòte-o aòa!
Ceea ce scrii este glasul Inimii Mele.”
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ISUS – REGELE IUBIRII
(Extras din al òaptelea fascicol)
(Isus):
Eu sunt un rege cu adev@rat puternic!
Împ@r@+ia Mea este f@r@ sfâròit.
Voi sunte+i c@l@tori pe p@mânt.
Eu am mers înaintea voastr@ în Cer.
Pentru voi Tat@l a deschis Cerul!
El v-a d@ruit toat@ Iubirea Sa, ca s@ v@ ridice un tron de o str@lucire de
nedescris!
Pe voi v-a f@cut egali cu Fiul S@u, care pentru voi atât de mult s-a l@sat
umilit.
V-a l@sat vou@ Coroana purtat@ pe Capul S@u. Acesta a fost pentru El
cea mare jignire, iar împ@r@+ia Lui a fost +inta întregii batjocuri. – Nu v@
pute+i imagina ce semnifica+ie are aceast@ Coroan@. - Ea va umple tot
Cerul de str@lucirea ei!
El a d@ruit-o ca bijuterie creaturilor Sale.
Voi sunte+i încorona+i cu ea pe vecie, c@ci Împ@r@+ia Mea este un
imperiu.
Eu sunt încoronat cu aceast@ Coroan@, òi fiecare va cunoaòte Iubirea
care izvor@òte din Mine.
Ea are cea mai înalt@ valoare, Mi-a fost dat@ de Duhul Sfânt!
Iadul a v@zut ofensa pe care Ea trebuia s@ Mi-o aduc@.
Tat@l a v@zut Iubirea în toat@ infinitatea ei.
Este o Coroan@ pe care nimeni nu a avut-o. Am purtat-o pe Cap cu
Iubire. Aòa M-am ar@tat ca MÂNTUITOR PENTRU CEI MÂNTUI*I. –
Nimeni nu poate în+elege Iubirea, nici cunoaòte valoarea ei!
Cu aceast@ Coroan@ M-a primit Tat@l când m-am urcat la Cer.
Cum eram împodobit cu acea Coroan@! – Tat@l Mi-a onorat Coroana cu
El însuòi.
Eu sunt Coroana întregii crea+ii!
Aòa M-a primit Duhul Sfânt, care Îmi pl@smui în toat@ perfec+iunea Lui.
Este uimitor cum am slujit Iubirea òi am suportat orice ur@!
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Nimic nu este mai adev@rat ca faptul c@ Eu am venit de la Tat@l òi la El
M-am întors în toat@ Omenirea Mea!
Cerul r@sun@ de imnul suprem care niciodat@ nu va înceta, aòa de mult a
iubit DUMNEZEU Omenirea MEA!
Eu I-am dat înapoi toat@ onoarea care I se cuvine.
Un fluviu de Iubire a pecetluit alian+a care va dura veònic.
…Cum erau legate mâinile Mele òi lovite! Ar fi vrut s@ fiu total
neputincios. Diavolul nu vedea minunile, nu putea s@ le vad@. Apa òi
focul nu pot sta laolalt@. Eu le-am f@cut rodnice pentru oameni.
Puterea Mea nu este limitat@ de nimic, pentru c@ Eu sunt REGELE
IUBIRII, recunoscut astfel de Tat@l.
Eu am pus bazele noii Împ@r@+ii. Trebuie s@-I apar+in@ Tat@lui în
întregime, pentru a pream@ri Iubirea Sa.
Iubirea va conduce aceast@ Împ@r@+ie.
Eu sunt Iubirea încoronat@!
…Duhul Sfânt este autorul Luminii. El d@ for+@ sufletului s@ dep@òeasc@
r@ul, cum trebuie s@ o fac@ fiii lui Dumnezeu. Nici El nu poate fi meritat
de nimeni! Eu am f@cut asta, în locul vostru. El urmeaz@ c@ile Mele, ca s@
v@ atrag@ aten+ia asupra lor. Datorit@ ajutorului Meu, El a coborât ca mare
Duh al Împ@c@rii.
În orice moment El aduce Tat@lui Jertfa Împ@c@rii.
El aduce Operele Mele în sânul Celui Veònic, pentru a încorona Iubirea
Mea, în onoarea P@rintelui Unit@+ii.
El s-a revelat ca Treime òi conduce totul spre Unitate.
Cu ajutorul Lui oamenii se vor întoarce spre Divinitate. Înc@ nu este
timpul. Deocamdat@ continu@ s@ se dea în dar.
DUMNEZEU poate s@ prelungeasc@ orice via+@, dar o òi poate cere
înapoi.
Nimeni nu o are în proprietate, pân@ când to+i vor fi îndrept@+i+i.
Via+a este un dar sfin+it prin Fiul.
Prin Fiul voi a+i primit-o.
L@sa+i ca via+a voastr@ s@ se desf@òoare în Suflet!
El este însetat s@ lucreze totul în DUMNEZEU.
Fiica Mea, foloseòte timpul! Este atât de pre+ios!
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Voi nu pute+i prelungi nici o zi, nici m@sura vreo or@.
Fi+i Fii ai Iubirii!
Începe+i de la cap@t în fiecare zi! DUMNEZEU o umple cu Iubire.
Nimeni nu se mai întoarce înapoi, fiecare zi începe nou@!
Nu mai privi+i mereu în jurul vostru!
Se uit@ prezentul…
Este cel mai important lucru!
La Mine fiecare zi este num@rat@ òi ultima va veni cu siguran+@.
Fiecare minut aduce un nou Har – îl poate aduce – pentru c@ Iubirea
împlineòte orice lucru.
Nu te l@sa înfricoòat@! În asta se ascunde cel r@u. Eu nu provoc
niciodat@ fric@, pentru c@ Iubirea Mea str@bate orice întuneric òi face
suportarea lui mai uòoar@.
Cel r@u înòeal@ òi atac@ mereu. Nici un suflet nu este scutit.
De aceea: suporta+i împreun@!
Iubirea este arma cea mai puternic@, a învins moartea òi toate armele
iadului. DUMNEZEU este Îndurare pentru to+i p@c@toòii care Îl invoc@.
Ajutorul Lui nu soseòte niciodat@ prea târziu.
Nu te l@sa tulburat@ de diavol, este duhul minciunii òi cel mai mare
duòman, care încearc@ s@ scindeze orice lucru.
Omul este foarte bogat în Haruri, dac@ le foloseòte.
DUMNEZEU d@ tot ce-i trebuie unui fiu: mereu pe SINE ÎNSUçI!
Fiica Mea, iubirea voastr@ va fi încoronat@. Voi purta+i o coroan@
invizibil@.
A+i primit-o de la Duhul Sfânt. Voi v-a+i f@cut asemenea Mie, prin
oferirea voastr@ ca Victim@.
Eu sunt marele Miel de Jertf@, împov@rat cu toate p@catele, pentru c@
nici un om nu le poate duce.
Eu ac+ionez în permanen+@ împotriva iadului òi m@ îndrept spre suflete.
Vin în întâmpinarea voastr@ cu o Inim@ deschis@.
çti+i acum de ce rana a r@mas.
Tat@l nu m-a l@sat s@ suf@r singur. A ad@ugat Harul S@u.
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De aceea valoarea infinit@ (a suferin+ei) pentru toate genera+iile.
De aceea Eu am spus: “Veni+i la Mine!” – Nu uita+i aceste cuvinte! Nu
sunt apuse òi nici nu òi-au pierdut puterea.
O, face+i-o, ca s@ v@ poat@ umple de daruri!
(Dumnezeu Tat@l):
“Eu apar+in în întregime sufletelor, pentru c@ nu pot fi împ@r+it. Inima
Mea a ieòit din Mine, ca s@ M@ fac p@rtaò oamenilor. A cunoscut natura
uman@. Astfel, L-am d@ruit pe Fiul Meu s@ netezeasc@ sufletelor calea.
Nimeni nu ar putea g@si calea f@r@ contribu+ia Sa.
Nu sunt un Tat@ c@ruia nu-I pas@ de fiii s@i!
Ruga+i-v@ bine TATÃL NOSTRU! M@ miòc@ profund!
Nu v@ r@mân dator cu r@spunsul. Cere+i, òi ve+i primi!
Eu spun AMIN, Eu însumi!
Astfel este confirmat@.
Cum am copleòit oamenii cu daruri, òi ei nici nu-òi pot imagina! Spiritul
lor este înc@ în întuneric òi orientat spre material.
Ei iubesc prea mult firea. Ea nu poate rezista.
Are nevoie de o transformare prin intermediul Meu. Totul trebuie s@ se
întâmple, pentru c@ atât de mult se p@c@tuieòte!
Lumea este tot timpul împotriva Mea.
Au f@cut din Mine +inta s@ge+ilor ei!
Fiul v-a recâòtigat prin Iubire. De aceea a luat Trup omenesc, prin
Iubire se confirm@ întreit.
El a coborât mult, de la suprema în@l+ime pân@ în str@funduri!”
(Isus):
EU SUNT IUBIREA RÃSTIGNITÃ òi în@l+at@ pe Cruce, ca s@
îmbr@+iòez toate!
Privirea Mea s-a odihnit în dep@rtare, deasupra în@l+imilor, òi în str@
funduri.
Atât de nesfâròit@ este Împ@r@+ia Mea!
Voi nu òti+i cât valoreaz@ un suflet datorit@ operei Mântuirii, datorit@
Sângelui Meu. I-am împ@rt@òit via+a Mea!
Nimeni nu poate aprecia cât am f@cut Eu pentru suflete!
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A trebuit s@ opresc p@catul cu Via+a Mea.
Trebuie s@ se moar@ complet p@catului, pentru a dobândi o via+@ nou@.
Eu ar@t sufletului Calea, pentru c@ nici un om nu cunoaòte aceast@ Cale!
El s-ar încurca de tot òi ar r@t@ci drumul spre cas@.
Eu sunt Calea sigur@, de-a lungul c@reia te reg@seòti, oriunde te-ai duce!
Eu am fost înaintea sufletelor!
DUMNEZEU cunoaòte aceast@ Cale, numai DUMNEZEU!
çtie un copil, când vine pe lume, cine-l +ine în bra+e? (La fel este òi cu
sufletele) DUMNEZEU le-a aòezat în leag@n òi le-a ridicat din nou.
Pentru copii totul trebuie s@ fie preg@tit òi bine îngrijit!
Mult mai mult se întâmpl@ cu sufletul prin Duhul Sfânt!
El este r@d@cina Iubirii, f@r@ de care nu este început!
Aceast@ r@d@cin@ nu poate s@ moar@ niciodat@, nici s@ se schimbe.
DUMNEZEU a ieòit din Sine pentru a fereca abisul pentru totdeauna!
EL d@ mereu Roade bune, cu valoare veònic@, pe care rugina nu le poate
roade, cum se întâmpl@ cu lucrurile din lume.
Câ+i nici nu se gândesc s@-I mul+umeasc@ Tat@lui pentru atât de mult@
Iubire! De câte ori am f@cut-o Eu însumi!
Lumea este prea zgomotoas@ pentru a mai auzi liniòtea. Eu sunt deseori
complet uitat! Nu au nevoie de Mine.
Cum òi-ar mai lovi diavolul victimele, dac@ nu ar fi curs Sângele Meu!
Asta nu merit@ nici un mul+umesc?
O, lumea òi diavolul s-au aliat ca s@-Mi smulg@ sufletele! Cât de
tenebroase sunt unele priviri îndreptate spre Mine – òi trebuie s@ merg
înainte cu Jertfa Inimii Mele.
Mul+i nu M@ aud, sunt prea zgomotos lega+i de lume, prin faptele lor
M-au negat de mult. Trebuie literalmente s@-i smulg din ea, c@ci nu mai
v@d pr@pastia.
Jertfa Mea împiedic@ abisul s@-i înghit@. – Iubirea Mea este o oper@
ascuns@, plin@ de d@ruire.
Cine cunoaòte dorin+a vie a Sufletului Meu de a sta al@turi de suflete în
lupta împotriva iadului? De la Mine pleac@ Victoria, pentru a învinge r@
ul!
Inima Mea este plin@ de putere!
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Eu am mers în Cer cu Victoria. I-am smuls-o diavolului, care s-a ridicat
împotriva Mea pe cale.
Cu cuvintele: “S-a s@vâròit!” am ob+inut Victoria.
Pentru asta Mi-am închinat via+a. Am învins moartea.
Sufletul Meu a sim+it durerea care a lovit Inima Mea. Atât de mare a
fost Jertfa!
Eu am înviat în Inim@, pentru a încorona ora (n.t: ora de isp@òire).
IUBIREA MEA ESTE INVINCIBILÃ!
Via+a Mea a revenit în DUMNEZEU. Nu au putut ucide Sufletul Meu,
altfel ar fi cu to+ii mor+i!
Eu purtam în Sufletul Meu nemurirea. Aceasta diavolul nu o òtia.
Dumnezeu òi Om erau uni+i prin acest Suflet. Eu primisem Suflet òi Trup
de la Divinitate. – Vizibil era doar exteriorul de la natur@, pe din@untru
eram un Om-Dumnezeu . Acesta a fost miracolul Iubirii!
Ce se petrecea în Mine a r@mas ascuns diavolului. Nu cunoaòte s@mân+a
pe care Eu am l@sat-o sufletelor. Diavolul nu cunoaòte nici un Har! Nu
òtie acest cuvânt. El M-a crezut prizonier òi legat. Nu òtia c@ aceea era
Victoria Mea!
EU SUNT COROANA NEMURIRII!
Eu aò putea mântui mii de lumi cu o pic@tur@ de Sânge! – M-am f@cut
Om, aceasta este deja cea mai mare oper@ de Iubire!
Cine o poate m@sura! Cuvintele tale sunt prea mici òi inima ta prea
strâmt@.”
OSTIA
“O, Eu nu mai sunt bietul Isus, sunt Iubirea care ap@r@!
Iubirea Mea este pre+ioas@!
Inima Mea divin@ era toat@ sfânt@ òi apar+inea lui DUMNEZEU însu+i.
Ca un Soare divin Ea a ap@rut pe Cer. Ea con+ine Sufletul Meu, creat de
DUMNEZEU pentru Mine.
A trebuit s@ las cerul mai s@rac. – Eu coboram!
Este suficient s@ M@ privi+i pe Cruce!
Mul+umirea Tat@lui s-a rev@rsat peste suflete prin Moartea (Mea). Nu
am luat nimic cu Mine.
V-am l@sat totul.
73

Inima Mea îndura chinuri de nedescris!
çi pe aceasta v-am dat-o în dar!
Ca DUMNEZEU pot face înc@ òi mai mult!
Mare este misterul, fiica Mea! Trebuie doar s@ vii la Isus!
Omenirea Mea nu înceteaz@ niciodat@ s@ se d@ruiasc@.
Inima Mea nu se poate închide, òi-a p@strat Rana.
Sufletele îmi apar+in! Prin Moartea Mea Mi s-a dat totul. A trebuit s@
las totul, òi ca DUMNEZEU, òi ca OM. M-am f@cut batjocura tuturor.
La început Dumnezeirea Mea era ascuns@ în Omenire, acum este
invers! Omenirea Mea este asimilat@ de Divinitatea Mea! Inima Mea a
devenit atât de puternic@.
çi voi ve+i fi transforma+i. Aceasta nu se poate exprima în cuvinte!
Este minunat ce lucreaz@ DUMNEZEU, nimic nu-L poate întrece! O
m@rturiseòte Inima Mea glorioas@ care în fiecare zi îi apar+ine Tat@lui,
înnoit în suflete. Aceasta nu te pot face s@ în+elegi. Aici sufletul este ar@
tat Tat@lui, prin Duhul Sfânt care a creat-o, ar@tat@ prin însuòi
DUMNEZEU! – Este un fapt spiritual despre care omul nu òtie nimic, nu
poate òti nimic.
Voi sunte+i ca mii de stele, mari òi mici, atât de multe cât str@lucesc pe
cer. – Aceasta este doar o mic@ asem@nare de imagini. – Voi sunte+i parte
din Cerul Meu, cum òi Eu sunt parte din voi.
Voi str@luci+i în Iubirea Mea. Voi M@ ve+i recunoaòte. Vi se vor
deschide ochii interiori. – Ce òtie un copil înainte de a se naòte? El st@ în
sânul matern, primeòte totul din inima mamei trupeòti. – Asta se întâmpl@
în trup. – Prin Mine se poate întâmpla totul, - în suflet òi în trup.
Eu sunt R@stignitul care-+i vorbeòte. Fiica Mea, ascult@! Tu ar trebui s@
M@ chemi astfel:
O, ISUSE RÃSTIGNIT, DOMNUL çI MÂNTUITORUL NOSTRU,
TE ROG, AI MILÃ DE NOI çI DE ÎNTREAGA LUME!”
“Cere+i òi vi se va da!”
Iubirea nu are sfâròit, a devenit atotputernic@!
Acum am o Inim@ atotputernic@, mai înainte a trebuit s@ îndur totul.
Eram asemenea vou@. Pentru orice lucru trebuia s@ cer, dar am f@cut-o cu
pl@cere. Oricum l-aò fi putut ob+ine. În acest fel doream s@-L cinstesc pe
Tat@l, care merit@ atât de mult@ cinste!
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Ca Isus doream s@ fac ceea ce-L onoreaz@.
Cu aceasta am onorat rug@ciunea voastr@.
Ruga+i-v@ cu Fric@ òi Iubire, cum am f@cut Eu!
Nu v@ fie niciodat@ fric@! Nu iubesc frica. Cu ea nu se poate face nimic.
Lumea a devenit prea s@lbatic@. Lumea este înclinat@ spre p@cat. Dar Eu
v@ pot sc@pa de el. Nu v@ l@sa+i tulbura+i de nimic.
La început gândul nu este p@cat. Ca s@ fie, el trebuie l@sat s@ intre, s@ v@
preocupe.
Este important s@ nu v@ descuraja+i!
Fii atent@ la vocea inimii! Nu po+i fi surd@ la cuvintele Mele! Nu te strig
niciodat@ pe nume. Eu sunt pur òi simplu aici, ca Rege al t@u.
Eu sunt REGELE IUBIRII! Eu iubesc inima òi gândurile care sunt
îndreptate spre Mine.
…Voi nu cunoaòte+i adev@rata Iubire de Dumnezeu.
Voi trebuie s@ fi+i una cu DUMNEZEU òi s@ face+i Voin+a Lui!
Voi nu pute+i s@ v@ împotrivi+i Iubirii òi s@-I întoarce+i spatele lui
DUMNEZEU!
Spune adesea:
DOAMNE, FACÃ-SE VOIA TA
ÎN TOT CE FAC, ÎN TOT CE SUNT.
Trebuie respectat@ legea lui DUMNEZEU, dar nu v@ fie fric@!
Frica nu uneòte. Diavolul este atent, acolo la spate. El scormoneòte
trecutul, dac@ nu poate face altceva.
Iubirea Mea este cuprins@ în cuvântul: Isus.
Prin acest cuvânt se revars@ toate harurile. Pentru acest cuvânt s-a
deschis Cerul, s-a deschis p@mântul òi a fost înghi+it iadul.
Isus este numele IUBIRII!
Acest nume poate sf@râma iadul întreg.
Este r@d@cina Iubirii, descoperit@ de însuòi Dumnezeu.
Maria l-a auzit prima. Datorit@ Lui, Ea a devenit MAMA IUBIRII.
Ea îl pronun+a cu mare respect. Acest nume Ea îl îndrepta întotdeauna
spre Dumnezeire, pentru c@ acest nume se unea cu Omenirea. Atunci a
început Mântuirea, în acea clip@, când el a fost pronun+at.
O, acest nume este mare òi cere respect sfânt!
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Iadul se cutremur@ când se rosteòte acest nume cu iubire.
El a zdrobit orice r@utate.
El a îndep@rtat de omenire blestemul.
Pu+ini cunosc valoarea acestui nume împotriva iadului. El desparte
îngerii buni de cei r@i.
Isus înseamn@: ATOTPUTERNICIA IUBIRII.
Vai de omul care nu este recunosc@tor!
Ce plin@ de mul+umire era Inima Mea! Nu numai din cuvinte.
Eu am mul+umit pentru sufletele care trebuiau s@ mul+umeasc@ òi nu o
f@ceau.
Via+a Mea a fost plin@ de mul+umire adus@ Tat@lui tuturor sufletelor.
Eu I-am mul+umit c@ este Tat@l fiilor lui Dumnezeu. Eu am câòtigat
pentru voi tot ce v@ trebuie ca s@ fi+i asta.
S@ ave+i mereu în inim@ o rug@ciune de mul+umire!
Mul+umi+i pentru Iubire, pentru care Eu Mi-am v@rsat Sângele, pentru
c@ TOTUL ESTE HAR!
Iubirea Mea v@ va da bucurie veònic@! De aceea purta+i crucea pe care
Tat@l trebuie s@ v-o dea pentru a nu pune în pericol sufletele. Ea va
deveni pentru voi BUCURIE òi va dobândi sufletului veònica întoarcere
Acas@.
Pe p@mântul pietros ve+i fi doar în trecere.
Spinii i-am purtat chiar pe Capul Meu, cu aceasta s-a pus cap@t
blestemului.
Era o Coroan@ misterioas@, pe care nimeni nu o mai poate lua, òi nici nu
trebuie. Cu Ea Eu am fost încoronat pentru veònicie!
O, sensul este mare òi nu se poate explica! – COROANA IUBIRII!
…Mul+umi+i Tat@lui! çi Eu am f@cut-o!
Ce cuvânt simplu este Harul, òi atât de mare este!
P@stra+i deci cu grij@ Inima Mea care se odihneòte în tabernacol òi nu a
încetat niciodat@ s@ bat@ pentru voi!
Eu am un nume mare: Isus.
Iadul trebuie s@ fug@ din fa+a lui. Cum se tem de Mine duhurile rele! …
Diavolul nu a vorbit înc@ de Iubire. A z@mislit ur@, chiar de la început. Tu
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te temi prea mult de diavol, pe când el trebuie s@ se team@ de tine, aòa de
mare trebuie s@ fie încrederea ta în Mine. Cum ai fi putut g@si Calea, dac@
Eu nu +i-aò fi ar@tat Iubirea Mea? Eu conduc inimile! …Iubesc sufletele
care au mai mult@ încredere.
Încrederea trebuie s@ te apere!
Sunt atât de r@nit de r@ceala oamenilor. Poart@-M@ în inim@ cu toat@
grija de care eòti în stare, ca s@ M@ pot odihni aici.
Via+a Mea este Iubire. çi via+a ta trebuie s@ se cheme la fel.
ÎNCREDERE ÎNSEAMNÃ IUBIRE.
Fericit@ eòti când ai încredere!
Tu nu cunoòti valoarea unui suflet eliberat de Mine din p@cat òi r@mas
fidel Mie! De ce te îndoieòti? Trebuie s@ repet mereu: Crede în imensa
Mea Iubire, Ea te va mântui!
O, dac@ sufletele ar cunoaòte, cum òtiu Eu s@ iubesc! Nu s-ar mai îndep@
rta nici unul. Aceasta s@-+i fie mângâiere. Este valabil òi pentru tine! TU
nu òtii ce treaz@ este Inima Mea òi cum veghez asupra celor mici!
…Roag@-te în fiecare zi s@ ai o inim@ smerit@!
Aceast@ virtute vine de la Tat@l. Nu se poate ruga Tat@l cu o mai mare
intimitate.
Îngenuncheaz@ de fiecare dat@, dac@ este posibil! EL î+i d@ ce ai nevoie.
Mai ales aceast@ virtute! Este fondat@ pe Iubire.
Aceast@ virtute cunoaòte multe c@i de D@ruire.
Urmeaz@-le în tain@! çi Eu am avut nereuòite. Am fost òi b@tut cu pietre.
Spune: “Tat@, iart@-le lor!” – çi Eu am f@cut-o.
Atunci voi òti c@ M@ iubeòti.
Cum s-a gândit la voi Iubirea Mea, v-a ridicat din întuneric òi a extirpat
p@catul, în mod real.
O, da+i-Mi deci sufletele voastre, pe care le-am r@scump@rat cu un pre+
atât de scump!
Înc@ v@ pute+i hot@rî. Eu nu m@ ating voin+a voastr@.
Voi ave+i libertatea de fiii ai lui DUMNEZEU.
DUMNEZEU însuòi òi-a l@sat tronul ca s@ înving@ cu voi r@ul. Voi a+i
devenit fiii Iubirii Sale! V-a ferit de în+ep@tura mor+ii. Inima Lui s-a
deschis òi s-a îmbr@cat în umilin+@ ca s@ v@ caute.
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For+a creatoare a lui DUMNEZEU era închis@ în Trupul Meu òi M-a
înso+it în toate drumurile. Inima Mea ac+iona în secret – nimeni nu o
vedea. Minuni peste minuni! Lumea era numai veòmântul exterior pentru
a ascunde secretul.
Nimic nu st@tea în calea ac+iunilor Mele. Iubirea Mea poate str@bate
orice cale, toate sunt ascunse. Cât de puternic@ este Iubirea Mea! Mi s-a
dat toat@ Puterea.
Iubirea trebuie s@ vegheze mereu. Iubirea trebuie s@ se roage, dar cu
inima, cum am f@cut Eu!
Nu reuòeòti întotdeauna s@ te reculegi, de aceea trebuie s@-+i laòi inima
s@ se roage! Cu Iubirea Mea po+i s@ o faci.
Ce nu poate face un suflet, voi face Eu pentru el.
Ce fac, fac în întregime!
Iubirea Mea vegheaz@ cu grij@ asupra voastr@. Pe moment sunte+i în
exil, dar numai cu trupul. El îndur@ p@catul. Înc@ nu a+i p@r@sit trupul, òi el
se va trezi la Via+@. A fost s@laò sufletului, care a fost tronul Meu!
DUMNEZEU va fi Îndur@tor cu to+i! Cine va cere Îndurare, va fi iertat.
Ceea ce sufletul nu poate duce, îi r@mâne ascuns, pentru c@ în el se
petrece marea schimbare.
Iubirea Mea v@ întâmpin@ din orice Sacrament!
Este ca òi cum aò fi aòteptat fiecare întoarcere a voastr@. Atât de m@
rea+@ este Iubirea ascuns@ în ele.
Deocamdat@ ai înc@ multe defecte, dar nu te l@sa descurajat@. Eu nu te
las s@ te scufunzi, òtii bine!
(Cu privire la Sfânta Liturghie)
Voi urca+i pe muntele sfânt, unde începe Jertfa, aòa de aproape òi totuòi
aòa de departe, cum am f@cut Eu când am împlinit prima Jertf@.
Sângele Meu curge òuvoi, pic@tur@ cu pic@tur@, spre voi. Nu cunoaòte
timpul. A nimicit timpul, de aceea sunt mereu cu voi, în acelaòi
Holocaust, ca òi pe Cruce.
Atrag toate p@catele, toate p@catele lumii, cum le-am purtat òi atunci!
Pentru Dumnezeirea Mea nu exist@ nici ziduri, nici piedici!
Eu v@d pe to+i oamenii, de la începutul òi pân@ la sfâròitul lumii, altfel
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nimeni nu s-ar putea întoarce, nici desprinde de lume. Eu cunosc òi cele
mai dificile gânduri, pân@ la cel mai mic. Nici unul nu-Mi este
necunoscut! Privesc în sufletul fiec@ruia. Îl v@d venind òi plecând. Nu
exist@ nici un efort pe care Eu s@ nu-l v@d, nici un gând pe care s@ nu-l
òtiu!
Adesea L-am invocat pe Tat@l, cu firea Mea omeneasc@. I-am ar@tat
imensa Mea durere pentru sufletele aflate în pragul c@derii.
Ce mult a suferit Inima Mea când am v@zut toate p@catele! Le-am putut
vedea pe toate òi pe fiecare p@c@tos în parte. Aceast@ viziune Mi-a dat-o
Tat@l, òi M-a l@sat s@ ac+ionez, f@r@ impedimente, dar numai în interior.
Aici dispuneam de Putere. Trebuia s@ o ascund de iad – òi aòa este òi în
prezent.
Trebuie doar s@ M@ l@sa+i s@ ac+ionez! çi vou@ multe lucruri v@ sunt
ascunse, pentru a nu leza Maiestatea Divin@. Eu v@ sunt foarte aproape
sub speciile Pâinii!
Îngerii sunt uimi+i de aspectul Meu, de cum a fost cu putin+@ ca
DUMNEZEU s@ se fac@ atât de mic.
Fiica Mea, Eu efectiv nu pot s@ fiu mânios. Iubirea Mea este prea mare!
Eu cer întotdeauna iertare. Inima Mea aòa bate.
Nici un om nu poate în+elege Umilin+a Mea. Din Iubire M-am l@sat
ucis. Am l@sat s@ curg@ Sângele Meu ca s@ cur@+ sufletele.
Cine M-ar fi putut ucide? L-ar fi înghi+it p@mântul numai la acest gând!
A trebuit s@ d@ruiesc Puterea Mea pentru ca aceasta s@ fie posibil.
Nu eram supus nici unei obliga+ii. Am f@cut-o din Iubire. A fost cel mai
mare Act de Iubire, òi trebuia s@ v@ apar+in@ vou@.
EU SUNT UN DUMNEZEU AL IUBIRII!
çi trupul vostru se va transforma. Va p@r@si natura. Duhul Sfânt îl poate
transforma. Sunt pl@smuit de Duhul Sfânt în chip supranatural. Aòa am
devenit Om.
çi Trupul Meu a suferit o schimbare. Cu El Eu am putut învia. Cu
acelaòi Trup care cunoscuse orice durere. Eu m-am hr@nit cu hran@ din
natur@ òi dup@ Înviere, ca s@ vi-L ar@t pe DUMNEZEU. A trebuit s@ fac
aceasta, ca s@ îndep@rtez îndoiala òi s@ înt@resc credin+a în Înviere. pentru
c@ aceasta nu este dup@ natura uman@. Am f@cut-o ca s@ pecetluiesc
învierea voastr@!
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F@r@ moarte nu este înviere. Prin Mine moartea duce la înviere. Este un
lucru confirmat, cum este adev@rat c@ Eu sunt DUMNEZEU!
Crede+i-o cu t@rie! Altfel ar fi totul în zadar – iar Eu aò fi numai om òi
numai natur@.
O, lumea este rece òi egoist@! Asta M@ împiedic@.
Mul+i sunt atât de lipsi+i de puteri! Mul+i nici nu vor s@ fie altfel.
Trebuie s@ face+i un efort – s@ fi+i preg@ti+i pentru DUMNEZEU!
Multe lucruri se pierd òi nu se mai pot recupera!
Fiecare nou@ zi este un Har!
Eu vin din nou, în fiecare zi, ca s@ îndep@rtez de voi iadul. El nu vrea s@
lase liberi oamenii, doreòte s@ împiedice orice har.
Ce nu face el! El înòfac@ omul pe la spate òi-l r@suceòte. Mul+i nu-òi mai
dau deloc seama ce întâmpl@.
INVOCA*I-I PE ÎNGERII VOçTRI! DUMNEZEU vi i-a dat ca s@ v@
apere. Sunt slujitori devota+i Domnului. Fiec@ruia Eu i-am încredin+at o
sarcin@. Misiunea lor este sfânt@.”
(Cuvintele Maicii Domnului):
Nimeni nu vine la Mine degeaba! Eu m@ gândesc la sufletele voastre,
Eu, Mama!
Dac@ oamenii ar recunoaòte c@ Eu sunt Mama lor!
Multe haruri curg prin inima Mea pân@ jos la voi, f@r@ întrerupere,
pentru a v@ sustrage iadului òi a v@ încredin+a Fiului Meu. Nimeni, dac@
nu vrea, nu este desp@r+it de DUMNEZEU. O spun Eu, Mama lui
Dumnezeu. Pentru asta M-am f@cut garant@ chiar Eu! Pot, pentru c@ sunt
SCÃPAREA PÃCÃTOçILOR
Este un lucru atât de mare, ce s-a întâmplat prin Fiul!
Toate cuvintele Lui se odihnesc în Inima Mea.
Fiecare cuvânt pronun+at de El are deplin@ Putere!
Mi-a fost transmis@, în virtutea Iubirii Sale pentru oameni.
Eu òtiu Iubirea Sa òi Durerile Sale. çi pe Mine m-au lovit adânc.
M-am întors printre oameni ca o Regin@, atât de mult m-a lovit durerea.
Eu sunt REGINA DURERILOR,
Aòa L-am urmat pe Fiul Meu în Iubirea pentru suflete!”
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(Isus):
Este atât de pu+in@ Iubire pentru Mine!
Cuvintele mele sunt valabile òi pentru lumea de azi! O, dac@ ar vrea s@
recunoasc@ de ce au nevoie pentru binele lor!
Iubirea Mea este Har òi dincolo de mormânt!
Diavolul nu poate decât profana. Între el òi Dumnezeu este o mare pr@
pastie.
Numai prin Mine g@si+i Calea ca s@ sc@pa+i de iad.
Oamenii s@ cread@! De aceea am spus: “R@mâne+i în Iubirea Mea! Eu
sunt cu voi în toate zilele, pân@ la sfâròitul lumii!”
Nu sunt acestea cuvinte în care s@ se cread@?
O, ce cuvinte de foc, înt@rite de Iubirea Mea!
De ce nu sunt crezut? Sunt atunci un mincinos? – çi nu DUMNEZEU,
care v@ iubeòte cu d@ruire total@?
Poate un om s@ iubeasc@ astfel?
Iubirea Mea poart@ în Sine s@mân+a Vie+ii, prin Veònicul Bine.
Toat@ Iubirea capabil@ s@ se r@spândeasc@ vine de la Tat@l.
Iubirea este mare ca Tat@l - òi pur@ ca Duhul Sfânt!
Iubirea Mea este greu s-o în+elegi. În Iubirea Mea totul va d@inui, aòa de
mare este Puterea Ei, dat@ Mie de Tat@l.
EU SUNT - ISUS. Acest nume Mi-a fost dat de Tat@l.”
(În timp ce m@ Împ@rt@òeam, urm@toarele cuvinte):
“Eu deschid Inima Mea òi ar@t R@nile Mele. Pentru tine am permis asta!
- Numai aòa M@ po+i primi. În Omenirea Sa, astfel DUMNEZEU VORBEçTE SUFLETULUI. - Cu
cât@ d@rnicie este împodobit cu daruri sufletul! Ar frem@ta de bucurie!
(dac@ ar òti aceasta; n.tr.) Voi nu pute+i m@sura Iubirea care este aici.
Eu vreau s@ v@ scufund în Iubire, òi s@ v@ ridic din nou, pentru c@ la voi
Iubirea se pierde în mod continuu. Eu vreau s@ v@ întâlnesc din nou, în
fiecare zi! Atât de mult doreòte Inima Mea s@ celebreze banchetul cu voi.
Este o mare hran@ de Iubire!
Este suflarea Duhului Meu – Iubirea Inimii Mele – abandonarea în
bra+ele Tat@lui!
Sufletul se prezint@ la Tat@l împodobit ca o fecioar@.”
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(Isus, despre Încredere):
“Numai pu+ini òtiu cât de mult iubesc ÎNCREDEREA.
Vin în întâmpinarea lui cu mâinile înc@rcate!
Fiica Mea, M@ refer la sufletul t@u.
Tu trebuie SÃ CREZI FÃRÃ LIMITE,
SÃ SPERI FÃRÃ LIMITE,
SÃ IUBEçTI FÃRÃ LIMITE!
Cum M@ urmeaz@!
Nu ridica+i ziduri, nu r@mâne+i de neclintit! Ceea ce tu nu po+i, Eu pot.
Nu te sfii! Las@ totul în urma ta, ca într-o moarte!
Fiec@ruia îi ofer Iubirea Mea – òi primesc aòa de pu+in r@spuns.
De ce îmi da+i atât de pu+in@ încredere? Ce mult am vrut s@ fiu mic, ca
s@ v@ câòtig încrederea!
Da, sunt mare òi puternic, dar totodat@ òi atât de mic òi îndr@gostit!
Plin@ de Har M-a primit Mama Mea. Asta nu se sfâròeòte niciodat@! To+i
trebuie s@ ave+i parte!
Voi nu òti+i cum M@ consum@ Iubirea Mea. Întreaga Mea via+@ a fost
Iubire, d@ruit@ vou@ òi pentru voi! Reflecta+i òi se va face Lumin@ în
sufletul vostru!
Merge+i înaintea lui DUMNEZEU cu inimile aprinse! Aòa a fost gândit
òi voit de Mine, ca s@-i fie pl@cut lui DUMNEZEU.
S@ ai adev@rata Încredere a unui copil.
O, dac@ oamenii ar cunoaòte Încrederea în Mine! O, dac@ aò putea s@ o
spun fiec@ruia la ureche, mereu!
Numai dac@ spiritul t@u este complet liniòtit, sufletul t@u M@ poate auzi.
ÎNCREDEREA îmi deschide poarta inimii.
Te iubesc, fiica Mea, r@mâi aici aproape!
DUMNEZEU nu are dou@ feluri de oameni, numai c@ fiecare are de
împlinit o sarcin@ diferit@! Trebuie doar s@ o recunoòti, òi trebuie s@ te
rogi pentru asta!
V@ poate lipsi ceva, dac@ ave+i încredere în Mine? Mai mic de atât nu
M@ pot face, ca s@ g@sesc încrederea voastr@!
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Acesta este întotdeauna primul semn al iubirii voastre pe care Eu încerc
necontenit s@ o trezesc la via+@. Iubirea voastr@ trebuie s@ se trezeasc@ òi
s@ creasc@!
Voi sunte+i ca niòte flori care se orienteaz@ dup@ soare.
Numai aòa frumuse+ea voastr@ poate înflori!
Trebuie s@ fi+i umili în Iubire òi s@ v@ d@rui+i tuturor, pentru c@ Iubirea
Mea cuprinde totul!
Singur EU SUNT VIA*A, c@ci f@r@ Mine nu este via+@!
Ce înveninate erau inimile, din cauza trupului!
Trupul Meu a fost conceput de Duhul Sfânt. – Ardea de Iubire! – Eu am
putut s@ îmbin Trupul Meu cu Sufletul. Am f@cut-o pentru toate sufletele,
pentru c@ EU SUNT CUVÂNTUL! Lumina Iubirii pure.
Cuvântul naòte neîncetat Cuvânt! – Iubirea era în acest Cuvânt òi s-a
coborât pân@ în profunzime. – Cuvântul era acolo unde eram Eu.
Eu am spus fiecare lucru din Iubire.
Cine vrea s@ asculte, - s@ asculte! - CUVÂNTUL - sunt Eu însumi, aòa cum Eu sunt – òi EU SUNT
TOTUL!
Nimeni nu poate în+elege Cuvântul. – Iubirea este prea mare, iar inima
prea mic@ pentru a putea cuprinde dumnezeirea Mea.
DUMNEZEU a luat - TRUP – pentru a fi – SUFLET! –
Numai aòa a fost deschis@ Calea.
IUBIREA a purtat Cuvântul – òi a fost promis Harul. –
Veni+i la mine cu bucurie! Eu nu m@ satur de voi! Eu òtiu c@ ave+i
nevoie de Mine! Nu-+i este suficient? çtii ce mult iubesc sufletul care òtie
s@ g@seasc@ numele Meu, òi se aga+@ de el cu toat@ iubirea! Un sprijin mai
bun nu po+i g@si! Este ancora Iubirii!
Cu acest nume se pot muta mun+ii din loc!”

(Dup@ Sfânta Împ@rt@òanie, Isus):
“Ascunde inima ta în Rana Inimii Mele, vreau s@ te scald în Iubirea
Mea! – Numai aòa o pot +ine aprins@.
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Iubirea mea se revars@ – recunoaòte toate sufletele!
Tu vezi ce Rege sunt Eu:
Iubirea este Împ@r@+ia Mea. –
Eu pot aprinde orice lumin@, Eu M-am n@scut în Lumin@.
Mama Mea era str@b@tut@ de aceast@ Lumin@.
Atât de pur@ era întreaga Sa fiin+@.
Ea p@rea înveòmântat@ de un halou de lumin@.
Ea M-a d@ruit Transform@rii.
Prin Ea am fost în@l+at.
Important este nu ce ai f@cut pe p@mânt - ci cum ai Iubit.
Ia aòadar gândurile Mele òi mortific@-le pe ale tale!
Tu nu òtii înc@ ce vreau Eu – òi este atât de simplu:
Pune Inima Mea în locul inimii tale!
ESTE IUBIREA care te caut@! Tu caut@ prin Mine!
Lumea este plin@ de r@ut@+i òi de vicii care-i amenin+@ pe fii Luminii.
Dar nu v@ întrista+i! Prin Mine Tat@l are grij@ de voi. Nimeni nu a primit
atâta putere încât s@ v@ distrug@!…
Roag@-te pentru p@c@toòi, pentru c@ singuri nu pot sc@pa!
Eu sunt òi un DUMNEZEU care ap@r@, òi privirea Mea ajunge departe.
Eu sunt acolo unde M@ g@sesc doar cei care iubesc!
Da+i-mi doar Mie Iubirea voastr@! Eu o împart celor care nu o mai au.”
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SFÂNTA INIMÃ A LUI ISUS
(Extras din al optulea fascicol)
(Isus):
“De mai multe ori a fost desfiin+at@ devo+iunea la Sfânta Inim@ a lui
Isus. - Ar trebui s@ adora+i Sfânta Inim@ f@r@ încetare!
Sfânta Inim@ înseamn@ Totul, înc@ de la început - acesta este cuvântul
Duhului Sfânt care vine de la Tat@l.
Inima Mea a f@cut posibil@ întreaga Mântuire.
Promoveaz@ prin scrierile tale devo+iunea la Inima Mea. Public@ un
fascicol despre acest subiect! Dar trebuie s@-i spui Confesorului t@u. El
trebuie s@ se îngrijeasc@ de aceasta.
Asta va ar@ta Bisericii Calea!
Inima lui Isus este Calea de ieòire din abis.
Pune Actul de Iubire mai presus de toate!
Isus, Maria, V@ iubesc,
Mântui+i sufletele preo+ilor,
Mântui+i sufletele,
V@ rug@m cu umilin+@,
òi ajuta+i-ne s@ repet@m
acest ACT DE IUBIRE DE O MIE DE ORI
cu fiecare respira+ie,
cu fiecare b@taie a inimii.”
(Prima vineri a lunii, mai, 1984 - Isus):
“Voi deschide din nou Inima Mea. Cu acest ajutor iadul va pierde orice
sprijin. Da+i ad@post sigur sufletelor voastre prin acest Act de Iubire!
Pentru el ve+i fi înv@lui+i de o mantie de Har - aòa cum ai putut vedea în
Sacramentul Spovezii. Numai el mai poate înc@ salva lumea.
Inima Mea va învinge, aceast@ Inim@ care pentru prima dat@ a b@tut în
sânul Mamei. - Fie mie dup@ credin+a ta! - De aceea strig@tul care vine
din adâncul sufletului, atunci când diavolul te credea în mâinile lui. El nu
òtie decât s@ mint@.
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F@r@ Iubirea Mea mântuitoare omul nu poate s@ înfrunte atâta cruzime
înmul+it@ de el la nesfâròit pentru a z@d@rnici Mântuirea. Inima Mea v@ va deschide Cerul òi va asculta orice rug@ciune. - Eu v@
voi purta dincolo de aceast@ nenorocire care a lovit poporul Meu. S@ r@mânem în Adev@r care nu poate fi falsificat Iubirea este mereu
Adev@rul.
Eu umplu mereu cu daruri mâinile care se roag@. Iubirea care se revars@
din Inima Mea asupra fiec@ruia este un mare mister. Aceasta sunt Eu DUMNEZEU ESTE IUBIRE! Toat@ Iubirea se revars@ din aceast@ Inim@. Voi ave+i promisiunile Inimii Mele.
Aceast@ mare Iubire trebuie s@ fie anun+at@!
Astfel se poate recunoaòte Îndurarea Mea.
Un suflet care are încredere poate ob+ine totul de la Mine.
Pentru a o astfel de încredere, am permis ca Inima Mea s@ sângereze
din abunden+@.
Eu voi pream@ri aceast@ carte scris@ din preaplinul Iubirii Mele!
Inima Mea este Inimaunui DUMNEZEU care poate totul - chiar totul! Nu M@ mai opresc pentru c@ timpul pe care îl mai ai se apropie de
sfâròit. - Vino înaintea Mea cu cereri mari òi f@-te mic@, òi atunci vei
putea avea totul, dar numai pentru ceilal+i!
Îndurarea Mea va învinge!
Puterea ei este inimaginabil@. Ascult@-l pe Sfântul P@rinte - trebuie doar s@-l ascul+i bine ca s@
recunoòti Cuvântul Meu! Este vorba doar s@ crezi. Este Inima Mea îmbr@
cat@ în natura uman@! - Iubirea Mea a fost profanat@!
Nimeni nu cunoaòte M@re+ia Mea. A+i c@dea cu to+ii în genunchi de uimire.
Ca s@ v@ deschid Inima Mea a trebuit s@ M@ cobor atât de mult. Nimeni
nu ar îndr@zni s@ ridice privirea, atât de mult a+i fost sfin+i+i prin
abandonarea Mea pe Cruce, din care coboar@ Lumina pentru suflete, ca s@
M@ pute+i g@si în adora+ie.
Eu v-am iubit cu Iubirea Divin@, iar aceasta este nem@surat@. Un mare
dar al Harului care se revars@ pentru fiecare.
Din Inima Mea str@puns@ curge necontenit Sânge c@tre suflete pe care
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vrea s@ le inunde. - Acest lucru nu poate fi m@surat! - Iubirea nu poate fi
m@surat@. - Inima Mea este deschis@ pentru fiecare òi nimeni nu o poate
închide. DUMNEZEU a l@sat deschis@ Inima Mea!
Cu to+ii ar c@dea la p@mânt dac@ ar vedea acest lucru.
Totul era ascuns de natura Mea divin@. - Nimeni nu l-a v@zut. Pleoapele voastre s-ar închide ca în clipa mor+ii.
Mântuirea nu s-a terminat înc@.
Nu òtia+i c@ MÂNTUIREA este Iubirea care nu are sfâròit? - Cine M-ar
putea iubi f@r@ s@ fie iubit?
Totul este abia la început. Trebuie s@ cunoaòte+i Iubirea Mea.
Pentru aceast@ Iubire am permis s@ Mi se str@pung@ Inima. - Ceea ce s-a
întâmplat a fost posibil doar la nivelul naturii Mele umane. - Toat@
Iubirea s-a deschis odat@ cu acea Inim@. - Astfel am putut s@-l unesc pe
DUMNEZEU cu omenirea.
Inima Mea este Izvorul Harului Iubirii Veònice! Eu doresc s@ fie
venerat@, neîntrerupt, Eu vreau s@ deschid din nou Inima Mea. Eu î+i voi ar@ta Calea.
Deja în micu+ul Prunc, Mama Mea a putut vedea rana.
Ea a privit cu SUFLETUL.
Dac@ Ea nu ar fi r@mas curat@ ar fi murit v@zând aceasta. Abia îndr@
znea s@ o ating@.
Inima ta ar înceta s@ mai bat@ dac@ ai cunoaòte Iubirea Mea, aòa cum +i
s-a descoperit. - Fiica Mea, ceea ce este important este s@ r@mâne+i mici.
Cei mari nu m@ în+eleg. Nu vor s@ fac@ sacrificii. Cât de mare a fost lipsa,
dar mai marea a fost Iubirea. Spune-o òi preo+ilor. Aceasta este valabil
pentru orice form@ de d@ruire. Nu +ine nimic numai pentru tine - decât
doar ÎNCREDEREA. Aceasta este calea d@ruirii. Pe ea nu se g@seòte nici
un duh r@u.
Este vorba de via+@ sau de moarte! Urmeaz@-M@ cu tot sufletul, de mult
nu mai este al t@u. Aòa ai promis s@ fii a Mea. - Nu r@mâne înapoi nici m@
car cu un pas, ar avea repercusiuni în interior. Î+i redau nevinov@+ia de la
botez. Fiica Mea, tu trebuie s@ mori pentru Mine. - Unde este o necesitate
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mare - este òi mult ajutor. D@-Mi totul Mie. Te-am chemat ca lucr@tor în
vie. Acest lucru nu-l po+i în+elege înc@.
Omul nu-òi poate apar+ine, el nu are trepte care s@ îl duc@ la Cer.
Fii mereu conòtient de acest lucru! Tu nu mai eòti o servitoare care
slujeòte. +ie +i-a fost ar@tat@ calea de Mama Mea. Ea î+i arat@ drumul. - Eu
nu îmi retrag nici m@car o respira+ie. Gândeòte-te mereu c@ Mi te-ai
promis Mie! - Deci, nu-+i fie team@. Iubirea este o mare Putere a
Umilin+ei. Eu nu permit s@ fii zdrobit@ - de nimeni - nici m@car de natura
ta uman@.
Pune+i mâna în rana coastei Mele òi respir@ adânc! - Aceasta poate
vindeca. - Tu vei vedea c@ Eu pot face totul. - Sunt aici, aòa cum sunt
prezent òi în Cer.”…
(Tocmai s@rutasem rana Inimii lui Isus, când am auzit aceste cuvinte ale
Mântuitorului):
“Din cauza oamenilor nu reuòesc s@ M@ g@seasc@. Lor le-a fost r@pit
totul. Aceast@ Iubire nu poate fi oprit@. Eu pot s@ o înmul+esc. Se va
umple ca un lac.
Eu nici m@car nu pot s@ opresc aceast@ Iubire.
Eu vreau s@ conduc la victorie Îndurarea Mea.
Mama mea este acest lac, c@ci fiecare pic@tur@ din Sângele Meu a trecut
prin inima Ei.
Un Sânge - o Inim@ - o Iubire - adânc unite prin Cruce, aòa cum +i-am
ar@tat.
Tu nu po+i s@ taci, pentru tine asta ar însemna “moarte”!
Nimeni nu poate s@ înl@ture o Iubire aòa de sigur@.
Sunt doi piloni de baz@, ca început òi sfâròit: Fiul òi Mama.
- Mântuirea a fost conceput@ de Tat@l prin Duhul Sfânt.
Nu ceea ce se poate în+elege, ci Credin+a este cea care d@ t@rie! Ea v@
înal+@. Aòa cum în cazul t@mâii nu buc@+ile se înal+@ ci parfumul. Aceasta înseamn@ d@ruire!
Inima Mea este plin@ de Iubire pentru suflete. Inima Mea face rodnic@
Iubirea, datorit@ interven+iei Mele. - L@sa+i-M@ deci s@ ac+ionez în voi
prin abandonarea voastr@ total@! Încrederea Ta este pentru Mine Iubire. Astfel se poate trece peste orice adâncime.
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DUMNEZEU ESTE IUBIRE, fiica Mea! În aceste cuvinte M@ vei g@si
pe Mine. Crede aceasta cu t@rie! - Nimeni nu-òi poate închipui Iubirea
Mea. Nu poate fi exprimat@ în cuvinte.
Am vrut s@-+i ar@t cum se poate iubi un suflet.
Fiecare trebui s@ citeasc@ aceste rânduri pentru sine.
Prin ele M@ adresez tuturor.
Cine iubeòte va descoperi pe Duhul Sfânt. Prin Iubirea Mea fiecare este
invitat s@ se d@ruiasc@ pe sine.
Diavolul a ispitit multe suflete pân@ la limita extrem@, ca s@ cad@
zdrobite. Cine poate cunoaòte noaptea necredin+ei, st@pânit@ de iad?
Ruga+i-v@, ruga+i-v@, pân@ când nu v@ înghite pe to+i!
Sufletul este mereu iubit de DUMNEZEU deòi trupul poate fi în
întuneric.
D@ruindu-se, sufletul devine foarte gingaò òi nu-l mai poate l@sa singur.
Oamenii f@r@ har se asem@n@ cu o cas@ închis@.
C@uta+i mereu Iubirea!
Noi nu suntem doi. Tat@l ne vede.
Eu M-am împ@r+it cu voi Inima. - Fiecare b@taie a inimii Mi-a apar+inut
Mie - datorit@ Tat@lui…EL impulsioneaz@ Harul òi Încrederea. Noi avem nevoie de DUMNEZEU!
De aceea M-am f@cut OM pentru voi, cu Inima TATÃLUI. V-am promis mântuirea, care Eu însumi doresc s@ se împlineasc@, de
aceea abandona+i-v@ cu totul Mie! Aminteòte-+i bine, ai fost r@scump@rat@
cu un pre+ mare! Tu vei creòte în Iubire. S-a coborât în Mine òi se r@spândeòte în multe
direc+ii.
Mul+i te aòteapt@ pe tine. Tu trebuie s@ le ar@+i Calea care se roteòte în
jurul axei. - Eu m@ refer la ACTUL DE IUBIRE, la ce +i-am ar@tat cu
privire la “o mie”.
F@ mereu voin+a Mea, pe care +i-o descoper@ Ascultarea! Eu i-am vorbit
inimii. Aceasta este o alt@ limb@ pe care nu to+i pot s@ o în+eleag@. Pot
aprinde fiecare cuvânt. Este posibil datorit@ Divinit@+ii Mele.
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Sufletul meu este for+a minunat@ a Iubirii! Prin ea totul devine posibil.
Ea poate în@l+a totul pân@ la Tat@l.
Oamenii vor r@mâne uimi+i de for+a Inimii Mele. Ea nu cunoaòte r@gaz!
Îmi voi deschide complet Inima.
Goleòte-te de voin+@! Î+i ar@t o nou@ cale. Eu pot face totul pentru un
suflet. - Am în fa+a ochilor un mare scop. Este triumful Sufletului Meu,
care r@mâne legat de voi. - Totul are loc prin Duhul Sfânt. Va veni
diminea+a Iubirii. Nu am str@b@tut oare drumul Meu, ca un gigant? Eu
ac+ionez de sus òi de jos în acelaòi timp.
…Trebuie s@ te faci precum cel mai mic dintre copii pentru a-L
recunoaòte pe Creator.
-ÎNCREDEREA ESTE SCARA HARULUI! - Am întotdeauna nevoie
de da-ul t@u. Precum òi de nu-ul t@u spus p@catului. - Tu òtii cât de mult
poate Iubirea Mea. Ea întrece orice în+elepciune òi orice gând omenesc!
Nimeni nu este suficient de vrednic - Eu trebuie s@ ies în întâmpinarea
fiec@ruia!”
(Dup@ Sfânta Împ@rt@òanie, Isus):
“Cât@ cade pe p@mânt òi este c@lcat@ în picioare! Curând p@mântul nu
va mai rodi.
Ar trebui introduse rug@ciuni de isp@òire òi vorbit despre aceasta! Nu v@
mira+i dac@ s-a ajuns pân@ aici!
Totul trebuie isp@òit!
Întreg iadul st@ la pând@!
Strânge+i-v@ în jurul tabernacolului în bisericile voastre!
PREO*IA va renaòte complet schimbat@!
De aceea Eu am nevoie de un suflet care s@ poat@ purta Lumina!
Eu î+i descop@r aceast@ cale, este complet nou@:
INSPIRÃ MEREU ÎN TINE IUBIREA MEA! Este un izvor de Har
care va rev@rsa prezen+a Mea. Când respiri, gândeòte-te mereu la aceasta!
Eu v@ sunt întotdeauna foarte aproape, aòa cum Eu însumi sunt mereu
în Tat@l. - F@r@ Mine, nu se poate iubi. - Firea nu poate s@ p@streze
credin+a. Este prea amenin+at@ de iad.
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Diavolul vrea s@ rup@ peste tot unitatea. Fi+i cu b@gare de seam@! - Eu
vreau s@-i r@spl@tesc tocmai pe cei mici. Asta solicit@ mult@ aten+ie.
Opera mântuirii a început cu naòterea Mea. çi când Inima Mea a fost
str@puns@ de atingerea Harului s-a transformat într-un fluviu. - Astfel cele
mici s-au f@cut mari - iar diavolul a fost înfrânt.
Exist@ un martiriu invizibil. Nimeni nu l-a v@zut înc@. - Sunt sfin+ii
necunoscu+i. Ei sunt f@r@ num@r. Nimeni nu la òtie num@rul.
- Nimeni nu este f@r@ p@cat. - Ei sunt sfin+i+i prin SACRAMENT. - P@
catul nu s-a putut înmul+i - astfel au r@mas nep@ta+i prin credin+a lor.
Totul este Har, cu care voi sluji+i. - Slujirea a devenit IUBIRE!
DUMNEZEU iubeòte sufletele nespus de mult! çtiind aceasta, totul
poate fi dep@òit!
Vino la Mine cu ÎNCREDERE - ai mereu ceva de câòtigat!
Eu nu las pe nimeni singur. Inima Mea nu se poate închide - Este
deschis@ de TATÃL.
…IUBIREA poate întrece orice lucru!
DUMNEZEU ESTE IUBIRE - NU UITA ASTA!
Spune: “Isuse, eu respir Iubire pentru Tine”, atunci Iubirea nu se va
putea sfâròi. Astfel fiecare respira+ie devine un dar pentru Mine.
Din Iubirea Mea s@ respire în tine Iubirea! Te poate r@spl@ti pentru
multe. Astfel te gândeòti mereu la prezen+a Mea, astfel r@mâi credincioas@
cuvintelor Mele. R@mâne+i în Iubirea Mea! Este cale cea mai scurt@
pentru a v@ aminti de Iubirea Mea.
Eu am l@sat deschis@ Inima Mea pentru ca iubirea voastr@ s@ se verse în
ea òi s@ fie pentru to+i un nou început. Fiecare respira+ie poart@ o nou@
via+@!
Gândi+i-v@ mereu la Har - òi +ine+i deschise por+ile pentru ceilal+i!
Fiica Mea, totul se va transforma în Iubire. Tot ce era, este òi va fi.
Nimeni nu va r@mâne dezam@git. Aòa este Calea Mea pe care tu o str@
ba+i. Este valabil pentru to+i! Cuvintele Mele sunt adresate tuturor. Nim@
nui într-o m@sur@ mai mic@.
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Eu am o singur@ Inim@. Este pentru to+i aceeaòi ca òi Mine. Numai
inima poate iubi, nu òi intelectul.
…Va fi o victorie puternic@ împotriva iadului, tot ceea ce ai scris òi
scrii!
Cine nu òtie s@ se bucure - nu òtie nici s@ iubeasc@!
Tot ce este de pre+ trebuie cucerit. - Iubirea are nevoie de un “DA” f@r@
ezit@ri. De aceea: “Cine nu îòi ea crucea sa…” Cu mine pute+i îndr@zni s@ face+i orice lucru! - C@s@torit sau preot oricum se ajunge la DUMNEZEU! Fiica Mea, fiecare respira+ie este Iubire. - +i-am promis-o. Aceasta va
face puternic@ credin+a ta. Dac@ tu nu ai fi aòa de s@rac@ - nu te-ai putea
d@rui astfel.
…Tu nu cunoòti înc@ Iubirea Mea pentru suflete! M-am stors pân@ la ultimul strop al Inimii în efortul de a adapta Iubirea
Mea pentru voi.
Gândeòte-te întotdeauna c@ Eu te-am chemat primul. Aceasta este Calea
care duce la Iubire. Cine cunoaòte Harul Iubirii care pe DUMNEZEU
însuòi l-a f@cut Prunc? Eu î+i dau Lumin@ s@ po+i recunoaòte Harul òi s@
urmezi Calea. - Astfel FIECARE este chemat în tain@ òi pentru totdeauna!
…În fa+a lui DUMNEZEU to+i sunt mici. Pentru DUMNEZEU nu
exist@ nici o òtiin+@. Totul este conform cu Mine. - Este o cunoaòtere
sfânt@! - Chiar òi Mama Mea s-a numit slujitoare - òi era atât de mare în
demnitatea Ei! - Cu cât mai mult Har, cu atât mai mare umilin+a!
Omul trebuie s@ fie foarte umil - òi s@ sufere mult - ca s@-L reg@seasc@
pe DUMNEZEU!
Cum sunt prizonier al acestei mizerii pe care nimeni nu o poate sus+ine
de unul singur!
…Fiica Mea, iubeòte ÎNDURAREA Mea.
Este rug@ciunea cea mai drag@ Mie, dac@ o faci tu.
To+i pot primi ajutor. Voi v@ îndep@rta+i tot mai mult de Iubirea Mea - iar Eu aòtept cu
nostalgie fiecare chemare.
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Îndurarea Mea s-a rev@rsat ca un fluviu, dup@ ce Inima Mea a fost str@
puns@.
Totul este Îndurare, fiecare rând pe care-l scrii!
Pute+i citi printre rânduri. În Îndurare, Sângele Meu a devenit un fluviu
- de neoprit pentru fiecare dintre voi.
Aceste scrisori au o Lumin@ special@ pe care tu o transcrii peste
Îndurarea Mea. Aceasta va aprinde lumea ÎN FLÃCÃRI…
(Ceea ce scrii) are for+a mântuitoare a Sacramentului Poc@in+ei. - Un
întreg fluviu de Har str@bate acest Sacrament! - nimeni nu a v@zut aceasta
înc@ - ca s@ poate pricepe. - Cum este folosit - òi totuòi este scara care
duce la orice Sacrament! - Fluviul Meu de Har s-a pus la dispozi+ia
voastr@. Sufletul a fost în@l+at òi acoperit cu daruri din belòug.
Nu este un tribunal al lui DUMNEZEU - este cl@dit pe IERTARE!
…”Isuse al meu, Îndurare!” - Învierea din mor+i continu@ astfel, care
este cel mai bun mod, - dar trebuie s@ o rosti+i cu luare aminte òi s@ r@
mâne+i tari în Credin+@! Este un mare dar al Credin+ei!
Puterea i s-a dat Mamei Mele, pentru cei afla+i în pragul mor+ii.
Totul se revars@ în Ea, cu aceast@ rug@ciune.
O pute+i ad@uga la orice, ca un Amin spus dup@ Tat@l Nostru.
Aceast@ rug@ciune a Mamei Mele la picioarele Crucii o voi împlini
întotdeauna.
Din Iubirea Mea s-a rev@rsat Îndurarea Mea - aòa am venit la voi. Acest mister este aòa de mare, cum Eu sunt IUBIRE!
IUBIREA POATE SÃ VINDECE - aminteòte-+i acest lucru! Doctoria
Harului òi nimeni nu mai moare.
Respir@ Iubire pentru Mine, aòa se atinge Iubirea. Este o surs@ de ajutor
aproape necunoscut@. - Pentru voi sunt prezent pân@ òi în Sacrament, în
Dumnezeirea òi Omenirea mea în Tat@l. Eu sunt d@ruit SUFLETULUI, nu
inteligen+ei! Dac@ Credin+a nu ar fi Adev@r, multe lucruri nu ar mai fi.
Voi face+i numai ce vre+i. - În felul acesta pierde+i totul.
çi Eu a trebuit s@ fac voia Tat@lui, ca s@ v@ mântuiesc!
Nimeni nu òtie cât m-a costat fiecare suflet.
Atât de multe mi le-a smuls diavolul cu violen+@.
Nimeni nu se poate mântui singur.
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Vai de sufletele care s-au aliat cu diavolul!
O aspr@ judecat@ va c@dea asupra lor.
Datorit@ Sacramentului s-au putut întâmpla multe. - Diavolul nu poate
nici s@ lege, nici s@ dezlege. - Acesta este cel mai mare secret pentru
Corpul Meu Euharistic.
Nimeni nu-mi poate ar@ta respect (fric@ de Dumnezeu) f@r@ s@ se preg@
teasc@ serios! Eu am ar@tat în toate calea.
…Tu òtii c@ Iubirea Mea este atotputernic@.
Tu îmi po+i cere orice.
Sunt timpuri pe care nimeni nu le va în+elege - acesta este HARUL! - El
nu are nici început, nici sfâròit. El pretinde d@ruire, mereu înnoit@.
Nimeni nu òtie cum arde Iubirea în Sacrament.
PRIN LIPSA DE FRICII, RÃUL A PÃTRUNS PESTE TOT. Multe
suflete sunt complet posedate de cel r@u, dar se consider@ credincioase, la
locul lor. çi bine-n+eles, M@ iau ca òi pâine. - Cum îi va lovi asta într-o zi!
Îngenuncheaz@ de fiecare dat@ când intri în Biseric@!
Cinsteòte astfel pic@turile de Sânge care prin cele mai mici firimituri
sunt c@lcate în picioare òi invoc@ Îndurare! Iubirea trebuie s@ sufere ca s@ aduc@ rod.
C@in+a este cea mai mare Iubire pentru c@ vine de la Cel de Sus. - Adu+i mereu inima înaintea Mea, nu numai un s@rut, astfel sunt prezent în
tine! R@mâi mereu în preajma Mea! - Eu am spus: “Tu M@ po+i iubi
mereu!” - Nu uita aceste cuvinte! - Sunt pentru ceilal+i. Un suflet plin de încredere poate avea pentru Mine totul.
Pentru aceast@ abandonare Mi-am l@sat Inima s@ sângereze!
Cum voi glorifica aceste scrieri pân@ la Iubirea Mea cea mai sublim@.…Inima Mea este izvor pentru Harul Iubirii curate! - CEL MAI MARE
IMN DE LAUDÃ ADUS TATÃLUI - DUMNEZEU ÎN FIUL - PRIN
MAMA. Inima Ei a purtat izvorul acestei Iubiri. Nu exist@ alt@ cale. Tot
Sângele Inimii Mele l-am v@rsat pentru acest Har. Iubirea Mea nu se
poate schimba.
Lumea s-ar fi scufundat de mult. Numai Eu înc@ îl mai pot ruga pe
Tat@l. “Tat@, în mâinile Tale îmi încredin+ez sufletul Meu” - òi Izvorul a
început s@ curg@.
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Inima Mea este m@sura plin@ a Harului! Fiica Mea, scrie despre
ÎNDURAREA Mea! - Pentru aceasta î+i voi ar@ta Inima Mea . - Spune
cât de des:
“ISUSE, EU çTIU CÃ TU EçTI ÎNDURÃTOR”, iar încrederea Ta nu
va trece niciodat@. - Fiica mea, cinsteòte acest Izvor la Iubirii cu
încredere. - Ce mil@ îmi este de mizeria p@c@toòilor! - Aceast@ Iubire îi
poate atinge pe mul+i. - Condu-i la mine pe aceea care nu sunt capabili s@
vin@ singuri! - Acest flux de Iubire a fost destinat p@c@toòilor - dar ei l-au
uitat.
Fiica Mea, urmeaz@ Iubirea Mea, aici eòti aòa de aproape de ea! Pentru
mul+i este ca òi o cale uitat@.
În Sacramentul cucerit de Îndurarea Mea, sunt ascuns cu adev@rat în
interiorul lui. Eu am înaintat cu Iubirea pentru Tat@l: “Tat@, iart@-i c@ nu
òtiu ce fac.”
Eu M-am f@cut Prunc ca s@ lupt împotriva St@pânitorului lumii acestei.
Astfel împ@r@+ia lui s-a sf@râmat òi s-a oprit în fa+a unei Iubiri aòa de mari.
Nici o piatr@ nu a r@mas neatins@! I-am r@pit împ@r@+ia. Toat@ natura a
tres@ltat la venirea Mea, atât era de posedat@ de diavol. El folosise toate
armele sale. A trebuie s@ r@scump@r lumea cu Sângele Meu.
A fost o lupt@ dur@ care a cerut totala Mea abandonare Crucii. A trebuit s@ port o povar@ ap@s@toare, din Iubire.
Acest tron Mi-a fost încredin+at de Tat@l care M-a în@l+at òi Mi-a dat
Coroana Sa. - Eu am devenit egal cu Tat@l - prin Duhul.
EU AM PURTAT COROANA PE CARE TATÃL O PURTA DIN
VEçNICIE, întru totul identic@ cu cea a Tat@lui. - Atât de sus M-a în@l+at
Crucea!
Tot Trupul Meu era p@truns òi umplut de Duhul. - Ceea ce se petrecea
în exterior deja avuse loc în interior. - Aceasta a r@mas adânc ascuns în
Mine.
Cum ar putea s@-o în+eleag@ omul care tr@ieòte înc@ în p@cat, de care Eu
trebuie s@ v@ purific în fiecare zi? - Eu am luat totul asupra Mea pentru a
+ine sufletele în Via+@.
Doar Mie Mi-a fost promis@ Victoria, împlinit@ prin cuvintele: “S-a s@
vâròit!” - Dar nimeni nu a v@zut ceea ce s-a împlinit. - Cerul òi P@mântul
s-au cutremurat.
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Dumnezeu a p@timit în firea sa omeneasc@ Mântuirea pentru fiecare
persoan@ în parte, astfel DUMNEZEU vine în întâmpinarea omului. Sufletele au fost r@scump@rate cu Sângele S@u. - Mai mult, Dumnezeu nu
a mai avut ce da. - A ajuns pân@ la Sine însuòi, ca s@ potoleasc@ foamea
voastr@. Aòa de sus a fost în@l+at sufletul!
Inima Mea este fl@mând@, vrea s@-l g@seasc@ òi pe ultimul!
DUMNEZEU a purtat acest Trup, s@ fie ca voi, pentru ca sufletul s@
devin@ arz@tor - òi s@ poat@ p@trunde în Cel Atotputernic.
Aceasta era dorin+a mea arz@toare s@ g@sesc toate sufletele!
Trebuia s@ fie mântuit@ pân@ la ultima. Crede+i în Iubirea Mea pe care nimeni nu o poate în+elege!
Primi+i-M@ în sufletele voastre òi astfel sufletul va fi la ad@post!
“Eu sunt cu voi!” - Oricine M@ caut@, simte prezen+a Mea.
Oricine caut@ este g@sit (de Dumnezeu )! Crede+i în cuvintele Mele!
Eu nu pot pierde m@rirea Mea, òi nici s@ apun. Oricine M@ aude este chemat de Mine. Cu adev@rat aceasta nu va trece niciodat@! - Este IUBIRE, Iubirea arz@
toare care v@ caut@!
Naòterea Mea a avut loc prin Duhul Sfânt - iar lucrarea Mea a fost des@
vâròit@ tot prin El însuòi. - El Mi-a venit în întâmpinare òi pe Cruce. - Era
semnul Meu de Victorie, pentru care Eu eram gata s@ mor. - Vroiam s@
las totul sufletelor. - Fuseser@ sfin+ite în Mine. În Inima Mea a avut loc
transformarea. - Era un mister atât de profund.
Eu însumi eram Victima pentru suflete, ca s@ v@ fac pl@cu+i Tat@lui.
Voi nu pute+i m@sura în@l+imea òi adâncimea. Eu trebuie s@ fac aceasta
pentru suflete. Eu trebuie s@ v@ ridic din nimic.
Oamenii se scoal@ din somn când diminea+a deja a venit. - Tot timpul
de pân@ acum s-a dus - òi nu se mai întoarce!
VOI VE*I DEVENI SFIN*I ACOLO UNDE SUNTE*I, PENTRU CÃ
DUMNEZEU A VENIT LA VOI.
Chiar òi veònicia este f@r@ limite - datorit@ interven+iei Mele. Aòa precum floarea iese din p@mânt, la fel trupurile voastre vor reînvia.
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Eu am preg@tit învierea cu trupul òi cu sufletul.
Iubirea Mea este o Iubire d@ruit@. Eu l-am d@ruit fiec@rui suflet òi ea se odihneòte, ca s@ spun aòa, în
interior.
Da+i-Mi bun@voin+a voastr@ - Eu o adaug la a Mea!
Fiica Mea, Eu nu v@ îngreuiez venirea la Mine.
Eu am venit la voi ca s@ îndrept drumul care duce la Iubire.
Voi nu putea+i veni. Drumul era blocat de p@cat pe care nimeni nu-l
putea îndep@rta.
Eu am d@ruit Iubirea Mea òi am luat în schimb s@r@cia voastr@!
Astfel Iubirea v-a d@ruit Inima Mea.
Eu M-am dat vou@ cu totul - ca s@ v@ ajut!
…Omul este atât de mic òi vine în întâmpinarea Iubirii Mele.
çi acest lucru l-a îng@duit Inima Mea.
Inima Mea este pecetluit@ într-un mod minunat de Iubire.
Este ca òi un IZVOR DE IUBIRE - ca o MARE ÎN FLÃCÃRI! Inima
Mea nu d@ naòtere decât la inimi aprinse, mereu òi din nou. Este locul în
care se naòte IUBIREA. Astfel a fost pl@nuit@ de Dumnezeu òi creat@.
Inima Mea este înclinat@ spre voi - vrea s@ vi se d@ruiasc@.
Aòa de pur@ este Iubirea - nimeni nu a meritat-o, nici nu a c@utat-o! Dumnezeu trebuie s@ fac@ mereu - òi neîncetat - primul pas ca omul s@
fie eliberat de p@catul de care nu poate sc@pa singur.
Eu sunt Pâinea cea vie, Hrana Iubirii!
De unde ve+i lua Iubirea, dac@ nu de la Mine?
Spune adesea: “Isuse, eu òtiu c@ Tu eòti Îndur@tor” - òi astfel M@ vei
putea cinsti într-un mod special! - Eu voi rev@rsa pentru totdeauna
Îndurarea Mea.
O voi descoperi tocmai celor nevrednici - iar ea se va rev@rsa asupra lor
ca un râu. - Toat@ opera Mântuirii s-a dedicat acestei opere.
Ce uòor este s@ întâlneòti Îndurarea Mea, dac@ ai Încredere!
Încrederea este adânc ancorat@ în acest Har!
Cât de mult a plâns Mama Mea ca s@ ob+in@ acest Har pentru suflete!
Nimeni nu poate ajunge la Inima Mea f@r@ Ea. Ea a sim+it str@pungerea
Inimii Mele òi prin acest nou botez a fost acceptat@ pentru voi. Este cel
mai mare dar, care a deschis tot Cerul! Astfel Ea devine REGINA
DÃRUIRII. Sângele Meu a curs în potirul inimii Sale din care fiecare
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pic@tur@ a fost d@ruit@ ca jertf@. Inima Ei era de asemenea t@iat@ în dou@. Fiica mea, era o minune prea mare!
DUMNEZEU VORBEçTE SUFLETULUI: ADICÃ FIECÃRUIA NOTEAZÃ CU EXACTITATE!
Inima Mea apar+ine fiec@ruia! - IUBIREA se d@ruieòte - òi vrea s@ fie
una cu Mine. Ea curge mai întâi în Inima Mea f@r@ încetare. - Cu ea
trebuie s@ înc@lzesc sufletul ca s@ poat@ ac+iona.
Câte suflete s-au r@cit! - S-au separat de Mine - dar Eu ard de sete ca s@
le ajung din nou. Acestea s-au pierdut precum perlele. S-au îndep@rtat de
soare òi coboar@ tot mai mult în adânc.
…Las@ s@ ac+ioneze prin tine Îndurarea Mea ! - Este Iubirea cea mai
profund@! - Nimeni nu este exclus de la ea.
Inima Mea M@ îndeamn@ s@ o rev@rs! - Mul+i tr@iesc f@r@ Iubire.
Nu M@ mai g@sesc. Merg pe drumuri greòite. Nu au dup@ ce s@ se
ghideze. - Eu vreau s@ aprind pentru ei o Lumin@ pe care ei înc@ nu o
cunosc.
Fiica Mea, tu nu òtii ce faci atunci când scrii. Tu eòti doar creionul care
scrie, restul îl fac EU. Eu î+i dau o alt@ inim@. Ea te ridic@ în în@l+imi,
pentru a împlini voin+a Mea. - Eu te-am f@cut mic@, ca s@ po+i fugi de
lume.
Spune lumii planul Meu de mântuire!
Inima Mea se pleac@ în fa+a p@c@toòilor care îòi recunosc vina. Alerga+i
la acest izvor - cu o iubire umil@! Eu vreau s@ încredin+ez inima voastr@
Purit@+ii - òi cu mare grij@. - Eu v@ preg@tesc cu toat@ ardoarea Iubirii s@
fi+i s@mân+@.
Iubirea Mea va lumina lumea întreag@. Tu vei fi jertfa. - Vina ta s-a
transformat în Har.
…Gândeòte-te c@ mai întâi trebuie s@ alung p@catul, pentru c@ p@catul
este urâciune împotriva Iubirii. - eu M@ adresez celor mul+i care le fac.
IERTAREA MEA ESTE IUBIRE.
Caut@ din nou calea de aur ce duce spre altar! - DUMNEZEU este
veònic prezent!
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Multe lucruri nu le pot permite. - òi l@sa prad@ iadului. Fiica Mea, este
foarte important ca tu s@ scrii acestea. - çi pentru timpurile care vor urma.
Numai cei care se coboar@ îl vor g@si pe Cel Atotputernic!
Eu nu pot spune da p@catului, m-aò face ucigaò.”
(19.7.76, într-o var@ canicular@):
“ÎNDURAREA MEA ESTE IUBIRE - Eu sunt Isus al vostru. - La
Mine totul se transform@ în Iubire! - Eu nu vreau s@ judec, nici moartea
p@c@tosului nu o vreau.
Suporta+i c@ldura zilei, din Iubire pentru Mine. Iubirea întrece orice
lucru, are o temelie de aur! Inima Mea nu poate decât s@ iubeasc@! Din
Iubirea Mea se nasc cele mai mari minuni. - Se va vedea în curând. Oamenii trebuie s@ òtie ce poate Iubirea Mea.
Ceea ce se întâmpl@ pe altar, se poate petrece òi în suflet. Preotul poate
face transformarea òi în suflet, òi-l poate în@l+a pân@ la Tat@l - dac@
Iubirea devine realitate.
Dac@ oamenii ar crede mai mult în Iubirea Mea, mizeria nu ar fi aòa
mare!”
(Eu am spus: “- Drag@ Isus, eu cred în Îndurarea Ta”, òi am auzit):
“Crede nem@rginit! - Nimic nu M@ poate opri.
S@ nu treac@ nici o zi f@r@ Iubire fa+@ de aproapele!
Iubi+i-v@ unii pe al+ii aòa cum Eu v-am iubit pe voi! Acesta este r@
spunsul la Iubirea Mea.
Ce tare în credin+@ este sufletul când iubeòte! Omul este unit cu
Dumnezeu în Iubire, f@r@ nici o excep+ie.
Dumnezeu nu va îng@dui ceea ce diavolul pl@nuieòte.
V@ ve+i da din nou mâinile. - este gestul Iubirii!
- Numai aceasta este Calea. - Face+i asta unul pentru cel@lalt! - Va veni
timpul.
Roag@-te ACTUL DE IUBIRE - p@trunde peste tot.
ACTUL DE IUBIRE este coloana care înc@ sus+ine Biserica.”
(Dup@ Sfânta Liturghie):
“Eu m-am d@ruit cu totul Iubirii. Pentru asta aveam doar trupul gol.
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Eram gata s@ mor. Mama Mea st@tea sub Cruce òi era umilit@ pân@ în
ultima fibr@. Apostolii m-au p@r@sit - cu excep+ia lui Ioan - Pentru Mine
totul se pr@buòise. Nu se poate descrie starea jalnic@ în care era natura
Mea uman@. Înainte de a începe s@ sângereze Inima Mea. - DUMNEZEU
a permis acest lucru pentru oameni. - Era un Sânge nou care venea de la
Duhul. De aceea a curs împreun@ cu Apa.”
(Alt@ dat@ dup@ Sfânta Împ@rt@òanie):
“Eu am în@l+at o m@rturie a Iubirii Mele. - Eu vreau s@ r@mân mereu cu
voi! Iubirea este o comoar@ infinit@, pe care nimeni nu o poate în+elege.
Niciodat@ nu se poate sfâròi.”

(Alt@ dat@):
“Nu sta niciodat@ lâng@ o Cruce f@r@ s@ o s@ru+i! - Este un har care r@
scump@r@ - uitat de mul+i! - Te va înt@ri împotriva r@ului. - Vei primi
mereu în dar umilin+@.
Gândeòte-te mereu la Mine, Eu M@ gândesc la tine!
Este valabil pentru fiecare în parte.
Ceea ce se face pentru DUMNEZEU nu se pierde, deòi pare. - Mai este
nevoie de multe jertfe. Se vor vedea toate josniciile de acum. Cu atât mai
mult va fi timpul gloriei.
Umple+i timpul cu rug@ciune! - DUMNEZEU a prev@zut totul òi v-a
ferit de dezastru. Oameni òi animale sunt amenin+a+i de nenorocire. DUMNEZEU nu va îng@dui s@ pieri+i. El va cere înapoi toate lucrurile aòa cum dreptatea o cere.
Eu cunosc sufletele care se sacrific@, care primesc Sângele Meu pentru
a aduce în lume adev@rata Lumin@.
Dreptatea se va în@l+a ca un vulcan pentru a le deschide oamenilor
ochii, înainte ca mormântul s@ se închid@ - acela care face inutil@ Învierea
- òi totuòi totul se petrece sub privirea Mea. - Dac@ Eu nu aò fi aici, cu
Trupul òi Sângele Meu, satana ar fi învins deja - peste toate genera+iile. Aceast@ Iubire blocheaz@ drumul diavolului, de aceea este atât de strâns@
lupta pentru Preo+ie.
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…Totul este s@-L slujeòti pe DUMNEZEU, atunci când un suflet M@
iubeòte òi vrea s@ M@ iubeasc@!
…Când te rogi, eòti deja Acas@. Atât de aproape este DUMNEZEU! Tu l-ai chemat òi El te ascult@ cu pl@cere.”
ACTUL DE IUBIRE:
“Cu fiecare Act de Iubire, flac@ra creòte înalt, flac@ra Învierii care aduce
Via+a. El trebuie rostit gândindu-te în special la Inima Mea. Se vor face
multe minuni! - Nu fac promisiuni prea mari. Astfel Inima Mea poate
înmul+i IUBIREA!
Mama va suplini multe lipsuri. Ea v@ poate uni strâns cu Iubirea Mea. Ea conduce spre Cas@! - çi-a câòtigat acest rol.
Astfel Inima Ei este unit@ cu a Mea. Ea este pentru Mine al doilea Eu, pl@smuit@ din Iubire.
Dac@ ar òti oamenii ce poate face Iubirea Mea!
ACTUL DE IUBIRE ESTE O RUGÃCIUNE DE MARE FOR*Ã, p@
trunde în mizeria care s-a r@spândit peste tot pentru a stinge luminile òi a
lipsi sufletul de orice sprijin. Ridica+i privirea!
Îndrepta+i-v@ spre Iubirea care v@ poate sus+ine!
Este o rug@ciune care va ajunge la multe persoane òi le va duce cu ea.
Duhul Sfânt nu poate s@-+i întrerup@ misiunea. Primi+i Harul care altfel
se pierde!
…Inima Mea va rev@rsa toat@ Iubirea. Oamenii s-ar cutremura în fa+a
puterii Inimii Mele! Am spus: “Eu înnoiesc toate!” Iubirea Mea este o for+@ care creeaz@!
Eu pot s@ unesc Cerul òi P@mântul, s@ încorporez un suflet în Trupul
Meu! Cine ar putea s@-l mai smulg@ de aici? Acesta este lucru ascuns
ra+iunii òi spiritului uman…
…Eu am spus: “Iubi+i-v@ unul pe altul!” - çi nimeni nu o poate òterge iubi+i-i òi pe duòmanii voòtri!
Asculta+i-M@! - Eu Mi-am deschis Inima ca s@ v@ ajut.
Ruga+i-v@ pentru aceia care nu o mai pot face! - Spune+i-Mi suferin+ele
voastre! - Eu nu stau aici f@r@ s@ v@ ajut. - Crede+i în miracolul Iubirii
Mele òi ve+i fi mântui+i!
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Fi+i un suflet în rug@ciune òi toat@ greutatea minciunii se va pr@buòi!
P@catul este un venin de reptil@! RUGA*I-VÃ çI IUBI*I, atunci v@ vor
lumina stelele de pe Cerul Harului!…
…Deschide+i-v@ inima Duhului Sfânt! - Eu însumi v@ ar@t aceast@ cale
care conduce la Har. - O ofert@ pentru Isus - ÎN SACRAMENTUL
ISPÃçIRII! Moartea Mea a fost una pentru isp@òire. - Eram spânzurat pe Cruce în
cel mai adânc dispre+, ca s@ v@ deschid Inima Mea - òi s@ o fac hran@
pentru suflet.
Aici se m@soar@ Iubirea - pentru c@ doar Iubirea òtie s@ isp@òeasc@!
Eu vreau s@ v@ fac ferici+i!
Veni+i în întâmpinarea Iubirii Mele, +inându-v@ de mân@! - Conduce+i-i
la Mine pe aceia care au pierdut direc+ia!
Este doar o singur@ CALE! - Aòa M-am numit.
Nu r@mâne+i departe de Mine! - Pentru cei ce au uitat, vor veni nori
negri peste voi.
CALEA Mea duce direct la Tat@l. - Eu am acoperit orice abis. Doar
astfel pute+i sc@pa de diavol care sfâòie ca lupii.
O, dac@ ar òti oamenii cât de mult îi iubesc!
Inima lor ar trebui s@ explodeze de atâta Har! - Scrie!
O, bog@+ie rev@rsat@ din Inima Mea! - Toat@ s-a rev@rsat asupra
sufletelor. Toat@ Iubirea Tat@lui s-a coborât peste voi
Eu î+i ar@t premiul înving@torului asupra Inimii Mele. - R@mâi mereu
deschis@, pentru ca Inima Mea s@ se poat@ rev@rsa - de mii de ori! - astfel
ACTUL DE IUBIRE se va multiplica la fel. Un num@r incalculabil de
persoane l-a înmul+it aòa de mult! - A devenit barometrul iadului. - În
curând diavolul nu va mai avea loc…
…Inima Mea este o putere care iart@. - Asta îl împiedic@ pe diavol.
Fiecare Act de Iubire este asemenea unui donator de sânge, în sens
spiritual. - Acestea sunt respira+iile sufletului. Aòa de mult l-am unit cu
Mine. Prin Sufletul Meu fiecare suflet poate primi Via+a. Astfel, nu mai
moare nimeni.
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Fiecare Act de Iubire s-a rev@rsat ca un secret pe care diavolul nu-l
poate cerceta. - Fiica Mea, i-au sc@pat multe lucruri, pe care el le caut@…
DUMNEZEU este plin de Îndurare fa+@ de suflet. DUMNEZEU este prezent acolo unde un suflet Îl caut@.
Ceasul nu se opreòte, este unit cu Îndurarea Mea . IUBIREA este
sunetul lui - de aceea aòa de mult Har! Cine iubeòte - Mântuieòte!
Cine Mântuieòte - Iubeòte!
Aceste sunt acele ceasului. Se învârt ambele în jurul Inimii Mele. Sunt
b@t@ile Inimii Mele! - Astfel Actul de Iubire este unit cu Inima Mea. Sunt chiar b@t@ile Inimii Mele - òi nimeni nu va reuòi s@ opreasc@ acest
ceas!
Dimpotriv@: ecoul acestor b@t@i ale Inimii se aud în catedrala Sfântul
Petru!
- Nici acest ceas nu va întârzia.
Se va r@spândi în toat@ lumea. Lumea întreag@ îl va auzi. Fiecare Act de Iubire înfl@c@reaz@ - cum nu s-a mai întâmplat pân@
acum - fiecare M@ va primi - pân@ când to+i vor fi una. …Nu v@ l@sa+i înòela+i de cei care sunt împotriv@! Ei cred doar în
cuvintele lor - òi în opiniile oamenilor, forma+i de ei înòiòi. - Sunetul a
devenit aòa de mare! - Oamenii vorbesc ce nu trebuie plecând de la
argumente proprii fiec@rui lucru. Mândria nu vede nimic. În curând va fi
evident. Sacramentele Mele v@ vor mântui, pe acestea nimeni nu le poate òterge!
…Trupul Meu de Preot l-am primit de la Mama Mea - iar El este în
întregime sfânt. - Am venit ca òi DUMNEZEU - îmbr@cat în Umanitatea
Mea.
M-am n@scut în DUMNEZEU òi am fost generat în Omenire.
DUMNEZEU s-a f@cut Om - cu aptitudini de preot.
Aceast@ cale a fost atât de secret@!
Eu eram DUMNEZEU CU INIMÃ DE PREOT - de la început.
…Cinsti+i-i pe preo+i! V@ ocrotesc. Demnitatea lor nu poate fi descris@!
Doar DUMNEZEU are Puterea s@ transforme - òi pe aceasta le-a d@ruit-o
lor.
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A fost posibil prin Inima Mamei Mele. S-a transmis prin Iubirea Ei. Aceast@ demnitate nu o poate câòtiga nimeni!
Inima Mea de Preot a r@mas vie atunci când Trupul Meu a adormit.
Inima Mea era închis@ în DUMNEZEU - òi a putut s@ se reîntoarc@ la
oameni.
Preo+ii Mei sunt pre+ul Inimii Mele la Tat@l. Chiar dac@ au sl@biciuni, pentru c@ sunt oameni.
Cum M-am ascuns în ei! - Nimeni nu conòtientizeaz@ - aòa de mare este
misterul! - Ei trebuie s@ tr@iasc@ ca òi oamenii - iar asta le cere un pre+
aòa de mare!
Cât de greu le este, adesea, s@-òi exercite credin+a! - De multe ori sunt
singuri - neîn+eleòi de nimeni - pentru c@ Mi-au r@mas credincioòi. Aceòtia îmi sunt cei mai dragi!
… Nu aveam decât aceast@ Inim@ de d@ruit. Tat@l Mi-a dat-o. - Cu
aceast@ Inim@ am str@b@tut lumea - ca s@ o r@scump@r! A fost stabilit de
Tat@l - din veònicie!
Aceast@ Inim@ a trecut prin Inima Mamei Mele - astfel s-a format
Omenirea Mea. Ea este Mama tuturor Preo+ilor - òi deci a tuturor copiilor. - Eu sunt
mare Preot - òi Dumnezeu însuòi.
Eu am nevoie doar de o inim@ dispus@, care s@ doreasc@ Iubirea Mea - òi
Eu îi dau totul: PE MINE ÎNSUMI!
Inima Mea devenit un izvor de Har pentru voi! - Dac@ preo+ii ar òti ce le
este permis s@ fac@ pentru Mine - ar plânge de bucurie - atât ar fi de
copleòi+i!
Cât de sfinte sunt inimile lor când M@ înal+@! O Lumin@ le str@bate
întregul corp. Ei sunt complet inunda+i de Duhul Sfânt! - Ei înòiòi au
devenit transformare! …Fiica Mea, priveòte-mi Inima! Este str@puns@ de Iubire - òi înviat@ din
nou!
Da, Iubirea Mea te urm@reòte. Tu eòti creatura Mea - via+a ieòit@ din
mâinile Mele - când preotul î+i d@ dezlegarea - òi ridic@ mâna în numele
Meu. - Cine poate face aceste lucruri? Desigur, numai EU!
Tu crezi c@ totul este pierdut.
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- Inima Ta se întunec@, a Mea nu. - Inima Mea este o busol@ care indic@
mereu Iubirea. - Inima Mea este ca un magnet - atrage la Sine toate
inimile care se apropie. De aceea fii curajoas@ òi încrede-te în Mine! Eu
sunt DUMNEZEU òi OM din IUBIRE!
F@r@ Mine nu po+i iubi - nimeni nu poate!
…Omul este aòa de mic - iar Tat@l este aòa de mare! Eu îi ies în întâmpinare. Inima Mea v@ spune totul.
Eu însumi m-am f@cut aòa de mic! Totul se întâmpl@ prin Mine. Eu sunt ca Tat@l - Tat@l în Fiul - prin Duhul Sfânt.
F@r@ Mine nu ar exista nici o punte, nici o alt@ cale.
VOI PURTA*I ÎN TRUPUL VOSTRU CHIPUL MEU - IUBIREA
MEA ÎN SUFLET. Iat@ de ce voi sunte+i atât de importan+i - òi fii ai lui Dumnezeu…
Eu am o Inim@ de preot - òi o iubire sacerdotal@ care poate transforma
totul…
Ea este asemenea unui izvor care curge neîntrerupt pân@ când g@seòte o
fisur@ prin care poate trece. Aceasta este calea ce duce la inima ta. Astfel Eu ajung la p@c@toòi òi-i conduc în Inima Mea. - Astfel vei putea
vedea c@ Inima Mea este capabil@ s@ se reverse ca un râu…
Sângele Meu este invincibil. Este un izvor de Lumin@ care arde în
fiecare pic@tur@. SÂNGELE MEU ESTE NUMAI IUBIRE.
…Jertfa Sfânt@ de la liturghie trebuie s@ v@ reaminteasc@ de
Dumnezeirea Mea. Nimeni nu poate s@ dea cât am dat Eu. - Eu m-am f@
cut OM ca s@ M@ d@ruiesc - regeòte - prin Inima Mea care apar+ine
Dumnezeirii.
Inima Mea òtie s@ vorbeasc@ - da, Inima Mea òtie s@ vorbeasc@! - mereu,
necontenit M@ adresez Tat@lui - ca òi de pe Cruce - atunci când Preotul
înal+@ Ostia, pentru c@ acolo sunt Eu!
Altarul este ca un râu care-òi are izvorul în DUMNEZEU òi curge din
Iubirea Lui - ca òi acest miracol - înf@ptuit numai de Iubire - rev@rsat din
Inima Fiului S@u.
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ASTFEL OMENIREA S-A FÃCUT UNA CU DUMNEZEIREA.
Tat@l a dorit s@ glorifice Iubirea Fiului - òi atunci din Inima lui Isus a
crescut aceast@ pâine minunat@! Tr@ia în Inima Fiului òi purta Numele
Treimii. - Astfel Dumnezeirea s-a odihnit în chip minunat în Inima lui
Isus òi s-a f@cut vizibil@! DUMNEZEU a înf@ptuit minunea - El însuòi - òi
acesta este în mâinile oamenilor ca dar al Iubirii!
…Cel mai mare miracol al Inimii Mele este Trupul Meu Euharistic! neîn+eles de mintea omeneasc@!
Eu am spus: “Acesta este Trupul Meu!”. Cine-L poate desp@r+i de
cuvintele Mele?
Voi trebuie s@ redeveni+i fii ai lui DUMNEZEU - acesta este efectul
Iubirii Mele. …DUMNEZEU ESTE IUBIRE! asta se poate citi în pieptul Meu - òi
nu este secret pentru nimeni. Da, privi+i! - Eu sunt cel care v@ vorbeòte
astfel!
Din Inima Mea izvor@òte Virtutea cu mare putere, astfel încât pute+i
în+elege m@re+ia Cerului - Eu sunt ca mireasma dimine+ii r@spândit@ din
veònicie. - Soarele òi Luna îòi pierd str@lucirea - au p@lit!
…Iubirea Mea str@bate c@i total diferite.
Eu sunt o flac@r@ de Iubire - prin Inima Mea! El compenseaz@ toate p@
catele. F@ astfel încât Iubirea Mea s@ nu se întoarc@ niciodat@ înapoi, nici
s@ se opreasc@ vreodat@. - M@ îndeamn@ f@r@ încetare s@-I rev@rs Focul.
Lumea ar fi încremenit de mult! - Totul s-ar sfâròi! -”
Eu vreau s@ iert mereu - s@-i iubesc pe to+i - f@r@ nici cea mai mic@
excep+ie. - pentru aceasta a trebuit s@ M@ r@stignesc! Inima Mea este ca o fântân@ din care apa iese singur@. Nu trebuie decât
s@ v@ apleca+i cu umilin+@, ca òi cum a+i scoate apa!
O, bea deci din aceast@ ap@, din care ia însuòi DUMNEZEU, prin
Preo+ia Sa! - A fost instituit@ de DUMNEZEU! - Nimeni nu poate s@ m@
soare lucrarea la care DUMNEZEU îi face p@rtaòi pe oameni. - F@r@
încetare!
Inima Mea este izvorul Victoriei! Totul poart@ parfumul Iubirii!
Liberul arbitru este un dar al lui DUMNEZEU!
Folosi+i-l ca s@ aduna+i Iubire.
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Fiica Mea, totul vine la voi prin aceast@ Inim@. - voi trebuie doar s@
crede+i c@ Eu sunt: ancora cu for+a ei, care +ine totul împreun@!
DUMNEZEU ESTE IUBIRE - òi r@spândeòte Iubirea Sa - ca to+i s@
aib@ parte la aceast@ fericire.
…Nimeni nu ar putea ajunge în Cer f@r@ ajutorul Meu - pentru c@ abisul
era prea mare!
Omul mai are înc@ sl@biciunea p@catului - iar aceasta nu îl las@! - Doar
prin Mine el se poate vindeca òi în@l+a inima la DUMNEZEU . Dac@ omul vrea, poate deveni din nou liber.
VOIN*A trebuie s@ r@mân@ liber@! - DUMNEZEU nu iubeòte nici o
form@ de obliga+ie. C@ci atunci a+i fi din nou sclavi - òi supuòi violen+ei!
Fiii trebuie s@ o doreasc@ ei înòiòi. Iubirea trebuie s@-i atrag@, cea care
se revars@ din Inima Mea - sub forma Jertfei neîncetate. - De aceea veni+i
la Mine! VOI TREBUIE SÃ FI*I CA çI COPIII, ACESTA ESTE
SCOPUL IUBIRII MELE!
…Eu am Iubire din belòug - pentru fiecare creatur@!
Câte haruri se revars@ din abunden+@ asupra oamenilor!
Inima Mea este în întregime o mare de fl@c@ri!
Cum i-am luminat pe Preo+i - ca s@ poat@ continua opera Mea! - Cât de
mult iubesc fidelitatea lor! - Nici un preot nu îòi poate da seama. - Ei se
afl@ pe p@mânt sfânt! - Mai întâi Eu sunt sfânt! - iar aceasta am preg@tit-o
òi pentru ei.
S@ slujeòti sufletele este ceva m@re+! - çi-au propus aceasta ca òi
oameni. - Nimic nu dep@òeòte acest lucru!
Dumnezeu ac+ioneaz@ cu ei - prin ei!
Duhul Sfânt în+elege aceast@ Iubire.
Cât de mult v@ iubeòte Tat@l în RUGÃCIUNE!
Cât de dragi îmi sunt sufletele care tr@iesc conform Voin+ei Tat@lui! Voi Mi-a+i devenit dragi cu adev@rat!
Gândi+i-v@ la acest adev@r! - Provine din Inima Mea care iubeòte, care
s-a l@sat sacrificat@ pentru voi - v@rsând pentru suflete tot Sângele S@u, ca
s@-l cinsteasc@ pe Tat@l - pentru voi!
Veni+i, deci la acest izvor de Lumin@! Este maxima Iubire! 107

Aceste timpuri sunt foarte dificile - òi pline de venin!
Se apropie timpul Harului pe care DUMNEZEU vi-l d@ datorit@ rug@
ciunilor Mamei Sale.
Mama Mea este o mare Mijlocitoare! - Ea apar+ine Inimii Mele - òi a
voastre.
Ave+i încredere în Iubirea Mea! - Eu nu p@r@sesc poporul Meu
ÎNCREDERE - MEREU ÎNCREDERE! - Roag@-te pentru acest ajutor!
…Din Inima Mea se revars@ harurile!
Aceasta s@ fie mângâierea voastr@ în aceste timpuri de mare confuzie.
Eu sunt un puternic curent - un potop împotriva p@catului òi a mor+ii!
Cât de mult v@ iubesc! - Nu se poate exprima în cuvinte.
Inimile voastre ar trebui s@ ard@ de Duhul Sfânt! - El a aprins Focul.
Sângele Inimii Mele curge adesea ca un izvor ca s@ opreasc@ p@catul, ca
s@ p@zeasc@ sufletele de la pr@buòire! Iubirii Mele nimic nu îi este
imposibil! Sufletul Meu sângereaz@!
Din el poate curge mult sânge.
…Cum fulgerul poart@ tunetul, tot aòa òi lumea este în pericol!
De aceea am permis s@ mi se str@pung@ Inima.
Voi nu òti+i cum p@streaz@ Inima Mea Harul. Iadul òi-a deschis por+ile ca s@ v@ înghit@ pe to+i pân@ la ultimul! Isp@òi+i Iubirea Mea! - Este aici, în orice Sacrament! - Fiecare con+ine
tot focul Inimii Mele!
Omul nu poate exista singur. De mult ar fi venit noaptea. Totul ar trebui
s@ se scufunde f@r@ mil@ - totuòi Eu M-am întors - în jertfa zilnic@.
În toate zilele depun Inima Mea pe altarul jertfei!
…Cine poate m@sura Harul care coboar@ zilnic peste oameni! - Cerul òi
P@mântul nu în+eleg - cum DUMNEZEU se recunoaòte ca Tat@l! - S-a d@
ruit iubirii oamenilor! Sfin+easc@-se Numele S@u!
Cine poate în+elege o atât de mare Iubire?
Fii Mei, apropia+i-v@ de Inima Mea - pe care Eu v-am l@sat-o - cu
Iubire veònic@!
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Eu însumi M-am mirat v@zându-M@. - În mare tain@ M-am f@cut OM cu acelaòi trup.
Veni+i - òi vede+i - de ce este în stare Iubirea!
…A trebuie s@ devin Pâine pentru a nu înfricoòa inima voastr@ - òi s@
renun+ la toat@ str@lucirea. - Slava Mea este lumin@ orbitoare! V-ar
provoca frica!
Mai întâi trebui s@ v@ eliberez de p@cat - prin Trupul Meu Euharistic…
…Adev@rul s-a n@scut din Iubire!
Eu am fost n@scut òi nu creat! - Am fost Duh în trup - din Iubire. Trupul
Meu nu a fost f@cut de oameni.
Eu am venit din IUBIRE!
Trupul Meu a fost pl@smuit de la Duhul òi a fost generat prin
transformare - ca s@ devin@ PÂINE.
Eu însumi am pronun+at cuvintele transform@rii primul. - Ele sunt
repetate aòa cum le-am spus EU - mereu aceleaòi - cum au fost spuse.
Inima Mea era pentru Iubire. çi întreg Trupul Meu. Trupul Meu ardea
de aceast@ Iubire òi a devenit ca òi Inima Mea - dup@ Transformare. Totul a devenit Iubire!
Eu eram Cuvântul çi cuvântul era la DUMNEZEU çi DUMNEZEU era Cuvântul!
Eu sunt Pâinea cea vie care s-a coborât din Cer!
Eu M-am f@cut adev@rul în Trup printr-un cuvânt: “S@ fie!” - Astfel am
putut deveni Pâine - dându-Mi Trupul - ca s@ m@rturiseasc@ Adev@rul.
DUMNEZEU se afl@ în aceast@ Pâine! ATOTPUTERNICIA s-a golit pe
sine!
EU SUNT PÎINEA CEA VIE!
Se vor întâmpla mari minuni!
Voi înmul+i Pâinea în suflete. Deschide-+i inimile! - Crede+i din nou în
Atotputernicia Mea! - Am f@cut minuni. L@sa+i ca toate sufletele s@ se
bucure de aceste beneficii nu M@ închide+i! - Eu merg înainte cu Iubirea!
- L@sa+i-i pe to+i s@ participe òi via+a va fi mai uòoar@!
Greutatea p@catului aproape c@ îi striveòte pe oameni!
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Unul îl molipseòte pe cel@lalt. - P@catul este o boal@ contagioas@! Acum sunt Doctorul - òi vorbesc inimii tale. - Doar Eu pot deschide
inimile. - În curând M@ vor auzi!
Mare este taina sufletelor…
Eu v@ dau puterea s@-i ajuta+i pe p@c@toòi!
În@l+a+i-v@ mâinile în RUGÃCIUNE! - Eu aud orice òoapt@! - Iubirea
cunoaòte fiecare sunet.
V@ voi ar@ta în veònicie cum v-am ascultat!
EU DÃRUIESC O MINUNE PENTRU FIECARE RUGÃCIUNE, O
MINUNE DE IUBIRE - CAPABILÃ SÃ SALVEZE TOTUL!
C@in+a este un izvor de Har!
Prin c@in+@ se poate ob+ine mult! - DUMNEZEU iubeòte c@in+a - pentru
c@ prin ea omul poate învia. - Asculta+i-m@ deci în inima voastr@! Cum M@ iau unii - în mân@! - Merit toat@ onoarea! - Aòa nu sunt decât
unul dintre voi! - numai aòa diavolul se poate apropia de to+i - mai mult
ca în orice alte timpuri!
Cum am meritat òi suferit Sacramentele pentru voi - òi am blocat
drumul spre infern! - M-am dat pe Mine însumi ca Jertf@ - pân@ la ultima
pic@tur@ de sânge din Inima Mea!
çti+i voi ce dar pre+ios este acesta pentru suflete? - Nimeni nu l-ar putea
privi! - Fiecare b@taie a inimii ar deveni mut@ pe vecie - dac@ nu aò fi Eu!
Gândi+i-v@ la aceasta - cei care înc@ nu sunte+i în stare!
Atât timp cât Sângele Meu curge - sufletul înc@ mai poate fi salvat…
CINE NEAGÃ EXISTEN*A DIAVOLULUI çI-A PIERDUT
VEDEREA!
Atunci de cine este vorba?
Eu nu am nevoie de sfaturi ca s@ devin ceea ce SUNT!
…Orice început este Iubire - ar@tat@ de Mine! - Inima Mea este plin@ de
Îndurare pentru neputin+a oamenilor! - Nimeni nu afl@ Calea f@r@ Mine!
P@catul trebuie alungat prin POST òi RUGÃCIUNE! - Diavolul nu
pleac@ singur niciodat@. Are un pumn de fier - òi este de o violen+@
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sângeroas@! - El cere tot timpul mai mult decât ce i se cuvine. Are p@catul
în sânge! - Voi nu i-a+i putea +ine piept - v-ar ucide pe to+i!
Strânge+i din nou rândurile în ascultare fa+@ de Roma - oraòul
Pelerinilor!
Aici f@cliile înc@ lumineaz@ òi ast@zi!
…Trebuie doar s@ crede+i în cuvintele Mele - pentru c@ le spune Duhul
Sfânt! - F@r@ El nici un cuvânt nu primeòte via+@!
Astfel CUVÂNTUL s-a f@cut TRUP! Ce pline de Lumin@ sunt
cuvintele Mele - pentru c@ Duhul Sfânt a rostit fiecare cuvânt ieòit din
Inima Mea - pline de Foc òi Lumin@! Omenirea Mea era în întregime
aprins@ de acest foc al Sufletului Meu - care a învins totul!
DUMNEZEUL Sufletului Meu!
Dup@ DUMNEZEU, Sufletul este cel mai important - Eu însumi am
avut Suflet! - Cine poate m@sura sfin+enia? Numai Inima Mea, care
iubeòte!
Ce nu am suferit Eu cu aceast@ Inim@ - mai mult decât toate inimile la
un loc! - Pentru c@ a trebuit s@ îndur p@catele òi s@ duc lupta împotriva
iadului.
În+elege+i acum sudoarea Mea de Sânge?
Nimeni nu a suferit atât!…
Mi-am l@sat inima str@puns@ din Îndurare.
Inima Mea este deschis@, accesibil@ oricui!
Nu po+i s@-Mi mul+umeòti îndeajuns! Cât de pu+ini òtiu s@-Mi
mul+umeasc@!
Mul+umeòte-Mi mereu cu Inima Mea care iubeòte aòa de mult
recunoòtin+a!
…Inima Mea este profund r@nit@ din cauza p@catelor acestor vremuri!
Cum îmi arunc@ blesteme - iar Numele Meu este sfânt! Este de
neîn+eles! În multe locuri nu mai exist@ cutremur în fa+a Crucii. Fiica
Mea, cât@ durere îmi provoac@ toate acestea! Este durerea tuturor
oamenilor - dar mic@ în compara+ie cu durerea Mea!
Iubirea poate fi r@nit@ în mai multe locuri. - Totul loveòte în Inima Mea
pentru c@ Iubirea Mea se r@spândeòte peste tot.
D@rui+i-Mi inima voastr@, ca s@ slujeasc@ Iubirii!
Eu am s@dit iubirea în adâncul Inimii Mele, vizibil pentru voi în speciile
Pâinii - care sunt Eu! - Eu sunt cel care ia asupra Sa p@catele lumii!
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Curaj, alerga+i cu to+ii la Inima Mea! - Pentru Ea totul este cu putin+@. Ridic@ pun+i de la DUMNEZEU la oameni - pentru c@ Ochiul Meu
vegheaz@ atent.
Aerul este înc@rcat de r@utate! Eu vreau s@ alung duhurile rele. Voi pute+i vorbi cu DUMNEZEU! El iubeòte rug@ciunea voastr@ pentru
c@ Duhul Sfânt a vorbit mai înaintea voastr@ - òi v-a înv@+at s@ v@ ruga+i.
CINE SE ROAGÃ, IUBEçTE - CINE IUBEçTE, SE ROAGÃ!
Eu sunt regele, òi am preg@tit osp@+ul. Eu întrec òi fac bune toate
lucrurile!
Multe suflete nu m@ cunosc. Au r@mas departe. Nu vor s@ M@ urmeze
pentru c@ nu M@ cunosc. - Eu care sunt DUMNEZEUL òi Creatorul lor.
Dac@ ar cunoaòte Inima Mea totul le-ar deveni mult mai uòor!…
…Iubesc mâinile în@l+ate în rug@ciune - òi inima care crede! Astfel
iadul nu poate împlini toat@ r@utatea sa. Este un semn de la Mine. Voi
sunte+i p@zi+i de multe p@cate!
“Ce ve+i face unuia dintre aceòtia mai mici…” - ruga+i-v@ pentru fra+ii
care nu pot s@ o fac@ pentru c@ sunt târâ+i de p@cat prin toate poftele
iadului! Nu se mai opresc! Nu mai au nici o re+inere!
Voi îi pute+i ajuta pe mul+i! Eu d@ruiesc cu bucurie!
Trebuie s@ M@ reg@seasc@! - Sprijini+i-i cu ajutorul vostru! Fiecare a
experimentat asta în ascuns. Numai s@ nu judeca+i! - V@ condamna+i pe voi înòiv@! Po+i împov@ra un
bolnav? Nici cu sufletul nu o pute+i face! Iubirea ajut@ mereu!
Iubirea cunoaòte o cale secret@ care duce la Inima Mea. Ea nu este
deloc închis@. Eu òtiu c@ Tat@l v@ ascult@ atunci când v@ ruga+i Mie - sunt absolut
sigur!
Cum v@ vor mul+umi sufletele când vor vedea c@ li s-au deschis ochii!
Eu pot deschide orice inim@ - crede+i-M@!
Tat@l Mi-a dat aceast@ putere, pentru fiecare fiu al omului - oricât de
împietrit òi orb ar fi el! EU am pornit la drum înaintea diavolului!
Pentru Mine un suflet valoreaz@ totul!
Eu am murit pentru fiecare òi am suferit infinit!
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Gândurile Mele nu sunt gândurile oamenilor. Gândul Meu este Iubire òi iar Iubire!
Gândeòte cu gândurile Mele!
Iubeòte cu Iubirea Mea!
Vorbeòte cu limba Mea!
Adu totul la Inima Mea!
Vei vedea: pietrele se vor urni din loc! - Astfel pot însufle+i orice lucru.
Sufletul Meu este nucleul fiec@rei vie+i care se transmite.
El avea marea misiune de a iubi, n@scut@ din Mine. El putea privi chipul
lui DUMNEZEU în Mine pentru c@ ieòise de la DUMNEZEU - òi M-a
ajutat s@ caut Calea pe care oamenii o pierduser@. - El a putut d@rui
sufletelor totul!
Eu am o Inim@ atât de minunat@ care poate uita orice greòeal@ - orice
greòeal@! - În Inima Mea nu este umbr@ care s@ poat@ întuneca Iubirea.
Inima Mea este la fel de bun@ ca Mine!
Este aòa pentru c@ sunt DUMNEZEU.
Mul+i nu-L cunosc îndeajuns pe DUMNEZEU - de aceea am deschis
Inima Mea.
Omul nu ar trebui s@ se lase niciodat@ descurajat! - Ajutorul vine adesea
în ultima clip@. Pe câ+i nu i-a salvat aceast@ ultim@ clip@ - f@r@ s@ vad@
nimic!
Nimeni nu poate porunci Sângelui Meu s@ se opreasc@! Duhul Sfânt l-a
sus+inut în toate timpurile. Gândeòte-te la Jertfa Sfintei Liturghii - la marea oper@ de iubire instituit@ de DUMNEZEU!
Prin aceast@ Jertf@ iadul a fost pus în lan+uri - òi oprit pentru totdeauna.
- Un monstru, care aduce dezn@dejdea în lume! Cine nu M@ urmeaz@, nu se poate dezlipi de el. - Are foarte mult@
putere - datorit@ p@catului!
Iubirea are o mare putere! Eu pot restitui sufletelor mult din ce ele pierd
neîncetat, pentru c@ diavolul le r@peòte.
Mie nu-Mi scap@ nimic! - Eu v@d cine este autorul p@catului. - El
iscodeòte fiecare suflet. Nu cru+@ nici unul!
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O, dac@ ar òti sufletele cât sângereaz@ Inima Mea, sufletele cucerite cu
mare pre+! - Tat@l vede aceast@ durere în fiecare zi, în toat@ intensitatea
ei!
Dar cum se poart@ oamenii cu sufletele câòtigate cu un pre+ aòa de
mare! - Sunt vândute mereu pe un pre+ de nimic, nu doar pe argin+i! Mul+i
au uitat, atât de mul+i!
…În@l+a+i-v@ inimile în Euharistie! Ve+i fi ferici+i. - Eu le înal+
deasupra izvorului baptismal, deasupra focului Inimii Mele, pentru c@ Eu
sunt cu totul numai Iubire în acest sacrament!…
Eu iubesc gândurile oamenilor, când sunt umile!
UMILIN*A este virtutea Mea principal@, de aceea m-am f@cut atât de
mic.
Voi nu òti+i ce mult M@ iubeòte Tat@l - Toat@ Împ@r@+ia Sa o pune în
slujba Iubirii Mele în voi!
Sufletele sunt pentru Mine totul! - Inima Mea le apar+ine, în fiecare zi! Cum ceasul indic@ ora, tot aòa Inima Mea st@ al@turi de fiecare inim@, s@
dea via+@ sufletului - ca s@-òi p@streze via+a. Iubirea Mea str@bate o cale ascuns@, cunoscut@ numai de Tat@l - òi
Duhul Sfânt care o indic@.
Nu este DUMNEZEU Atotputernic în Iubire? - Num@ra+i pic@turile m@
rii - la fel este òi Iubirea Mea, f@r@ margini!
Eu înnoiesc totul - cu aceast@ IUBIRE!
EU SUNT FOR*A CARE INVINGE RÃUL Îndurarea Mea este Iubire! - Este dat@ oric@rui suflet care se roag@, ca
s@-L aib@ pe Duhul Sfânt. - DUMNEZEU nu se las@ rugat! - El însuòi d@
imediat celui care-i cere. - Trebuie doar s@ v@ în@l+a+i òi nu mai sunte+i pe
p@mânt pietros!
Eu d@ruiesc toat@ Iubirea Mea pentru a binecuvânta rug@ciunea
voastr@! M@ pute+i în+elege bine - dac@ M@ asculta+i! Eu am Trup
Omenesc òi o Inim@ divin@ care arde necontenit - în cinstea Tat@lui pentru c@ Îi apar+ine! - Iat@ cum v@ iubesc Eu!
Eu am tr@it natura Uman@ în divinitate. - I-am putut uni pe to+i prin
Iubire. - Ea Mi-a umplut Inima. O, ce nu le-a d@ruit oamenilor aceast@ Inim@! - Cuvintele nu o pot
spune! Eu eram DUMNEZEU - òi-am adus IUBIREA! - Astfel am putut
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transforma totul. - Dup@ ce a fost adus@ ca Jertf@, Iubirea a r@mas cu voi
în - OSTIE - pentru a le ar@ta oamenilor Iubirea - ca s@ se d@ruiasc@
sufletelor, ca PÂINE A ÎNVIERII òi DÃRUIRII.
Inima Mea era darul de Iubire pentru mântuirea oamenilor.
Aceast@ Pâine este foarte r@spândit@ - ce moòtenire am l@sat pentru
suflete!
… Din Inima Mea au izvorât cele òapte Sacramente - Eu a trebuit s@ r@
spund de ele - òi eram ca mort - în Trupul Meu! - S-a putut întâmpla
numai în acest Trup.
Aveam limba plin@ de Sânge. Numai ea îl putea împ@ca pe Tat@l, când
a strigat ajutor la Tat@l! - Era singura miòcare pe care o mai puteam face!
Cu ea am putut cere ajutor la Tat@l - pentru iertarea tuturor p@catelor.
Tat@l nu a mai privit la p@cat, v@zând Iubirea Mea - v@zând cum Inima
Mea, care eram Eu însumi, sângera pentru oameni - din care f@ceam parte
òi Eu! - Atunci, Mi-au venit în ajutor îngerii, sub chip de om - òi unul
Mi-a întins paharul pentru Iubirea Mea fa+@ de Tat@l. O, cum sunt sfin+ite sufletele voastre, când privi+i la Inima Mea - care
òi-a dat tot Sângele - pentru a elibera sufletele de p@cat - a le sp@la - a le
reda Tat@lui! Nu ajut@ la nimic frica de DUMNEZEU! Toat@ nenorocirea a fost
cauzat@ de PÃCAT! - O, p@catul este b@ut ca apa!
Ruga+i-v@ pentru Victoria Mea, pentru Victoria Iubirii! Eu am r@mas cu
voi în Iubire - pentru c@ nimeni nu o poate distruge. “R@mâne+i în Iubirea Mea!” - òi acestea sunt cuvintele Mele!
Voi trebuie s@ r@mâne+i în Iubire! - Iubirea v@ face credincioòi òi sfin+i!
Eu am o Inim@ invincibil@! - Iubirea Mea nu i-a permis s@ se opreasc@ - a
continuat s@ sângereze! - To+i beneficiaz@. - Nu exist@ suflet care s@ nu tr@
iasc@ din aceast@ Iubire - zi de zi!
Îmbr@ca+i-v@ în armura lui DUMNEZEU! - Voi trebuie s@ v@ ap@ra+i
sufletele cu aceast@ armur@! - Fiecare suflet are putere în fa+a iadului! Diavolul poate ascunde totul, aòa îòi atinge scopul!
Ruga+i-v@ mult la Duhul Sfânt! El v@ d@ Lumina necesar@! - Fiecare om
trebuie s@ o aib@ - voi sunte+i prea aproape de p@cat! - DUMNEZEU
cunoaòte sl@biciunea naturii umane! Inimile voastre trebuie s@ se aprind@ cu ajutorul Duhul Sfânt!
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Duhul Sfânt este puterea cea mare care vine de la Mine! - Eu vi l-am
dat ca s@ v@ apere. Voi trebuie s@-L iubi+i - òi s@ primi+i de la El Iubirea!
Fiecare Sacrament este opera Lui - òi provine de la Mine!
Fiica Mea, iubi+i-v@ unul pe altul! - Iubirea nu se poate pr@buòi! - Chiar
òi inimile voastre trebuie s@ ard@ òi s@ poarte Lumina! Mai mult nu am ce
s@ dau sufletelor - decât Iubirea Mea!…
…Deci, veni+i la Mine! - L@sa+i-v@ vindeca+i! Fiec@ruia i s-a încredin+at
o sarcin@: s@ abandoneze p@catul!
…Da+i-v@ mâinile! - Harurile vor curge peste voi! NIMENI NU MÃ POATE VEDEA - DAR TO*I MÃ POT IUBI!
Tuturor li se deschide Inima Mea - dac@ se roag@ pentru aceasta. - Cum
se va înmul+i în voi Iubirea Mea ! - Sângele Meu curge necontenit ca s@
purifice sufletul! Fiecare suflet are propria sa inim@ - care îi apar+ine - dat@ în proprietate
de Tat@l! - Aceast@ inim@ este o mare comoar@! - Poate dobândi Iubirea! Este un dar inimaginabil pe care nici o alt@ creatur@ nu îl are! …Sângele Meu s-a rev@rsat peste voi din abunden+@! - Eu vorbesc pe
limba Iubirii! - Atunci când Eu vorbesc Ea se revars@ din Inima Mea. Aòa este limbajul Iubirii - pe care nici o creatur@ nu îl poate în+elege! Este proprie doar Inimii Mele - òi Ea o sus+ine. Iubirea Mea este o Iubire care se revars@ din abunden+@ òi atrage la sine
sufletele!
Totul este ca o rug@ciune care str@bate cerul. Atunci când omul se
roag@, poate ajunge la aceast@ Iubire. Ea se coboar@ în inim@ - òi M@
atrage òi pe Mine! Iubirea Mea este atât de frumoas@, aòa cum Eu sunt frumos! - Ea
provine din izvorul Divinit@+ii, care sunt Eu însumi!
Eu am spus: “Veni+i la Mine!” - Pute+i veni f@r@ fric@. Zi òi noapte Eu
strig c@tre voi! - Prezen+a Mea o face. - Cu atâta Iubire am spus aceste
cuvinte!
ÎNDURAREA MEA ESTE IUBIRE!
Când o inim@ bate pentru Mine - este ca òi a Mea - aòa de strâns este
unit@ cu a Inima Mea!…
Inima Mea poate aprinde lumea întreag@ - f@r@ ca voi s@ v@ da+i seama!
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Cine Mi-a deschis mormântul care era închis - supravegheat? Nimeni
nu M-a v@zut ieòind - nici solda+ii. Nici ai mei nu au în+eles - òi totuòi s-au
apropiat!
Nu puteam fi cunoscut prin sim+uri - òi s-a n@scut noua Biseric@!…
DUMNEZEU nu arunc@ pe nimeni în nenorocire - aceasta o face doar
iadul! Inima Mea era sus+inut@ de Divinitate òi b@tea pentru omenire - pân@ la
ultima respira+ie! - De aceea am spus: “S-a s@vâròit!” - nimic nu a putut
ucide sau òterge Iubirea Mea!
Eu pot ierta pe orice p@c@tos - òi s@ nimicesc complet p@catele lui lucru pe care nimeni altul nu îl poate face! - Am avut aceast@ putere!
…Iubirea Mea a suferit totul - òi v-a d@ruit totul!
Cât de boga+i a+i devenit f@cându-v@ fii ai lui DUMNEZEU - nu se
poate calcula! Eu trebui s@ v@ preg@tesc pentru DUMNEZEU, pentru cealalt@ misiune!
Nimeni nu se poate apropia de Tat@l - pân@ când nu este preg@tit - pentru
Iubire. Doar atunci poate ap@rea în fa+a Tat@lui!
…Eu am o Inim@ da Preot - care apar+ine tuturor - òi este mereu dispus@
Iubirii! - Ce Inim@ minunat@ este aceasta! - L-a sprijinit pe DUMNEZEU!
Iubirea Mea este o for+@ inimaginabil@ - òi ea este d@ruit@ tuturor!
Curaj, veni+i s@ primi+i Inima Mea! …Nu-Mi opune+i rezisten+@ - p@catul v-ar zdrobi! Neîncrederea este pentru Mine cea mai mare jignire!
Oare nu pot Eu înlocui p@catele voastre?
Iubirea are auz fin!
Inima Mea bate pentru voi cu Iubire - zi òi noapte, neîntrerupt!
Ce mult iubesc rug@ciunea care ajunge pân@ la Inima Mea!
…Cât de sfâòiat@ este adesea Inima Mea!
…Lumea se îndreapt@ cu pas gr@bit spre sfâròit - este atât de datoare!
Pl@ti+i pre+ul Iubirii Mele! Uni+i-v@ în ACTUL DE IUBIRE! 117

Inima Mea este preg@tit@ pentru asta. - Este un timp de Har, mai ales
pentru p@c@toòi.
Nu M@ închide+i în inima voastr@ strâmt@ - pentru c@ Iubirea Mea o
dep@òeòte, dincolo de marginile p@mântului! Eu vreau s@ cuceresc lumea
întreag@ cu b@t@ile Inimii Mele pline de Iubire! Astfel v-am unit cu Actul
de Iubire! Dac@ ai òti cum suf@r de foame òi de sete - toate lacrimile s-au uscat aòa de s@rac sunt în unele inimi. Duce+i-M@ acolo unde p@mântul începe s@ se clatine, în p@r@sire total@!
În unele inimi zac aruncat la p@mânt. - Trebuie s@ M@ întorc în multe
inimi sfâòiate. - Pentru mine este o nou@ lupt@ pe via+@ òi pe moarte pe
care trebuie s@ o duc împotriva p@catului. - Merge+i din nou la Izvor, unde
începe Iubirea s@ ac+ioneze, pentru a nimici moartea, care s-a înr@d@cinat
în inimi (Sacramentul Peniten+ei).
Fiica Mea, dac@ ai òti ce trebuie s@ îndure Inima Mea! - Sufletul t@u s-ar
împietri de groaz@! Nu pu+ini merg la Masa Domnului cu p@catul în
suflet! …Cuvintele sunt rostite de preot, pentru c@ el m@rturiseòte Adev@rul:
Eu sunt Pâinea cea vie - care M-am coborât din Cer! - DUMNEZEU este
prezent în aceast@ Pâine! Atotputernicia s-a golit pe sine. - Cuvântul Meu este suficient! …Inima Mea este mereu deschis@! - Sufletul poate oricând intra! - To+i
pot veni!! -

118

MESAJE
PE TEME SPECIALE
(Din fascicolele 1-8)
AVORTUL
(Mama lui Dumnezeu):
“Fiica Mea, nu judeca! Este cea mai cumplit lucru!
Aòa ac+ioneaz@ lumea.
çi aceste suflete primesc Pâinea Vie+ii.
Tu trebuie s@ aju+i la isp@òire.
Pu+ini se mai gândesc ce înseamn@ s@ ucizi un trup c@ruia DUMNEZEU
i-a dat suflet.
Cum loveòte aceasta Inima Fiului Meu, òi pe Mine, pentru c@ Eu trebuie
s@ r@spund!
L@sa+i-M@ s@ strig lumii întregi: Ce n-am f@cut ca s@ v@ ap@r de acest p@
cat! Acestea sunt p@cate împotriva Duhul Sfânt. - Aòa de mare este
ofensa! Moarte în sânul matern!
Cu mult inferior animalelor, care atât de mult î+i iubesc puii! Numai
Actul de Iubire îi poate salva! “
(De la Sfântul Iosif ):
“Tu îi po+i boteza pe copiii care nu se nasc.
Va fi intonat un cor de rug@ciuni care le vor folosi òi acestor suflete.
… Face+i un act de consacrare la Maica Domnului.
Eu sunt Iosif, tat@l lor adoptiv.”
(De la Sfânta Fecioar@):
“Va fi o cinste pentru Sfântul Iosif care a oferit orice jertf@ pentru
Copilul Meu. El a fost trimis ca salvator. Nici un gând nu l-a îndreptat
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spre sine, pentru a M@ salva pe Mine òi pe copil. A str@b@tut drumuri
aspre pentru a câòtiga pâinea cea de toate zilele.
DA, EU SUNT MAMA…
Invoca+i-l deci!
Vreau s@-I aduc pe to+i la via+@. În inima Mea este atâta iubire!
Eu sunt MAMA HARULUI. çi acest lucru Mi-a fost dat.
Fiica Mea, ia ap@ sfin+it@, apoi ia-+i crucea sfin+it@ cu indulgen+e pentru
cei mor+i òi binecuvânteaz@ cu ele aceste suflete de copii òi spune
încredere:
DUMNEZEU sa v@ binecuvânteze òi s@ v@ apere,
EL s@ str@luceasc@ fa+a Sa peste voi.
S@ v@ primeasc@ EL în Iubirea Sa nem@surat@!
Vor fi asemenea copiilor nevinova+i. Este valabil pentru mul+i, Sufletul
vrea deja s@ se transforme.
…Dac@ Mamele ar òti ceea ce fac!
FIECARE COPIL CONCEPUT ESTE LUCRAREA LUI
DUMNEZEU!
Cui îi este permis s@ d@râme puntea?
Ei pierd orice re+inere – òi merg c@tre abis! Nu tot aòa òi copilul. Într-o
zi ele îl vor chema strigând. Totul va r@mâne mut! A fost o crim@ ascuns@
– a propriului fiu!…
...Este uciderea unui copil!
Lumea întreag@ este amenin+at@…Vai de mamele care o fac cu atâta
uòurin+@! Toate vor fi supuse judec@+ii!
Ajuta+i-le ca s@ nu trebuiasc@ s@ se scufunde!
TATÃL VREA SÃ FIE ÎNDURÃTOR, de aceea +i s-a ar@tat aceasta
(doamna Klotz tocmai v@zuse copii nen@scu+i). EL VREA SÃ DEA
TUTUROR MAMELOR POSIBILITATEA SÃ ISPÃçEASCÃ.
Ajuta+i aceste mame cu fiii în nevoie, pentru a împiedica aceasta.
Sunt bani pentru atâtea distrac+ii. Sacrifica+i din aceòtia un pic!
Face+i-v@ disponibili! Aceast@ lucrare va da roade în propriu corp.
DUMNEZEU cunoaòte pericolul care îi amenin+@ pe mul+i, òi îl îndep@
rteaz@.”
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(Isus despre aceste mici suflete):
“Ajuta+i aceste mame s@-Mi ofere – ISPÃçIRE – înainte ca vin@ s@ le
striveasc@! Iubirea este o Porunc@ pentru to+i! Nu v@ limita+i doar la voi
înòiv@, c@ci aòa r@mâne+i singuri!
Vine timpul marii Îndur@ri, care acoper@ òi poate s@ acopere totul. EU
î+i voi aminti aceste cuvinte.
ACTUL DE IUBIRE ESTE O RUGÃCIUNE FOARTE PUTERNICÃ
PENTRU ACESTE TIMPURI.”

CÃSÃTORIA
(Isus):
“Fiica Mea, +ine în mare cinste Inima Mamei Mele!
Ea a suferit legea. Eu am îndurat-o!
CÃSÃTORIILE SUNT LEAGÃNUL BISERICII! - Trebuie s@ se
încheie din nou c@s@torii. Numai DUMNEZEU o poate face. De aceea
isp@òi+i pentru C@s@torie!
Ruga+i-v@ de dou@ ori mai mult! Trebuie s@ v@ ruga+i pentru asta!
F@ isp@òire pentru C@s@torie, care va dura veònic. - Cine isp@òeòte este
al Meu. Altfel nimeni nu poate trece puntea, sub care clocoteòte iadul.
Împ@r@+ia este cur@+at@ de orice rugin@.
Nimeni nu trebuie s@ cread@ c@ òi-a atins scopul.
DUMNEZEU va controla cu rigoare òi va p@zi inima. - Satana
ac+ioneaz@ în mare grab@.
C@s@toria nu este lipsa legii, ci o lege precis@ împotriva c@rnii!
Multora Cerul le-a r@mas închis pentru c@ au abuzat de lege. Au tr@it
numai p@catul òi nu au respectat Porunca. - Cu asprime DUMNEZEU va
cere cont!
Ruga+i-v@ pentru c@s@torie òi pentru preo+i, c@ci ambele sunt în ruin@!
F@r@ c@s@torii conforme voin+ei lui Dumnezeu, nu va mai fi nici un
preot.”
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EUHARISTIA
(Isus):
O, suflete, ce mult M-ai costat! - Nici unul nu M-a costat mai pu+in!
Eu am suferit pentru toate! De aceea, nici unul nu are valoare mai mic@!
Nu v-am l@sat o M@rturie, unde M@ înconjur@ îngerii uimi+i? - …Voi
sunte+i atât de reci! - Da+i-Mi deci inima voastr@, chiar dac@ nu-i decât o
biat@ cocioab@! - Nu eram într-un grajd când am venit în lume? M-am
plâns pentru asta? În urma Mea Eu las un loc sfin+it, chiar òi în inima ta.
De aceea, vino, vino cu mare iubire! Cu încredere! - Nu privi la tine, tu
vino la Isus!
M-am f@cut în întregime mic. - Tu nu òtii înc@ ce este Iubirea, ce
înseamn@ Iubirea, ce poate fi Iubirea.
Descrie-M@ cum sunt în Ostie! - Nimeni nu poate! - EU SUNT
IUBIREA NÃSCUTÃ PRIN GURA PREOTULUI.
Duhul Sfânt a f@cut s@ M@ nasc òi am devenit Ostie, pentru sufletele
voastre.
Aceast@ minune de Atotputernicie întrece tot ce se întâmpl@ pe p@mânt!
- Cer òi p@mânt nu M@ pot cuprinde - iar voi M@ pute+i primi! Aòa de
mic sunt Eu, ca s@ vin la voi!
Iubirea Mi-a cerut totul, pentru ca voi s@ pute+i primi Har peste Har! Inima Mea v-a f@cut nemaipomenit de boga+i. Bate înc@ din veònicie!
Nici un om nu òtie ce miracol este acesta. Nu s-ar putea spune în
cuvinte. - P@mântul ar tres@lta, iar stelele s-ar desprinde de pe cer!
Dac@ diavolul ar putea cunoaòte-o, Iubirea ar fi r@nit@, iar DUMNEZEU
profanat. Asta a încercat diavolul s@ cunoasc@ în aceste timpuri. - De
aceea atâ+i preo+i au c@zut victim@!
Vai de cel ce uit@ s@ se roage pentru ei!
Ar trebui s@-i trec ca prin sit@! Totul s-ar pr@buòi în abis. Bea aceast@
Cup@ a Durerii! P@catul se va micòora din nou. - DUMNEZEU va aprinde
un foc care va descoperi toate.
Ruga+i-v@ pentru preo+ii c@zu+i, ca s@ se poat@ întoarce din nou! Drep+i
sau nedrep+i, p@catul i-a m@turat pe to+i.
Va veni o mare c@in+@! - Pe cei mai mul+i dintre ei îi voi opri Eu, pentru
c@ au b@ut Sângele Meu.
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Duhul Sfânt nu moare. - El este cel care d@ victorie Bisericii, cu
cuvintele: “Por+ile iadului nu o vor birui!” çi va ieòi reîntinerit@. Va mai trece înc@ timp. O nou@ diminea+@ st@ s@
r@sar@! Nici un ochi nu a v@zut ce preg@teòte DUMNEZEU celor care òtiu s@
reg@seasc@ c@in+a! Diavolul nu mai are ce s@ le fac@!
Orice c@in+@ în tain@ este un mare dar!
Pentru asta trebuie omul s@ sufere, ca s@-L recunoasc@ pe DUMNEZEU.
DUMNEZEU vrea s@ netezeasc@ drumul spre Iubirea Sa, pentru a fi
primit@.”

DESPRE SFÂNTA LITURGHIE
(Isus):
Este cea mai mare Jertf@ a Împ@c@rii! Eu Mi-am v@rsat Sângele pân@ la
ultima Pic@tur@ - de aici aceast@ valoare infinit@! Nimeni nu o poate
în+elege! Înc@ nu se poate vedea…
Aceast@ Jertf@ este cea mai pl@cut@ lui DUMNEZEU òi cea mai demn@
de Iubirea Mea. Totul este d@ruit, nu meritat, pentru c@ este meritul Meu,
pentru voi òi pentru Tat@l. Valoarea ei nu se poate m@sura, sau pricepe,
nici m@car sus+ine. Eu nu sunt st@pânul acestei lumi - òi totuòi numai Eu
pot s@ o p@strez pentru voi, c@ci EU sunt bun.”

(Mama lui Dumnezeu):
“Sunt prezent@ la fiecare Sfânt@ Liturghie. Tr@iesc cu Fiul Meu Jertfa,
foarte aproape de toate sufletele. Eu trebuie s@ veghez asupra sufletelor,
pentru c@ toate sufletele sunt deschise s@ primeasc@ Harul care revars@
aici (n. tr.: Sfânta Fecioar@ ap@r@, cur@+@ òi deschide inimile pentru Isus,
ca Harul s@ lucreze în ei).
Eu port Iubirea Tat@lui, care Mi l-a d@ruit pe Fiul.
Eu sunt Mama Preo+ilor, într-un mod special.
Nici unul nu ar putea corespunde unei asemenea cinsti, dar Eu nu-i las
singuri.
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Sunt mereu pentru ei ce am fost pentru Fiul - Ce Mi-a spus Isus pe
Cruce s-a întip@rit în Inima Mea; aòa a fost dat de la Duhul Sfânt òi a
venit la Mine.
De aceea port Coroana inimii Mele adesea cu atâta durere.
O, fiecare preot a crescut în Mine, aòa de mult îl iubesc!
Tat@l vrea s@-i iubeasc@ prin Mine. De aceea a binecuvântat Iubirea
Mea òi Mi-a dat mare Putere pentru Preo+i.
Nici unul nu ar putea purta o asemenea comoar@ dac@ nu ar fi sus+inut. Eu îi v@d cum lucreaz@ òi depun Inima Mea pe altar. Ca Mam@ pot
mijloci, òi chiar este datoria Mea, încredin+at@ de Tat@l cu cuvintele pe
care Fiul Mi le-a adresat, care erau voia Sa. El Mi-a încredin+at Cur@+ia,
pe care însuòi Fiul o avea.
Jertfa nu poate fi atins@ de nici un p@cat. Aceast@ Cur@+ie coboar@ pe
altar in acest moment.
O, ce sublim este sfin+it Preotul, în cuvintele pe care DUMNEZEU le
pune pe buze sale. El însuòi nu le poate în+elege. I-ar fi cu neputin+@.
Voi sunte+i tot aòa de aproape de Dumnezeu ca òi Mine. - Cur@+ia Mea
v@ acoper@ pe to+i. - O, dac@ oamenii ar putea în+elege. - Nici un înger nu
s-ar putea apropia - òi cât de necugeta+i sunt oamenii!
Ce importan+@ are o Liturghie!
Oamenii intr@ òi ies din Cer, în asemenea fel, încât Tat@l i-a luat ca fii. El îi las@ s@-L numeasc@ “Tat@!” - nici un om nu ar fi în stare s@ pronun+e
acest nume f@r@ ajutorul Meu. Neîncrederea i-ar înghi+i, plini de groaz@.
Tat@l òtia aceasta. De aceea pot s@ fiu Mama voastr@. - Eu nu M@ sperii de
ce-i greu òi înc@ vin de fiecare dat@.
Cum Mi se strânge s@rmana Mea inim@! Am d@ruit totul pentru voi.
Trebuie s@ cer mereu. Totul este în mâinile voastre, ceea ce în realitate
îmi apar+ine Mie. Dac@ M-aò gândi la mine, aò fi o Mam@ nedemn@ òi nu
aò putea sta înaintea Tat@lui.
Tot ce v@ cer este numai pentru sufletele voastre. Eu nu le pot privi cum
se afund@. Nu doresc al+i fii decât pe voi. Pentru voi a murit Fiul Meu òi
òi-a v@rsat Sângele. - Cine L-ar putea înlocui înaintea Tat@lui?
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Inima Mea este plin@ de mul+umire pentru Harul pe care Tat@l vi l-a dat
prin Mine. Inima Mea poart@ Coroana de spini a Duhul Sfânt, asta arat@
c@ sunt Mam@, Iubirea pentru voi.”

ÎMPÃRTÃçANIA ÎN MÂNÃ
(Isus):
Iubirea este indestructibil@, prin Duhul care O sus+ine òi poate ac+iona
veònic.
Tu vezi cât de mult ajutor îi trebuie omului ca s@ scape de acest
monstru (r@ul). Ce inocent òi uòor pare s@ fie totul! Nu mai òtiu cum s@
mai schimbe lucrurile.
Curând vor fi zdrobi+i òi cei cu inima - curat@.Numai pu+ini se mai cerceteaz@! - P@mântul ar trebui s@ se cutremure în
toat@ lumea, atât este de înrobit!
Ei nu mai v@d abisul. - DUMNEZEU nu are dou@ m@suri de m@surat.
Ce nu fac unii, trebuie s@ fac@ al+ii, aòa se m@soar@!
DIAVOLUL ESTE HOTÃRÂT SÃ ÎNLÃTURE IUBIREA, ATÂT DE
MULT SE PÃCÃTUIEçTE ÎMPOTRIVA SACRAMENTULUI! - Mul+i
cred c@ fac totul corect, aòa cum se face òi este l@sat s@ se fac@ totul.
Astfel se pierde tot ce înseamn@ Jertfa!
Mul+i Sfin+i òi-au oferit via+a, nu numai sacrificiile, pentru Iubirea de
Neatins! - Multora li s-a împietrit conòtiin+a, òi vin s@ M@ primeasc@ în
aceast@ stare!
Primi+i-M@ deci în inimile voastre!
Cum M@ ating unii cu mâinile!
Merit toat@ cinstea! Aòa nu sunt decât unul dintre voi! Numai aòa
diavolul se poate apropia de to+i, ca niciodat@ pân@ acum!
Cum am meritat Sacramentele, cum am suferit òi am blocat astfel
drumul spre iad! M-am dat pe Mine însumi ca Jertf@, pân@ la ultima pic@
tur@ din Inima Mea!
çti+i voi ce dar pre+ios este acesta pentru sufletele voastre? Nimeni nu
ar fi demn de el! Fiecare b@taie a inimii ar amu+i pe vecie dac@ Eu nu aò fi
acolo! - Reflecta+i deci la aceasta, voi care mai sunte+i în stare!”
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APROPIEREA DE ÎMPÃRTÃçANIE
(Isus):
“Nu, îngenunchia+i, îngenunchia+i, îngenunchia+i! - Nimeni s@ nu r@
mân@ în picioare! Merge+i înainte dând exemplu bun! Voi nu mai òti+i ce
face+i. Majoritatea nu!
Tu nu trebuie s@ refuzi ce +i se spune. Numai Eu pot òti unde duce
aceasta!
Nici un înger nu M-ar primi aòa!
Veni+i cu inima deschis@ s@ primi+i Trupul Mântuitorului!
Nu atinge+i cu mâinile!
Eu sunt hran@ pentru suflet, nu pentru sim+uri!
Ele trebuie s@ arate umilin+@ òi s@ împreuneze mâinile ca în rug@ciune!
Este mai mult decât o rug@ciune!
Întreaga Împ@r@+ie a Iubirii, venit@ de la DUMNEZEU, p@trunde, adânc
òi cu putere! Înfrânge moartea, tendin+a spre p@cat.
Fii mereu un copil care cere!
D@-Mi mereu inima ta, oferit@ în întregime ca isp@òire!”

UNIREA FILIALÃ CU DUMNEZEU
(Isus):
“Voi trebuie s@ redeveni+i fii ai lui DUMNEZEU, acesta este efectul
Iubirii Mele. - Tu înc@ te po+i tulbura, dar spiritului t@u nu-i este cu
putin+@. Acest Izvor curge în Mine, în Trupul Meu Euharistic. Aici a
început înfierea voastr@!
Eu sunt P@mântul F@g@duin+ei. Totul se revars@ ca un fluviu, prin Rana
Euharistic@ a Inimii Mele, prin toat@ Gloria, c@ci Glorificarea Mea a
întrecut orice frumuse+e, chiar pe acelea din Cer. Dac@ M-a+i putea vedea,
v-a+i topi ca ceara doar privindu-M@.”
UMILIN*A
(Isus):
“Trebuie s@ suferi - ca s@ po+i iubi.
Trebuie s@ te rogi - ca s@ po+i ajuta.
Trebuie s@ fii umil - ca s@ afli în@l+imile.
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Trebuie s@-L cau+i pe DUMNEZEU - ca s@ fii aflat.
Trebuie s@ ai încredere - ca s@ nu te striveasc@ sl@biciunea.
Trebuie s@ r@mâi mic - ca s@ nu cazi de sus.
Trebuie îndreptate gândurile pe Calea dreapt@ òi f@cut loc Sufletului.
Trebuie s@ òtii s@ aòtep+i - òi s@ fii mereu gata pentru DUMNEZEU.
Voi trebuie s@ v@ ruga+i, niciodat@ s@ pretinde+i, asta face iadul.”

SFÂNTA INIMÃ
(Isus):
“Nimeni nu cunoaòte starea sufletului cum o cunoaòte Tat@l. El òtie de
ce ave+i nevoie!
Dac@ voi M@ pierde+i, s@r@cia voastr@ este nespus de mare!”
Sta+i strâns uni+i lâng@ Inima Mea! - Voi o pute+i îmbr@+iòa toat@! - Eu
sunt magnetul interior care atrage oamenii!
Voi pute+i tr@i numai cu Ostia - ca un copil mic în sânul mamei pentru c@ Iubirea Mea hr@neòte sufletul ! Închin@-te pân@ la p@mânt în fa+a
Celui Mare òi Ascuns!
O, Iubirea are o mare putere! Pot substitui mult din ceea ce sufletele
pierd continuu, din ceea ce le r@peòte cel r@u, vânându-le. Mie nu-mi
poate sc@pa nimic!
Eu v@d cine este autorul p@catului. - El pândeòte fiecare suflet. Nu
scuteòte pe nimeni!
O, dac@ sufletele, r@scump@rate de Mine cu un pre+ atât de scump, ar òti
cum sângereaz@ Inima Mea! Tat@l vede aceast@ durere în fiecare zi, în
toat@ plin@tatea ei!
çi cum au ei grij@ de propriile lor suflete, câòtigate cu un pre+ aòa de
mare! Pentru lucruri de nimic sunt continuu vândut, nu doar pe argin+i!
Mul+i au uitat tot - atât de mul+i!”
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SUFLETELE DIN PURGATOR
(Isus):
…Nu exist@ suflet care s@ nu aib@ nevoie de acest ajutor! Numai prin
rug@ciune el afl@ ieòire din acest oribil abis.
Apropierea Mea i-ar ucide. În aceast@ stare nu se rezist@ înaintea lui
Dumnezeu. Lumina Mea este prea puternic@.
Ajuta+i-le aòadar! - Ajutorul are atâta for+@! Prin ajutorul vostru ajunge
la ei ajutorul Meu. - V@ ajuta+i reciproc. - Nu l@sa+i s@ treac@ nici o zi f@r@
acest act de iubire pentru S@rmanele Suflete!
O, ce recunosc@toare sunt aceste Biete Suflete! Dau mult în schimb!
Se roag@ òi în Cer, chiar òi zilnic, pentru voi. Nu uit@ nici un ajutor, atât
sunt de fericite! V@d lucrurile cu totul diferit.
Unele se pot ar@ta oamenilor pe care-i roag@ s@ le ajute. Aceasta este o
excep+ie, pentru c@ în timpul vie+ii aceòti oameni nu au uitat S@rmanele
Suflete aflate în nevoie.
Cât ajutor s-ar putea da! - Dar oamenii se pierd în lume, pân@ la
distrugere. - Pentru mul+i ele sunt pierdute òi uitate.
O, dac@ a+i putea vedea suferin+a lor! Tot ce le înconjur@ este ca piatra.
Se cred pierdute pe vecie pentru c@ sunt atât de uitate.
Fiica Mea, au nevoie de Iubire! - Cum înal+@ mâinile rug@tor!
Sacrific@ pentru ele cât de mult po+i! Iubirea le poate uòura vina. Trebuie s@ fie purificate. Aceasta este aspra lor soart@.
Nu este spus: “Cere+i òi vi se va da”? - Cum va fi ascultat@ rug@ciunea
voastr@! Da+i-le des ap@ sfin+it@! Trebuie s@ se supun@ unei purific@ri care
dureaz@ mult òi este foarte dur@. - Multe se cred pierdute òi nu au nici un
ajutor. - Aceast@ durere ar înduioòa orice inim@. Ard ca în foc.
Fiecare p@cat are o durere diferit@. - Nu se poate compara cu nici o
suferin+@ trupeasc@. - DUMNEZEU le-a dat Harul Purific@rii, altfel ar fi
ca p@r@site pentru totdeauna. Poart@ blestemul p@catului care se òterge
numai treptat, atât sunt de deformate.
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Gândi+i-v@ deci la aceste S@rmane Suflete! - çtiu ce I-au f@cut lui
DUMNEZEU. Sunt suflete f@r@ speran+@. Se simt nedemne de orice
Îndurare. - Aòa diminueaz@ r@utatea lor.
DUMNEZEU v-a d@ruit Iubirea, prin intermediul rug@ciunii. - Nu este
nimeni mai recunosc@tor ca S@rmanele Suflete.
Ar trebui transmise òi altora aceste mesaje.
Gândi+i-v@ la mor+ii voòtri, care sunt Aproapele vostru! - De multe
dintre ele nu M@ pot apropia, c@ci asta le-ar m@ri suferin+a. V@ rog s@ le
da+i ajutorul vostru.
Este o nostalgie pe care nici un om nu o cunoaòte înc@. V-ar t@ia
respira+ia. - P@òesc adesea de parc@ ar fi îmbr@cat haine ude, care nu-i las@
s@ fac@ nici un pas. Aòa de mare le este durerea.
G@sesc aòa de pu+in ajutor! - Numai pu+ine au o Lumin@, în compara+ie
cu atât de multe care sunt uitate.
Mult ajutor vine de la Bietele Suflete din Purgator!
Fiecare va avea odat@ nevoie de acest ajutor. Gândi+i-v@ deci!
Primi+i ajutorul Meu, oferit din abunden+@! Nu exist@ nici un zid òi nici
o adâncime unde s@ nu intre Iubirea.
Trebuie s@-i înv@+ din nou pe oameni rug@ciunea. Începe cu S@rmanele
Suflete din Purgator. -Celui care se roag@ i se vor ierta mul+ime de p@cate.
V@ trimit ajutor prin Sion!
Nu se va uita ce se face pentru S@rmanele Suflete. Se roag@ mereu
pentru cei care le ajut@. - çi-ar iubi pân@ òi duòmanii! - Asta pot deja
în+elege.
Sunt desp@r+ite de p@cat: ce lipseòte, trebuie înlocuit. Nici unul nu este
liber.
Face+i-v@ prieteni care s@ dureze dincolo de mormânt.
Iubirea este s@mân+a cea bun@, pe care o folosi+i pentru S@rmanele
Suflete.
Cât de nepl@cut s-au desp@r+it de via+@ unele suflete! Pentru aceasta sunt
ca òi lipsite de orice ajutor! - Nici un om nu-òi poate imagina acesta
durere. Aceast@ neputin+@ r@neòte Inima Mea.
Nimeni nu cunoaòte Durerea unui Suflet uitat, v@ spun - NIMENI - Cât
tr@ieòte omul.
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Nu degeaba Inima Mea òi-a v@rsat Sângele, pân@ la ultima pic@tur@.
Dac@ ar fi s@ le uit, nici unul nu ar sc@pa de iad!
Chiar mâine orice ajutor ar putea veni în zadar. - Cine ascult@ rug@
ciunile voastre, pe care nu le-a+i f@cut niciodat@? - Iubirea o poate òti, òi
chiar òtie!
Cât ne necesar@ v@ este - De aceea, nu întârzia+i! - Ac+iona+i Cât este
înc@ zi.
C@uta+i prieteni, cei pe care lumea nu mai sper@ s@-i reg@seasc@! - Cum
v@ iubesc pentru Iubirea pe care le-o d@rui+i!
DUMNEZEU iubeòte milostivirea voastr@. Ve+i fi asculta+i cu pl@cere. Este înc@ un timp de Har - òi El este d@ruit tuturor. - Trebuie spus
oamenilor acest lucru! - trebuie s@ fi+i la curent cu aceast@ situa+ie. Pericolul îi pândeòte pe to+i!
Trebuie s@ v@ dedica+i Iubirii òi s-o împ@r+i+i cu cei mai s@raci, pentru c@
Harul oblig@ înc@ la òi mai mult@ Iubire. - Ajutorul dat oric@rui suflet în
nevoie v@ va fi de folos într-o zi. Astfel omul înva+@ din nou s@ pre+uiasc@
rug@ciunea.

EUHARISTIE çI PREO*IE
(Cardinalul Julius Döpfner):
Cardinalul Julius Döpfner o cunoscuse bine pe doamna Justine Klotz òi
dup@ moarte i s-a manifestat des.
În cele ce urmeaz@, câteva note l@sate de Justine.

(25.7.1976)
Dintr-odat@ am auzit aceste cuvinte:
“Î+i dau binecuvântarea mea sacerdotal@. Iubirea ta m@ atrage.”
Eu m-am gândit: S@ fie acesta Excelen+a Sa, Cardinalul?! çi iat@
cuvintele:
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“Da, sunt eu. Sunt preot pentru veònicie. Este cu totul altceva:
DUMNEZEU este Cel care conduce Biserica, òi por+ile iadului nu O vor
birui!
Acest (act) este ancorat în piatr@. DUMNEZEU este plin de Îndurare iar
Iubirea Lui, imposibil de descris. Dac@ a+i òti! Cerul întreg este ca o
flac@r@ ce arde de iertare! Iadul este înfrânt cu un singur ACT DE
IUBIRE!” -

(Alt@ dat@):
“Î+i dau binecuvântarea mea sacerdotal@.
çi acum ascult@ cu aten+ie ce vreau s@-+i spun! Nu este un ordin, ci un
îndemn plin de iubire: - Reîncepe+i s@ v@ împreuna+i mâinile când primi+i
Sfânta Împ@rt@òanie! Lui Dumnezeu i se cuvine aceast@ adora+ie. Dar
trebuie s@ se fac@ cu iubire. Cât@ (Împ@rt@òanie) este c@lcat@ în picioare òi
m@turat@ cu pantofii! Dumnezeu cere toat@ aten+ia! Iubirea este profund r@nit@ în toate Bisericile unde se întâmpl@ aceasta.
Dac@ voi a+i putea vedea cum îngenuncheaz@ îngerii în jurul Ei òi culeg
pic@turile de Sânge care curge din aceste firimituri! Nu este sângele unui
mort, ci un Izvor d@t@tor de Iubire!
ACTUL DE IUBIRE este o rug@ciune foarte puternic@, potrivit@ pentru
aceste timpuri. çi eu am r@nit adânc Iubirea. Nu ar fi trebuit s@ las s@ se
întâmple, aòa, f@r@ un pic de aten+ie. A fost retras@ patena, òi s-a întins
mâna. Trebuia mai întâi +inut@ cealalt@ mân@ òi apoi introdus@ Ostia în
gur@. Cum se întâmpl@ aceasta òi ce se întâmpl@ nici un preot nu poate
vedea! Cu o atitudine atât de neglijent@! …Nici un Sfânt nu ar îndr@zni s@
întind@ spre El mâna deschis@! - este împ@r+it ca pe pâine òi este primit
întocmai. Nu-i destul c@ lipseòte bara unde se distribuie Împ@rt@òania, dar
uit@ òi s@ îngenuncheze.
Când se primeòte Pâinea nu se pleac@ genunchiul, nimeni nu o face. Totul trebuie isp@òit. De aceea am venit. Nu pot p@r@si p@mântul. - Dar se
va întâmpla curând. (Aceast@ propozi+ie mi-a fost inspirat@ acum, când
transcriu, 28.7.1976). - Preo+ii trebuie s@ împart@ responsabilit@+ile cu
mine. Fiecare îòi cunoaòte propriile greòeli. çi poporul a uitat rug@ciunea.
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To+i s-au f@cut vinova+i. Spiritul de sacrificiu a s@r@cit pretutindeni. De
aici marea putere a infernului! Cei mai mul+i îòi slujesc propria voin+@,
care duce în gol. Nu-òi dau seama, òi firea este satisf@cut@.”
(Justine mai adaug@ în scrierile sale: între 25 òi 26.7.1976, la 12
noaptea, mi-a ap@rut în viziune o siluet@ lâng@ altarul bisericii din
Altenheim òi am auzit o voce murmurând. Am recunoscut-o: el era! Am
v@zut òi gesturile, parc@ se preg@tea pentru Ofertoriu. - Am aprins lumina
òi am v@zut ce or@ era. Apoi am auzit din nou: “Roag@-te pentru el
Rozarul! Am l@sat lumina aprins@, ca s@ nu adorm la rug@ciune. - çi iat@
cuvintele…):
“O întreag@ armat@ nu are puterea unui singur preot, dac@ DUMNEZEU
lucreaz@ în el! Difuzeaz@ aòa aceste rânduri, cum vin! - Eu sunt mai
aproape de DUMNEZEU, unde nu este decât pace. Urarea mea de pace
tuturor confra+ilor mei: Pacea s@ fie cu voi!
Aòteptând fericit merg la Tat@l. - La fel òi cei mici, care nu au putut
niciodat@ vorbi, în+eleòi de Tat@l pentru credin+a lor nestr@mutat@, care
cunosc doar aceast@ cale. - Este un loc care nu poate fi distrus, de veònic@
revedere! - Vreau s@ v@ las pacea mea, care òi mie mi-a fost vestit@”.

DESPRE S.S. IOAN PAUL II
Pe 18.10.1978, Justine Klotz noteaz@ acest mesaj care se refer@ la noul
Pap@, Sanctitatea Sa Ioan Paul II. Citim aici, între altele:
(Isus, înainte de alegere):
Prin puterea sa va fi un Episcop misionar. El are puterea de a cuceri
lumea. Este un om foarte capabil. Îi întrece pe al+ii în inteligen+@. El mai
întâi se întreab@: ce ar spune DUMNEZEU despre asta?
Alegerea a pornit de la Mine. La început: ei (Cardinalii) au avut
rezerve, dar Eu l-am vrut. Este un mare Episcop, necunoscut înc@. Va fi
bine. Nu se va l@sa copleòit. A fost cea mai bun@ alegere care s-a f@cut
vreodat@.
El nu cunoaòte r@utatea. El nu cunoaòte minciuna. Ceea ce spune este
Adev@rul întreg. El are cârja în mân@ òi sceptrul Mamei lui Dumnezeu.
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Mama lui Dumnezeu va g@si pentru el calea. Eu îi voi r@spl@ti fidelitatea.
El va lucra cu toat@ for+a sa pentru Biseric@. Cu fiecare strângere de mân@
el spune da sau nu. Ave+i mare încredere!
Eu l-am c@utat doar pe acela care poart@ Crucea. Nimeni altul nu poate
fi p@stor.
Lui (Ioan Paul II) trebuie s@-i cer totul.
Este cel mai singur om din lume. Cu fiecare cuvânt trebuie s@ se preg@
teasc@ s@ moar@.
Fiecare cuvânt spus de el este ca o furtun@ în momentul ei culminant.
Ca òi cum l-ar fi spus însuòi DUMNEZEU. - Nu critica+i!
Când DUMNEZEU aprinde Lumina, întunericul trebuie s@ dispar@ f@r@
nici o victorie.
Ave+i mare încredere!”

MESAJE ALE LUI ISUS DESPRE DURERE
Orice durere este Iubire, este Iubire maxim@, este o for+@ a Iubirii. Prin
ea a fost învins iadul. Nu poate fi putere mai mare împotriva iadului ca
Iubirea pentru Tat@l.
Sunt f@cut din durere. Eu sunt Cel ce într-adev@r sunt - DUMNEZEU òi
OM - pentru oameni. Oamenii nu b@nuiesc ce putere este. Nu òti+i cum
înal+@ durerea òi ce înseamn@ ea. Dumnezeu este neîncetat legat de
omenire, prin Iubirea pentru Fiul S@u. În durere st@ victoria, victoria
împotriva întregului infern. Altfel nu se poate birui iadul òi nu se poate
câòtiga Iubirea Tat@lui. Dumnezeu însuòi se face om, ca s@ poat@ suferi
pentru omenirea Sa. Prin El este supus@, òi în@l+at@ la maxim. Am atârnat
toate suferin+ele de Cruce òi le-am în@l+at pân@ la Mine. F@r@ suferin+@
omul ar fi c@zut în iad, care s-ar fi f@cut st@pân peste toat@ omenirea. Prin
suferin+@ a fost supus@ puterea iadului, pentru c@ suferin+a învinge iadul
întreg, prin Suferin+a Mea òi Omenirea Mea suferind@. Aòa sunt legat de
oameni prin Iubire.
Cine sufer@ iubeòte - nu pe sine însuòi, o, nu; aceasta este Iubire, care
izvor@òte din Cruce, din Iubire pentru suflete.
Vreau s@ v@ înal+ sufletele, de aceea M-am în@l+at pe Cruce òi M-am l@
sat r@stignit…
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DUMNEZEU însuòi lucreaz@, pentru a sluji Umanitatea (lui Isus).
Cunoaòte puterea Iubirii òi victoria împotriva iadului.
Suferin+a este crea+ie prin Duhul. Iubirea a început prin durere òi nu are
sfâròit, prin Duhul Sfânt.
Iubirea trebuie s@ sufere, ea înal+@ pe cel suferind. Oare aurul nu se
arunc@ în foc pentru a-i vedea valoarea? Duhul Sfânt trebuie s@
transforme orice suflet. Nu exist@ Iubire adev@rat@ f@r@ suferin+@.
Suferin+@ òi Iubire, au aceeaòi valoare. Voi trebuie s@ v@ uni+i totdeauna
cu suferin+ele Mele.
Iubirea este puterea Duhul Sfânt. Dumnezeu însuòi s-a f@cut Om, ca s@
sufere pentru Omenire, aòa am dat valoare suferin+elor voastre òi pentru
asta Mi-am v@rsat Sângele. Aòa am trecut toate suferin+ele prin Sângele
Meu òi le-am oferit Tat@lui drept isp@òire. Acesta a fost marea Mea durere
de isp@òire, ca s@ scap lumea de la distrugere òi s@ smulg mor+ii suflete.
Diavolul +ine multe prizoniere. Multe ar sfâròi în iad. Ele nu frâng Pâinea
òi nu-òi plâng p@catele. Este un Laz@r, o Magdalen@, prezen+a Mamei
Mele, de Mine în mod special iubit@. M@ poart@ permanent în sânul Ei, Ea
este Preafericita Fecioar@ òi în Ea a crescut noua Feciorie, conceput@ de la
Duhul lui Dumnezeu. Eu sunt DUMNEZEU viu, care se opune mor+ii.
Trebuie s@ v@ c@i+i de p@catele voastre, este singurul lucru pe care-l
pute+i face împotriva p@catului. C@in+a este fundamentul Iubirii. Eu
cunosc orice ran@ a sufletului òi am atâta putere încât pot crea o via+@
nou@. P@catele sunt òterse, aòa cum dup@ Înviere r@nile s-au schimbat în
Har.
O, dac@ oamenii M-ar în+elege òi ar putea crede în Iubirea Mea!”

IUBIREA TATÃLUI, IUBIREA, CERUL
(Isus):
“Am vrut s@ înving moartea, òi am f@cut-o. Câòtiga+i-Mi Inima òi d@
rui+i-v@ cu totul Mie. Nu Mi-am p@strat nici m@car Inima. O d@ruiesc
fiec@ruia dintre voi. Nu doar în Cer. O, nu! Am l@sat-O pe p@mânt! În cer
totul este gata. Asta înseamn@: “Mergi în gloria Domnului t@u”, òi fiecare
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òtie locul s@u. Iubirea Mea înnoieòte totul. P@catele voastre sunt în
întregime iertate în Sacrament, òterse de Sângele Inimii Mele. O,
refugia+i-v@ deci în Inima Mea. Ave+i încredere în Ea! În fiecare clip@ aò
putea da Iubirea Mea Tat@lui, dar Eu v-o d@ruiesc vou@, pentru c@ aòa
doreòte Tat@l. Este Iubirea Tat@lui, ca r@splat@. O d@ruiesc Tat@lui prin
voi, pentru c@ òi El Mi-o d@ Mie. Asta voi nu pute+i în+elege niciodat@. Nu
este iubire mai mare. Nici în Cer, nici pe p@mânt. El îl cunoaòte pe
fiecare, - un Tat@ îòi cunoaòte fiul…- Nici òtiin+a nu òtie. Nu cunoaòte
multe nume. Ea îns@òi este repede uitat@, pentru c@ nu cunoaòte Cerul,
nici Numele Meu. Este s@rac@ òi legat@ de timp.”

CÂTEVA MESAJE ALE LUI ISUS DESPRE ÎNVIERE
(Isus)
“Dup@ moarte se vor deschide por+ile, care sunt închise. Sufletele vor
avea cinci sim+uri ca òi trupul, pentru c@ este duh nestric@cios. Vor fi
jertfite pentru Credin+a în Mine. F@r@ jertf@ nu este înviere. Cine poate
învia òi da sim+ire trupului dup@ moarte? Sufletele òi-au în@l+at la Mine
cele cinci sim+uri, òi astfel au suportat trupul, pe care apoi l-au p@r@sit.
Aceasta este prima înviere a sufletului. Cea de-a doua este a trupului. El
caut@ sufletul, chiar în descompunere. Totul se descompune c@tre suflet,
iar DUMNEZEU le va uni. De aceea trupul neînsufle+it se va sfin+i prin
Harul lui DUMNEZEU. Începe s@ se strice înc@ din via+@. çi trupul
tânjeòte dup@ fericire òi dup@ Mine.
Aòa se vor îndep@rta urmele p@catului. Apune precum soarele, òi cine-l
poate g@si? Nimic nu se pierde pe p@mânt. Cunosc fiecare particul@ din
tine (trup). Am luat sufletul, pentru a nu permite trupului s@ se piard@. Fac
asta numai din Iubire pentru suflet. M-a recunoscut pe Mine òi pe corpul
lui, òi începe s@-l iubeasc@ òi s@-l înal+e din nou. Iubirea se încredin+eaz@
Mie, iar Eu v@d zilnic cum îi înfloreòte trupul. Ce sunt anii pentru o
asemenea oper@? Nici o secund@ nu se va pierde, òi nici o stea de pe cer.
Cerul este acelaòi, fie c@ tu eòti aici sau nu. Nimeni nu cunoaòte locul
t@u. Aòa cum trupul este uitat în timp, nimeni nu-+i cunoaòte p@catele, în
afar@ de Mine. Eu vin s@-l chem pe nume, òi el se întoarce ca în somn òi
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se trezeòte la Glasul Meu. Nici un sacrificiu nu a fost în zadar. Eu îl chem
cu ging@òie iar sufletul îòi recunoaòte numele, care i s-a dat la Botez. To+i
vor chema òi vor tr@i Numele Meu. Sufletele vor învia la acest Nume òi
vor îndoi genunchii când îl vor rosti. Acesta este trupul, care
îngenuncheaz@ înaintea Mea, òi care poate învia din mor+i. Fie, dup@ cum
ai crezut.
O mireasm@ va umple p@mântul la întoarcerea sufletelor òi totul va
înflori din nou. Vai de aceia care nu au “tr@it” sufletul. Trupul le este în
putrefac+ie òi sunt oribili. Va fi o mlaòtin@, acoperit@ de un nor de fum,
Pân@ ce ai mei vor disp@rea de pe p@mânt. çi dup@ cules, p@mântul va r@
mâne ca pr@dat, c@ci totul este strâns în hambare, pân@ când va veni gerul.
Tabernacolele vor fi goale, iar eu voi fi plecat din aceast@ lume cu
sufletele. Sufletele îòi vor face intrarea pe veònicie, unde vor sta pentru
totdeauna înaintea Mea. Nu este oare mai mult@ veselie la începutul unei
s@rb@tori decât la sfâròit? Sfâròitul este complet desfiin+at. Nu exist@ cale
de ieòire din Cer. Bucuria va fi din ce în ce mai mare, aceasta este
beatitudine. Aò putea d@rui fiec@rui suflet dou@ veònicii.
Fiecare suflet este un Cer pentru Mine, iar Eu sunt în toate, în acelaòi
timp. Nici nu se simte prea strâmt, trebuie s@ aib@ loc ca òi Mine, atâta loc
pe care oamenii nu òi-l mai acord@ unii altora. Sufletul nu este trup. Are
de la Mine un soare propriu. A primit Ostia. Nici o alt@ creatur@, în afara
ei, nu a fost creat@ pentru asta.
Asta uneòte suflet cu suflet într-o profund@ prietenie. Cele care pot face
bine altora sunt cele mai fericite. Sufletele îòi vor aminti de p@mânt òi M@
vor numi Fericit.
Nimic nu va trece sau va fi anulat, nici chiar p@mântul. Eu nu am creat
nimic în van sau care s@ nu fie bun. çi soarele va str@luci, ca transfigurat.
P@mântul nu va fi aruncat în iad, ci voi veni ca òi acum pe p@mânt òi totul
se va înnoi. În toate Eu am pus o ordine. Se arunc@ oare o amintire drag@?
Îòi vor aminti cu bucurie de tot. P@mântul va fi acoperit cu flori, nu cum
d@ aceast@ lume. Culorile luminoase vor fi transfigurate ca s@
înfrumuse+eze lumea.
Sufletele nu ar putea suporta nimic din ce aminteòte de p@cat. Amintirea
se va stinge odat@ cu toate faptele rele. Fiecare lacrim@ pe care a v@rsat-o
iubirea va fi transfigurat@. Orice suflet este deschis, ca s@-òi iubeasc@
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fratele. Iubirea va fi profund întip@rit@ în inim@. Fiecare vede în Inima
Mea imensa Iubire cu care am iubit-o. Ele òtiu ce li s-a întâmplat. Nici un
p@cat nu va fi vizibil. Sufletele nu ar fi în stare s@ vad@ nici un p@cat. Asta
le-ar ucide chiar òi în Cer, chiar dac@ nu exist@ trecut…
Totul este ca în zori, la r@s@ritul soarelui, într-o fericit@ aòteptare. Totul
priveòte spre cer, la Mine. Deòi sunt aici sus, ele cred c@ v@d un cer nou,
aòa sunt de fascinate de Mine. V@d Fa+a Mea òi nu-òi mai pot lua privirea,
deòi v@d ce se întâmpl@ în jur. Nici un om nu a v@zut vreodat@ aòa de clar
în plin@ zi. Este ca òi cum cineva òi-ar povesti cuiva fericirea. Vocile sun@
ca niòte harpe òi sunt totodat@ lauda Mea pentru ele. Cerurile se închin@,
în r@stimpuri.
Asta se petrece de la suflet la suflet, òi adesea sufletul reflect@ întreaga
lumin@, prin apropierea de M@re+ia Mea, când M@ întorc spre el. Corpul
lui devine tot str@lucitor de Frumuse+e òi Har. Nu este un secret. Totul se
petrece în preajma Lui, El se reflect@ concomitent în toate celelalte, pân@
ce sufletele nu-òi mai amintesc de p@catele lor, pentru c@ ele òi-au p@strat
òi capacitatea trupului de a gândi, òi înc@ acum într-o mai mare m@sur@.
Este ca òi cum ai vedea notele òi le-ai auzi sunetul. Este prea pu+in redat
în cuvinte omeneòti. Este un singur imn, în care este cuprins totul. Notele
nu sunt nic@ieri. Nici unul nu a fost intonat pe p@mânt. Numai în Inima
Mea se afl@ for+a da a da tonul, când sufletul M@ priveòte.
Voi sunte+i f@pturi muritoare. Totul se va transfigura în apropierea Mea.
Nimic nu le va fi luat din ce au avut, nici cei care le-au fost apropia+i în
via+@. De asta este p@mântul, ca s@ adune sufletele.
Un suflet atrage multe dup@ el. Altfel multe nu ar fi aici. Una întinde
mâna alteia, ca s@ mul+umeasc@. Nici una nu a venit în Cer pe nedrept! Ce
n-a f@cut una, am împlinit Eu. Multe formeaz@ r@d@cinile, altele fructul, òi
Unul formeaz@ pomul. Unde este sufletul? Totul este f@cut de altele prin
har, în mod dezinteresat. Cu cât sunt mai multe, cu atât M@ pot vedea mai
bine.
Cu corpul omenesc este altfel. Sunt ca notele muzicale de la o melodie.
Nici una nu o poate înlocui pe cealalt@, pentru c@ au trebuit s@ se întâmple
multe ca s@ fie aòa. Fiecare not@ alc@tuieòte din nou propria melodie. Aòa
pot explica mai bine acest lucru. În@l+imea òi adâncimea sunt f@r@ sfâròit.
Între Îndurare òi Iubire Eu stau pe tronul Meu înaintea Tat@lui. Cum stau
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preo+ii la altar ca s@-L prezinte pe Fiul ca victim@ òi s@ aduc@ laud@ Lui.
Preotul va ridica privirea spre Mine òi va face întocmai, totul în fa+a
ochilor voòtri, òi voi împreun@ cu el. Nimic nu se va pierde, nici semnul
Crucii f@cut de un copil. Totul va fi glorificat òi f@cut pe veònicie.
Vede+i cum am fost botezat, òi sunte+i òi voi, cum Eu am f@cut totul
pentru voi, cu Iubire pur@. V@ recit Tat@l Vostru òi împreunez mâinile ca
un copil. Vede+i ce v@ d@ Tat@l pentru asta. Nu mai este ceva ascuns.
Vede+i cum au loc cele mai mari secrete òi c@de+i în genunchi, ca s@
cânta+i “Sfânt” împreun@ cu îngerii òi s@-Mi aduce+i laud@, care Mi se
cuvine. Voi serba+i cu Mine òi Eu cu Tat@l, Duhul Sfânt va lumina totul
Fiecare suflet în parte va serba cu Mine òi în acelaòi timp cu Tat@l, sub
îndemnul Duhului Sfânt, care red@ totul pentru a le face fericite, òi totul
prin el. Astfel uòile sunt închise òi Eu v@ stau înainte.
Nu po+i scrie nimic mai frumos. Este doar un punct la un “i”. çi câte
litere are un cuvânt! Ce strâmt este limbajul omenesc! Este ca òi cum un
Rege òi-ar lua copilul pe genunchi, i-ar primi toate dorin+ele òi i le-ar
îndeplini, pentru c@ el conduce +ara. Cei mici nu vor sim+i lips@ de nimic.
Aò vrea s@ fiu exact aòa de mic cât vrea Tat@l, ca un copil. Cine mai òtie
ce este mic òi ce este mare? Asta o òtiu copii lumii.
Fiica Mea, acesta este o iubire reciproc@, de la cel mai mic la cel mai
mare. Nu po+i înv@+a un copil òtiin+a, nici da h@inu+e de copil mic unui om
mare. Eu conduc pe fiecare pe propriul s@u drum, adesea prin mun+i òi
v@i, prin tunete òi fulgere. Li se va recunoaòte meritul òi vor ajunge
ferici+i. Nu l-a învins micul David pe uriaòul Goliat, òi nu a ajuns Iosif,
cel vândut de fra+ii s@i, mare dreg@tor? Cine cunoaòte c@ile Domnului?
Unii au pierdut harul, iar p@c@toòii s-au convertit cu ajutorul lui. R@mâi
mic@, c@ci umilin+a este un mare bine. Este o mare virtute, òi atât de pu+in
remarcat@. Ea este vasul de alabastru cu untdelemn scump al Magdalenei.
În el trebuie s@-mi aduci inima ta, ca s@ fii ca Maria. Lucreaz@ s@
îndeplineòti aceasta.
Mi-am exprimat dorin+a de a v@ fi Tat@, Frate, So+ òi So+ie.
Unirea cu Mine a trecut din Inima Mea prin Iubirea unui Dumnezeu.
Cât timp totul nu este împlinit òi pecetluit, aòa cum Eu sunt viu, lumea r@
mâne în picioare numai privind spre suflet.
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Nu duh omenesc a f@cut acestea. Unde s-ar g@si pâine pentru atât de
mul+i? Nu fac s@ creasc@ firul ierbii òi s@ înfloreasc@ orice floare? Cine
poate face s@ cad@ ploaie din cer, sau ridica roua, când p@mântul a
sorbit-o? Dac@ voi nu pute+i face asta, iar Eu m@ îngrijesc de trupul
vostru, cu cât mai minunat este sufletul!
Pe p@mânt tu nu ai putea câòtiga nici un suflet, cu atât mai pu+in pe
Mine.
Eu sunt soarele acestei Crea+ii.
Piciorul Meu nu s-a aòezat niciodat@ aici, aici unde stai tu, cu sim+urile
îndreptate spre p@mânt. Nu am gândit niciodat@, nici cu un singur gând,
la p@cate, sau la împ@r@+ia oamenilor. O Inim@ se n@scuse în Iubire, care
Mi-a dat carne, ca s@-Mi acop@r Dumnezeirea. Aceast@ Inim@ a venit la
Mine, s@ M@ roage, Eu eram Îndurarea. Eu iubeam aceast@ Inim@ òi eram
prezent în Ostie.
Eu veneam ca Isus òi Eu eram Isus. Sufletul era închis în acest trup de
Iubire. Tot ce se întâmpl@ în suflete, se întâmpl@ în Mine. Sufletele care
sunt deja în Cer de mai mult timp vor interveni òi cu efect posterior.
Numai când toate inimile vor înceta s@ bat@ òi toate trupurile se vor
odihni, voi dori s@ binecuvântez Lumea cu învierea òi s@ ridic din nou
Oamenii de pe p@mânt.
Eu am fost înaintea tuturor. Eu sunt bobul de muòtar òi bobul de grâu.
Cine a umplut p@mântul? Cine v-a întocmit m@dularele? Dumnezeu este
ordine. Eu am fost înainte de soare, iar p@mântul a trebuit s@ existe, ca s@
întind o mân@ sufletelor care alunecau sigure spre abis. Eu sunt asemeni
conduc@torului care-òi încurajeaz@ solda+ii înaintea luptei. Eu sunt
Învierea òi Via+a. Când învie sufletul, mormântul se deschide òi pentru
învierea trupului. Încredin+eaz@-Mi neputin+a ta. Eu îi conduc numai pe
cei mici. Cei mari nu se las@ conduòi, ei merg pe propriul lor drum. Eu
am privit în inima ta òi am iertat toate p@catele òi tot trecutul. Tu te-ai
abandonat Mie.
D@-Mi inima ta în Har. Priveòte îndelung Inima Mea, Pân@ o posezi.
Aòa trebuie s@ te aprinzi de Iubirea Mea. Noi avem împreun@ o inim@ de
Har. Iubeòte-i pe to+i din Iubire pentru Mine.
Î+i întind Inima Mea cu amândou@ mâinile. Priveòte tot ce a îndurat
pentru suflete. Astfel o po+i atrage la tine, s@ o jertfeòti pentru p@c@toòi, în
139

numele a tot ce a suferit pentru ei. (Eu doresc s@ te primesc prin Inima òi
Puritatea Mamei tale, ca s@-i salvez pe to+i p@c@toòii).
Cine ar putea s-o imite pe Maria òi s@ nu +in@ cont de sufletele care se
pierd f@r@ nici un ajutor? Tu trebuie s@ M@ sensibilizezi cu Iubirea Mea,
care se odihneòte în Inima Mea. Aòa îmi po+i mul+umi pentru tot ce am f@
cut pentru tine, iar sufletul r@mâne umil.”
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PRUNCUL ISUS DE LA GLONN, ÎN BAVARIA
Justine avea un Prunc Isus din cear@, înf@òat, din care se afl@ de secole
în +inuturile Alpilor. Îl g@sise pe 3.7.1970, în prima vineri a lunii, într-un
pod, murdar òi zgâriat. Cu mult@ r@bdare, l-a cur@+at òi l-a f@cut ca òi nou.
În timp ce-l recondi+iona, Sfânta Fecioar@ i-a vorbit îndelung. Chiar
Justine povesteòte într-una din scrierile ei:
“Aveam de mult acest Prunc Isus, când am primit de la P. Weigl o
broòur@. În ea era o imagine a Maicii bunului Sfat. Privind-o, am auzit
dintr-odat@ acesta cuvinte:
Eu iubesc pe cei bolnavi, pe cei în nevoi, pe cei p@c@toòi. Mamele ar trebui s@ m@ invoce când fiii lor se pierd. Dar spune-le s@
aib@ credin+@, c@ci va sosi timpul. Este nevoie de acest ajutor. - numai s@-l
cer Pruncului (òi mi-a fost ar@tat Pruncul pe care-l +ineam sub un clopot
de sticl@). Depune inten+iile, cererile sub pern@ (pe care-òi pune capul
Pruncul Isus). F@ tot ce-+i spun cu privire la Prunc. S@ nu te lipseòti de el
niciodat@. Deocamdat@ r@mâne în aceast@ cas@, pentru c@ mul+i vin òi
ador@ Pruncul. El trebuie s@ apar+in@ Bisericii. - S@ fie din nou sfin+it,
trebuie s@ r@mân@ ca acum. Prin mijlocirea acestui Prunc înc@ se fac
minuni. Multe au fost jignirile pe care le-a îndurat Inima Mea.
Aceste jigniri erau îndreptate c@tre Mine, prin acest Prunc. Mi-e drag@
orice imagine care poate ajuta la adorarea Pruncului Meu. Încearc@ s@
în+elegi. De aceea doresc s@ fie adorat.
De aceea am venit în aceast@ or@. - Nu spune înc@ nim@nui. Voi da
Pruncului o nou@ cas@. Po+i s@ o crezi cu t@rie. Acest Prunc va fi înc@
adorat foarte mult. - Eu te-am condus în acest loc s@ g@seòti Pruncul.
Binecuvântarea Mea este cu acest Prunc. Nu mai trebuie s@ apar+in@ nim@
nui. Aceste rânduri trebuie s@ se p@streze pentru Prunc. Ce-+i spun este
pentru Prunc. - Eu îi iubesc pe cei bolnavi, pe cei în nevoi, pe cei p@c@toòi
pentru c@ Pruncul M@ ascult@. Prin intermediul Lui v@ aduc mângâiere.
Deocamdat@ nimeni nu trebuie s@ òtie asta. - Ca òi celelalte lucruri, spune
òi asta confesorului t@u, este bine s@ òtie. Eu aòez Pruncul pe inima lui
preo+easc@ care astfel apar+ine Pruncului. Da+i-I toat@ cinstea. În prezent
r@mâne în aceast@ cas@. Apar+inea unui preot foarte pios. El însuòi l-a f@
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cut òi l-a cinstit foarte mult. Ce ai v@zut tu este duhovnicesc. Eu am vrut
s@-I restitui Pruncului cinstea care atât de mult i-a fost refuzat@. Asta
trebuie s@ òti+i despre acest Prunc. “(mai târziu, din nou Sfânta Fecioar@):
“Pruncul are ochii întocmai ca acest Prunc.
(adresându-se mie): F@când asta ai fost ca o mam@ òi eu sunt Mama ta.
Mai priveòte imaginea. Aòa m@ priveòte Pruncul, ca òi cum ar vrea s@-mi
citeasc@ pe chip toate rug@min+ile. Oricine poate fi ajutat. Într-un fel sau
altul. - Mama o òtie mai bine ca oricine.
Pruncul trebuie s@ fie încredin+at actualului t@u confesor. Dar numai
atunci când vei muri, înainte de întoarcerea ta Acas@. Posibil ca el însuòi
s@ aib@ grij@ òi s@ se ocupe de asta.
Pruncul trebuie s@ se afle într-un loc unde to+i s@ aib@ acces. Nimeni în
afara preotului nu poate face nici o schimbare. Lui i-a fost încredin+at
Pruncul. Este mereu nevoie de autoriza+ia lui. Sub ascultare i-a fost
încredin+at òi aòa trebuie s@ r@mân@, pentru veònicie. - ESTE DARUL
MEU PENTRU PREO*I.”
(2.3.1971, diminea+@, Maica Domnului mi s-a adresat mie, Justine):
“Crede deci în cuvintele mele. Nu am promis prea mult. Am ref@cut
Pruncul. Oricine l-a crezut f@r@ valoare, aòa era de stricat òi plin de praful
din pod. Tu îl mai po+i +ine înc@ pu+in timp. Dar nu-l da în nici un caz!
Las@-l pe confesorul t@u s@ decid@. Trebuie s@ r@mân@ în aceast@ diecez@.
Abia mai târziu se va întâmpla ce +i-am spus, când va veni timpul. Fusese
deteriorat încât nu-l mai puteai recunoaòte. Aceasta nu trebuie s@ se mai
întâmple! Poart@-te cu El cu grij@! Mi-a devenit foarte drag. A ren@scut
prin cuvintele mele. Au venit din inima mea, pentru Prunc. Nimeni nu va
mai atinge Pruncul când va fi sfin+it din nou. - Aòa s@ v@ purta+i cu un Fiu
dumnezeiesc. - Numai mâinile consacrate îl pot atinge. Nu uita: este rodul
inimii mele. Sta+i din nou cu fric@ în fa+a acestui Prunc, El va mântui
sufletele voastre!”
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(despre cel r@u):
“Nu te l@sa înòelat@, îi va smulge multe suflete”.
(2.3.1971, la prânz, Mama lui Dumnezeu).
“Doresc ca Pruncul s@ fie din nou adorat. Cu ardoare iubesc sufletele
voastre. V-am cuprins pe to+i în inima mea, prin acest Prunc pe care Tat@l
mi l-a d@ruit pentru voi, pentru mântuirea lumii întregi.
Eu òtiu cât de mult v@ iubeòte Fiul. Pentru sufletele voastre s-a umilit f@
cându-se Prunc òi s-a l@sat culcat pe paie. Ar@ta+i-I Tat@lui bucuria
voastr@, pentru c@ aòa i-a pl@cut Lui s@ vin@ la voi!
Iubi+i-l deci pe Fiul inimii mele care cu atâta Iubire a dorit s@ vin@ la
voi! Iubirea nu poate fi oprit@, nici înc@tuòat@. Face+i-m@ din nou fericit@,
eu tremur pentru fiecare suflet în parte! V@ iubesc nespus pentru Sângele
S@u. Numai aòa sunte+i purifica+i, numai aòa! Ce amenin+at@ era Via+a
Lui, a celui mai mic copil! Aòa vi-L redau. Astfel fiecare suflet mi-a
devenit scump. Eu binecuvântez fiecare preot cu acest Prunc. Aòa vi-l
redau.
Preotul a v@zut ceea ce ast@zi se împlineòte.” (4.3.1971, diminea+@ am auzit pe neaòteptate cuvintele: “Coroni+@”.
Atunci am în+eles: Pruncul ar fi trebuit s@ aib@ o mic@ coroan@. Eu m-am
gândit la o coroan@ frumoas@, cu pietre pre+ioase. Dar atunci, am auzit din
nou: “Nu una pre+ioas@”. Inelul meu de nunt@ nu mi se p@rea destul de
frumos! Eram cu adev@rat întristat@, òi în plus era prea mic. Acestea erau
gândurile mele. çi am auzit din nou: “Trebuie doar l@rgit! O piatr@
pre+ioas@ ajunge. Trebuie s@ semene cu un inel de nunt@! Crede-M@ cu
convingere, este vorba despre Prunc. De ce te împotriveòti aòa de mult?
Totul r@mâne secret. Nu este umilin+@ dac@ te împotriveòti mereu.” Eu am plâns. Pur òi simplu nu puteam în+elege. Din nou cuvintele…):
“Prezint@-i confesorului t@u situa+ia, cere-i-o ca pe o favoare òi nu te
preocupa. El îl va duce unde este stabilit. Totul are o semnifica+ie
spiritual@. - S@ nu schimbi nimic. Îmi este drag aòa cum este. Scrie-+i
via+a. To+i vor recunoaòte c@ era însuòi Harul. F@r@ Mine drumul t@u nu
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era posibil. F@-o în cinstea Pruncului. Eu te ajut. Vreau s@-+i dau timp
suficient. Prin asta vreau s@-+i fac o bucurie. De ce î+i este aòa de greu?
Fiica Mea, drumul t@u duce spre culme, aòa cum înainte ducea în jos. Nu
ezita, via+a ta este în mâinile lui Dumnezeu.” (Acum, din nou…):
“Totul are o semnifica+ie profund@. Iubirea este cea care d@ via+@. Nu
poate muri nici în cea mai profund@ noapte. P@streaz@ numele t@u
ascuns!”
(5.3.1971)
(Nu în+elegeam semnifica+ia cuvintelor care se refereau la inelul de
nunt@. Dar ele îmi veneau mereu în minte. Atunci am luat inelul òi am
vrut s@ v@d dac@ i se potriveòte Pruncului. Atunci am sim+it c@ trebuie s@
m@ uit la Prunc, eram cuprins@ de fericire, òi dintr-odat@ mi s-a p@rut
frumos. Imediat am auzit cuvintele): “Acum î+i place òi +ie, iar Mie òi
mai mult! Acum ai împlinit dorin+a Mea. Nu po+i s@-mi faci o bucuria
mai mare. Astfel Pruncul poate s@-+i plac@ òi mai mult. Dumnezeu are un
plan special cu toate acestea. Fiica Mea, acum va fi Lumin@ în multe
suflete.
Acest Prunc apar+ine preo+ilor. - Tu ai împlinit fiecare dorin+@ a Mea.
Pruncul trebuie acum s@ r@mân@ aòa:
Arat@-l aòa Bisericii.” (Noaptea, am auzit ):
“Eu sunt un Rege preot! Adaug@ òi poezia, spune-i totul confesorului
t@u. El î+i va spune ce òi cum trebuie s@ scrii. F@ întocmai cum î+i va
spune el! Împlineòte cuvântul lui de preot!”
(Cu privire la preotul care construise Pruncul din cear@):
“Pruncul a fost sfin+it direct de Tat@l. Acel preot òi-a consacrat
neîncetat via+a Pruncului, în fiecare zi din nou. Purta cu el în secret
imaginea Pruncului în sufletul s@u, pân@ când l-a modelat singur. A fost
imaginea sufletului s@u, pân@ în clipa în care nu l-a mai v@zut. De câte ori
nu l-a în@l+at spre cer, pentru a-i mul+umi lui Dumnezeu c@ s-a f@cut Om.
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Într-o noapte acest copil a venit la el, înf@òat, întins pe paie òi plângând.
Atunci, el s-a trezit, crezând c@ viseaz@.
Aceast@ imagine i s-a ar@tat sufletului s@u. El avea o inim@ de preot cu
adev@rat demn@, atât era de copleòit de Iubire. El a avut câteva nop+i la
rând acelaòi vis în care Pruncul a plâns mereu.” (M@ întrebam cu îngrijorare ce voi face dac@ îmi vor cere Pruncul
înapoi. Eram îngrijorat@ de aceasta òi atunci am auzit:)
“Spune-le lor ceea ce ai auzit despre Prunc. Pruncul trebuie s@ r@mân@
în mâini consacrate. Ele îmi vor sluji mie. Nu trebuie s@ se opun@! El a
p@r@sit aceast@ cas@ ofensat. Doar Eu puteam òti ce se va alege de El. Nu
putea fi recunoscut ca òi Fiul lui Dumnezeu pentru c@ z@cea în pod în
starea în care era. Era un Prunc consacrat într-un mod deosebit. Am vrut
s@ fiu eu îns@mi cea care s@ salvez Pruncul. …Împlineòte totul în numele Domnului care te-a creat, te ocroteòte òi te
conduce! Acesta este sensul a ceea ce vreau s@-+i spun! - PRUNCUL
AçTEAPTÃ PRIN LUCRAREA TATÃLUI UN NOU ÎNCEPUT!”
(de la Mântuitorul urm@toarele cuvinte):
“EU SUNT REGELE TUTUROR TIMPURILOR! Acest lucru tu nu-l
în+elegi, are o semnifica+ie cu mult mai profund. - Aòa trebuie s@ M@
recunoaòte+i drept DUMNEZEU, c@ci Eu sunt DUMNEZEU însuòi care
M-am coborât la voi! - El însuòi a venit… asta v@ spune totul. Eu sunt
prezent în acest cuvânt. Nu M@ scoate+i afar@ din aceste cuvinte. - Eu sunt
PÃSTORUL TUTUROR PÃSTORILOR, înc@ de la început!
Tu òtii c@ Eu sunt Rege,
aòa de aspru am fost contestat.
Inima Mea este ca o împ@r@+ie,
aòa de mult am suferit.”
Ostie òi Sacramente Pruncul cu steaua f@r@ col+uri,
Cu 7 raze, pline de Lumin@ str@lucitoare.”
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(16.5.1971, duminic@ diminea+a, la 4.45, cuvintele):
“Inima este de un roòu aprins (aòa am v@zut-o) de team@ c@ Pruncul va
fi judecat dup@ cum arat@. Dar înc@ nu e târziu. - çtii c@ acest Prunc
înseamn@ Jertf@? De aceea coroana cu inelul de nunt@. Acesta este
Pruncul cu steaua, Mielul lui Dumnezeu. Pruncului i s-a dat Inim@. S-a n@
scut pentru Iubire, aòa cum îl vezi. Nu mai este altul cu aceast@ coroan@ minuscul@ pe care Isus s@-l înal+e
aòa de mult. - Acest lucru se refer@ la preo+i, coroana este Inima Sa. PENTRU MINE este cel mai dulce Prunc.
…F@ toate din Iubire pentru Prunc. Este dat în ajutor fiec@rui preot. …
Respecta+i zilele de odihn@ ale preo+ilor!
G@si+i-v@ refugiu în acest Prunc!
Gândi+i-v@ la numeroòii preo+i pe care crucea aproape îi striveòte!
Câ+i din ei au r@mas singuri! Sunt l@sa+i singuri, sunt r@u în+eleòi òi nu
mai reuòesc s@ se întoarc@ înapoi. Abisul este prea mare. - Ajutorul
trebuie s@ vin@ din Cer. De aceea v-am adus Pruncul. - O singur@ privire
va fi de-ajuns pentru a indica adev@rul”.
(16.5.1971) “F@ orice lucru pentru Prunc, òi pentru preo+i…” Pruncul Isus
Este puternic òi slab,
Înduioòeaz@ pe oricine.
În noapte pe paie,
Aòa mai este òi ast@zi.
Ce drag este,
În unire cu Tat@l.
Ziua òi noaptea,
ocrotit f@r@ încetare.
Veni+i deci s@-L vede+i,
încredin+at Mamei.
Ea L-a n@scut,
Era doar ascuns.
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În Iubire òi-n durere,
l-a primit frem@tând în inima ei,
el era atât de singur.
Este un Suflet òi un Trup cu Tat@l.
O, Mama lui Dumnezeu,
Arat@-ne Steaua,
Unde doarme Pruncuòorul
Str@puns de Iubire.

(Dup@ i-am dat p@rintelui Alfons Weigl s@ consacre din nou Pruncul,
eram îngrijorat@ pentru c@ îl învelise cu o alt@ faò@ decât cea pe care o
folosisem eu. çi iat@ c@ la 22.30 seara am auzit aceste cuvinte…):
“Eu am mâini òi picioare. Am un suflet atotp@trunz@tor. Sunt perfect. Prin Mine totul a prins via+@. Tu eòti doar instrumentul. M-am l@sat
modelat de tine doar pentru c@ f@ceai totul cu atâta iubire. Trupul este
acum spiritual. Primeòte via+@ prin preot. Voi binecuvânta din belòug
acest drum. Regeòte, c@ci Eu sunt REGE! - Aceast@ binecuvântare se
revars@ òi asupra voastr@. Prin ea pute+i ob+ine har de fiecare dat@ când v@
îndrepta+i gândul spre Prunc. Ve+i vedea în ceasul mor+ii, c@ Pruncul v@
d@ruieòte fidelitatea òi Iubirea Sa mântuitoare. Trebuie s@ crezi aceasta cu
t@rie! Este un Prunc Sfânt! - Dar trebuie s@ crezi cu Iubire! Mul+umi+i-i
mereu c@ s-a f@cut Om!” O, Mam@, eu alerg spre chipul t@u,
Privirea ta este ca un scut luminos.
Tu eòti Mama care pe to+i îi primeòte,
çi nimeni nu te strig@ în zadar.
Tu eòti darul pe care Fiul T@u ni l-a l@sat în pragul mor+ii,
Inima Sa era plin@ de Iubire, chiar în mijlocul p@catelor òi a batjocurii.
De aceea eòti pentru suflete cel mai scump
çi celui care se r@t@ceòte, Tu îi întinzi mâna.
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Tu cunoòti acest p@mânt òi toate nevoile lui:
Scap@-ne, o, Mam@, de moartea veònic@.
Îndur@-te de noi: coboar@-+i spre noi privirea,
ajut@-ne s@ afl@m Harul, schimb@-ne via+a.
Tu Sc@parea p@c@toòilor, o, Podoab@ cereasc@
D@ruieòte-i iubire lui Isus, òi nou@ Cur@+ia Ta.
Tu m@ conduci pe c@i de Dumnezeu stabilite,
eòti Mama mea, iar eu copilul T@u.
çi chiar de se va face întuneric, nu m@ voi teme,
c@ci am chipul t@u în fa+a ochilor, care atrage Lumina.
(Ieri seara la ora 11 am auzit aceste cuvinte…):
“Pruncul fusese consacrat Iubirii. Inima preotului era ca òi sfâòiat@. Era
d@ruit@ cu totul acestei Iubiri. Avea o mare dorin+@ de isp@òire. Era
aproape mistuit@. El vedea Pruncul sângerând. Omenirea l-ar fi pierdut
pentru totdeauna. El a v@zut marele întuneric al lumii de ast@zi. Cât@
durere îi pricinuia aceast@ noapte! Cât@ durere sim+ea pentru aceste
timpuri de întuneric, purt@toare de moarte! El era mereu încins cu funii, iar noaptea se biciuia. Sufletul lui parc@
era desprins din soare, aòa era de pur.
Pruncul a tr@it cu adev@rat în sufletul òi ochii s@i.
Astfel îl vedea noaptea.” -
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RUGÃCIUNI
(Extras din mesaje)

RUGÃCIUNEA
(De la Isus):
“DUMNEZEU va asculta orice rug@ciune. V@ spun: orice rug@ciune! Nici una nu va r@mânea neascultat@, aòa de mare este Iubirea Tat@lui. El
ascult@ glasul Fiului S@u, care str@bate orice rug@ciune. El nu s-a rugat în
zadar, ci a sfin+it orice rug@ciune. Nu a f@cut nimic f@r@ Duhul Sfânt. El
este unit în rug@ciune cu Tat@l òi cu Fiul. El cunoaòte secretul. Nici un om
nu poate m@sura rug@ciunea, c@ci El este cel care vorbeòte cu Tat@l. Cerul òi p@mântul nu òtiu cum Dumnezeu vorbeòte sufletului! çi acesta
este un secret. - O mare Iubire coboar@ de la Tat@l peste cel ce se roag@. Cât de neputincios este omul f@r@ rug@ciune, în lupta cu r@ul!
Cine se roag@ nu se osândeòte, chiar dac@ se roag@ pentru el!
DUMNEZEU òi-a luat un angajament în ceea ce priveòte rug@ciunea
atunci când a zis : “Tot ce ve+i cere Tat@lui în numele Meu…”.
CU SEMNUL CRUCII VOI VÃ RUGA*I ÎN NUMELE SFINTEI
TREIMI. FIII MEI, RUGA*I-VÃ NEÎNCETAT!
DUMNEZEU va uòura Victoria! Deja al doisprezecelea ceas se
apropie! - În curând va avea loc o nou@ lupt@ a duhurilor. DUMNEZEU
òi sfin+ii sunt cu voi. - Ave+i din nou curaj!
Biserica merge pe propriul drum òi se crede abandonat@. Dar aceasta
numai pentru pu+in timp. - Eu sunt crinul din vale, astfel va fi purificat@
Biserica Mea!
UMILIN+A îi lumineaz@ pe cei care au r@mas cunoscu+i. - Aceast@ for+@
curge de la Duhul Sfânt òi este primit@ de oameni. Fiecare îi va cunoaòte
valoarea òi o nou@ fervoare v-a p@trunde Biserica Mea
Tabernacolele vor r@mâne neatinse òi în aceast@ perioad@. Astfel
oamenii vor g@si Casa. Ele vor avertiza despre suflarea Duhului. Vina se
va topi precum ghea+a în b@taia vântului cald din sud. Se pot vedea
urmele Duhului Sfânt.
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V@ anun+ o mare bucurie: O LUMINÃ SE VA ARÃTA PE CER!
Eu pot s@ schimb totul! Pot s@ fac orice lucru inexistent. Nu am nici un
obstacol. Dup@ Cuvântul Meu a avut loc aceea pescuire abundent@.
Mreaja - care la început era goal@ - era aceeaòi òi dup@ pescuire! La fel
pot da unui suflet din abunden+@, dac@ +ine cuvintele Mele.
Am spus multe cuvinte, iar efectul lor este acelaòi òi ast@zi. Voi trebuie
doar s@ le primi+i òi accepta+i din inima. Da, cuvintele Mele òi ast@zi au
acelaòi efect ca òi la pescuire! Nimic nu am spus în zadar
Sunt prezent în fiecare cuvânt al Meu. ATUNCI CÂND ESTE CITITÃ
EVANGHELIA, AUZI CUVÂNTUL MEU. Sunt aòa de viu în cuvintele
Mele!
Eu òtiu pe femeia care s-a atins de haina Mea - ast@zi òi mâine. În
aceast@ hain@ Eu sunt viu.
Fiica Mea, astfel trebuie s@ fie òi credin+a voastr@!
Dac@ s@ru+i o icoan@ M-ai s@rutat pe Mine, pentru c@ sufletul t@u M-a s@
rutat pe Mine. Nu-l s@ru+i pe cineva pe care nu-l iubeòti.
Dac@ cineva se roag@, Eu îl ascult cu aten+ie. Eu sunt chemat, onorat
prin rug@ciune. Sunt aòa de atent la rug@ciune, ca òi cum aò asculta un
ecou. Fie c@ este f@cut@ r@u, sau cu mare reculegere, Eu v@ ascult mereu,
ca òi cum M-aò ruga Eu însumi. Aòa de mare este rug@ciunea, pentru c@
este inima cea care trebuie s@ se roage!
Ar trebui s@ v@ g@si+i mereu ad@post în rug@ciune; dac@ ceva v@ pare
dificil, v@ va fi clarificat.
Invoca+i mereu ajutorul Duhului Sfânt! El conduce totul pe calea cea
dreapt@. Rugându-v@ se aud trei voci: a Tat@lui, a Fiului òi a Duhului
Sfânt, pentru c@ DUMNEZEU este Treime!
Tu nu òtii ce înseamn@ s@ te rogi - înc@ nu òtii!
çi totuòi tu po+i òi òtii s@ te rogi. Duhul Sfânt v@ ajut@ s@ v@ ruga+i.
Rug@ciunea înal+@ sufletul la cer, precum p@s@rile în zbor.
Dar exist@ diferen+e, nu tuturor le este dat s@ zboare. Aòa cum ciocârlia
zboar@, diminea+a în zori.
S@ nu-i uit@m òi pe ceilal+i.
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Cât de greu este uneori! Cu anevoie omul se înal+@ de la p@mânt - òi
totuòi Duhul Sfânt deja a primit-o.
Sufletului îi r@mâne ascuns acest lucru. Fiecare rug@ciune se va ridica la
Cer. Ca òi t@mâia cu mirosul ei care înconjur@ altarul.
În rug@ciune, M@ întâlneòti pe Mine.
Nu am spus: “Eu sunt cu voi!”
CÂND SE ROAGÃ OMUL NU ESTE SINGUR. ÎNGERUL LUI
PÃZITOR SE ROAGÃ CU EL. MEREU SUNT DOI CARE SE ROAGÃ
- çI DEJA EU SUNT ACOLO - AçA CUM AM PROMIS PRIN
CUVINTELE MELE. Nici unul din acestea nu se schimb@! Sunt Eu,
foarte aproape, ca înv@luit în t@mâie. La fel iubesc òi rug@ciunea! Îmi
sporeòte Gloria !
Eu am spus: “C@uta+i mai întâi Împ@r@+ia lui Dumnezeu!”
Lua+i aminte la Cuvintele Mele! În curând le ve+i în+elege sensul.
V@ privesc pe to+i. Fiecare cuvânt aduce în dar Dumnezeirea Mea. Totul
devine pur òi viu prin Cuvântul Meu.
Ave+i o credin+@ vie! Multe lucruri pe care nu le poate vedea - lumea le
judec@ în felul ei.”

RUGÃCIUNEA DE MIJLOCIRE
(De la Isus):
“Dumnezeu iubeòte rug@ciunea de cerere.
O unesc Iubirii Mele pentru suflete.
Satana trebuie s@ p@r@seasc@ drumul din fa+a lor, cu siguran+@!
Cât sunt de necugeta+i oamenii, tr@ind numai pentru aceast@ lume. Cum
îi orbeòte aceast@ necugetare! Eul lor este pe primul loc, nu i se opun în
nici un fel. - Cât de tragic@ este aceast@ ignoran+@, aici unde se decide
totul!
Cât de s@rmane sunt aceste suflete. - Nu òtiu cât M-a costat eliberarea
lor. - Au distrus totul. Au t@g@duit orice lucru pre+ios. - Astfel de suflete
merg spre ruin@.
Indiferen+a a sf@râmat cheia bog@+iei pe care Inima Mea o r@spândeòte
prin Sacramente. - Pentru mul+i nu sunt prezent. çi-au pierdut vederea òi
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nu m@ mai pot urm@ri. - Totul a devenit de ghea+@. Nu mai recunosc decât
ceea ce +ine de Natur@. Evit@ orice efort de a c@uta òi g@si Calea dreapt@.
Cum este în zadar rev@rsat@ Iubirea Mea peste ei! - Dar Eu nu pot s@-i uit.
Într-o zi toat@ aceast@ suferin+@ se va rev@rsa asupra sufletului.

Cât de mult m-am gândit la ei - òi ei sunt indiferen+i. Dup@ aceast@
via+@, la cine se vor reîntoarce? Nu este sufletul cel mai mare dar, pentru
care EU am îndurat toat@ opera R@scump@r@rii? Ar trebui s@ fi+i ca pruncii
òi s@ r@spunde+i la aceast@ Iubire nem@surat@, cu via+a voastr@, conform
voin+ei lui Dumnezeu.
Cum am coborât pân@ în adâncuri ca s@ caut sufletul vostru òi s@-l
smulg din întuneric, înainte de a fi prea târziu!
Harul înc@ v@ mai sus+ine, pân@ când timpul va trece òi va suna ultimul
ceas pentru voi. - Gândi+i-v@ aòadar cât de mult pierde+i! Tot ce era preg@
tit pentru mântuirea voastr@ va fi în zadar. Când v@ ve+i da seama, ce dur
va fi pentru voi! Eu nu pot interveni în voin+a voastr@. Altfel aò omorî iubirea cu care
v-am d@ruit voin+a. Pot doar s@ suf@r pentru asta.
Pot oare uita un suflet pentru care mi-am dat via+a?
Tu trebuie s@ suferi cu sufletele, aòa se va împlini Unirea. - Pentru Mine
ea înseamn@ totul. - S@ nu spui niciodat@ nu Voin+ei Tat@lui, nu este o
înfrângere. Iar tu primeòti ocrotirea de care ai nevoie.
Nu òti+i cât v@ urm@reòte Satana! O singur@ privire de-a lui v-ar ucide.
În fa+a mâniei sale a+i încremeni teroriza+i.
Fi+i aten+i la Mine! S@di+i în inim@ aceste cuvinte!
Iubirea Mea f@r@ sfâròit este cea care v@ vorbeòte.”
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SEMNUL CRUCII
(Isus):
“Face+i cu pl@cere semnul crucii. O, câte p@cate v@ sunt iertate prin
acest semn! Nimic nu este atât de pre+ios, òi nimic nu poate fi mai sfânt
decât semnul Inimii Mele.
O, iubeòte deci semnul Crucii! Binecuvântarea sa inund@ lumea. - Voi
sunte+i însemna+i cu iubirea mea pentru Tat@l.
Dumnezeu s-a împ@cat cu omenirea. Semnul Crucii v@ uneòte cu
Iubirea, cu care Eu am suferit pe Cruce pentru voi. Nimeni nu face
Semnul Crucii în zadar, pentru c@ atinge mereu Iubirea Mea, chiar dac@
pare f@cut în grab@.
Este ca òi când ai atinge curentul, se simte o zguduitur@ . Dar Iubirea nu
ucide, Ea d@ via+@! - Ea miòc@ sufletele, care pot s@ creasc@. Sufletele
trebuie s@ creasc@!
Nu am vorbit Eu despre gr@untele de muòtar? Eu pot s@ dau sufletului o
mie de nume. Eu pot s@ dau sufletelor voastre un alt nume. Voi sunte+i f@
cu+i pentru Cer.
Dar vrei s@-Mi acorzi timp? Eu î+i dau în schimb veònicia! Acesta este
pre+ul Iubirii. - Oamenii au timpul, Eu veònicia. Iubeòte Crucea, ea te-a
mântuit! Aòa cum bobocul înfloreòte ca s@ arate frumuse+ea florii, tot astfel
sufletul se deschide Iubirii lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt…”

SFÂNTUL ROZAR
(Maica Domnului):
“Ruga+i-v@ cu fervoare Rozarul! Are mare putere asupra duhurilor rele.
Eu l-am întocmit pentru voi. - Fiii care se roag@ rozarul sunt strâns
uni+i cu Mine. Ei nu se pot pierde!
Dumnezeu iubeòte rug@ciunea Rozarului.
Este un omagiu adus Fiului Fecioarei. Cu el pute+i adora Minunea pe
care Dumnezeu a f@cut-o printre voi. În acelaòi timp sf@râm@ lan+urile.
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Ele sunt flori mistice pe care Mi le d@rui+i. Eu le ofer Tat@lui pentru voi.
Aòa realizez unirea, mereu nou@!
Cu el îi ajuta+i pe mul+i. Nu pot l@sa neascultat nici un salut* , pentru c@
îmi miòc@ Inima.”
SFÂNTUL SEBASTIAN
(De la Isus):
“Ruga+i-v@ la sfântul Sebastian.
A fost un mare erou al Credin+ei òi al Abnega+iei.
Acorda+ii din nou cinstea cuvenit@!
Este protectorul Bisericii òi a fiec@ruia în parte, ca s@ lupte împotriva
necredin+ei.
Face+i-o cu încredere, va da roade.
Nu las@ nici o rug@ciune neascultat@.
çi în fa+a lui spiritele r@ului fug. Este un adev@rat izvor de Har
împotriva necredin+ei. Iat@ cum l-a m@rturisit pe Dumnezeu . La moartea
sa a fost o floare a Duhul Sfânt.
Invoca+i-l ca s@ înt@reasc@ credin+a, s@ v@ pute+i oferi s@ purta+i Crucea!
El este un mare mijlocitor - unul dintre cei mai mari!”
FECIOARA DE LA FATIMA
(De la Sfânta Fecioar@ ):
“Eu sunt Doamna voastr@ care v@ protejeaz@, nu doar pe copii. Vreau s@
spun aceasta fiec@rui suflet. Dintotdeauna mi-am ap@rat copiii. Eu îi
ascult pe cei ce se roag@. Eu v@ duc la Isus.
Voi nu reuòi+i s@ g@si+i Calea pentru c@ p@mântul v@ orbeòte. Eu apar
fiec@ruia, în diferite forme. De la Iubire nu poate fi exclus nimeni.
Ar trebui s@ m@ numeòti “VICTORIOASÃ”!
La picioarele Crucii via+a mea a trecut prin Duhul. Via+a mea apar+inea
în întregime lui DUMNEZEU. Niciodat@ nu m-am oprit, òi astfel mi s-a
dat totul.
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SUFERIN*A ESTE UN SEMN DE SUS. - CEI DREP*I TREBUIE
SÃ SUFERE. ACEASTA ESTE O DATORIE SUBLIMÃ! - VICTORIA
VINE PRIN INIMA MEA NEPRIHÃNITÃ. EA VA CUCERI RUSIA!
V@ spun înc@ o dat@: DA, EA VA TRIUMFA!
Am fost trimis@ pe p@mânt cu o înalt@ misiune pentru popoare.
Nu trebuie decât s@ v@ ruga+i Rozarul! Cu el vreau s@ înving.
Crezi c@ nu pot? Vei fi uimit@ de Puterea mea! Eu am purtat în mine
Atotputenicia òi ceva mi-a r@mas în inim@.
Eu îl aveam pe Tat@l, òi voi m@ ave+i pe mine. Isus este în voi to+i! Tat@l
m@ iubeòte pe mine în Fiul S@u. - VOI V-A*I PUTEA NUMI “ISUS “.
AçA VÃ VEDE TATÃL ÎN MINE.”
LITANIE ÎN CINSTEA MAMEI CRUCII
IUBIRII MÂNTUITOARE
(Alc@tuit@ din diferite invoc@ri con+inute în mesaje)
Doamne miluieòte-ne,
Cristoase miluieòte-ne.
Doamne miluieòte-ne
Doamne auzi-ne
Doamne ascult@-ne
Tat@ din Cer Dumnezeu miluieòte-ne pe noi
Fiule R@scump@r@torul lumii, Dumnezeule , miluieòte-ne pe noi
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieòte-ne pe noi
Sfânt@ treime, Dumnezeule, miluieòte-ne pe noi.
Sfânt@ Maria, roag@-te pentru noi
Tu, Regina Unirii Filiale cu Dumnezeu , roag@-te pentru noi
Tu, Regina sufletelor, roag@-te pentru noi
Tu, Regina lumii, roag@-te pentru noi
Tu, Regina tuturor întâmpl@rilor, roag@-te pentru noi
Tu, Regina Îngerilor, roag@-te pentru noi
Tu, Regina Iubirii, roag@-te pentru noi
Tu, Regina Harurilor, roag@-te pentru noi
Tu, St@pâna Iubirii de trei ori Încoronat@, roag@-te pentru noi
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Tu, Rug@toare Atotputernic@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Mântuitorului òi Mama noastr@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Fiului lui Dumnezeu òi în Cer, roag@-te pentru noi
Tu, Mama sufletelor, roag@-te pentru noi
Tu, Mama preo+ilor, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Iubirii, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Harului, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Îndur@rii, roag@-te pentru noi
Tu, Mama În+elepciunii, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Iubirii frumoase, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Împ@r@teas@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Puternic@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Crucii Iubirii Mântuitoare, roag@-te pentru noi
Tu, Mama în care s-a împlinit cel mai mare Miracol, roag@-te pentru
noi
Tu, Mama tuturor mamelor, roag@-te pentru noi
Tu, Mama cea mai frumoas@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama cu Inim@ minunat@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama cu Inima însângerat@, roag@-te pentru noi
Tu, Mama cu Mâinile rug@toare, roag@-te pentru noi
Tu, Mama care cau+i f@r@ încetare, roag@-te pentru noi
Tu, Mama prea demn@ care nu uit@ pe nimeni, roag@-te pentru noi
Tu, Mama întregii Biserici, roag@-te pentru noi
Tu, Mama în@l+at@ s@ fie Seva Iubire, roag@-te pentru noi
Tu, Mama celor care mor neòtiu+i, roag@-te pentru noi
Tu, Mam@ d@ruit@ isp@òirii, roag@-te pentru noi
Tu, Mam@ d@ruit@ total Mântuirii, roag@-te pentru noi
Tu, Mama Purit@+ii inimii, roag@-te pentru noi
Tu, Mama D@ruirii pân@ la ultima suflare, roag@-te pentru noi
Tu, Mam@ mistuit@ în Dumnezeu , roag@-te pentru noi
Tu, Mama supus@ voin+ei lui Dumnezeu, roag@-te pentru noi
Tu, care ai biruit moartea, roag@-te pentru noi
Tu, dintru început Cea Mai Curat@ dintre femei, roag@-te pentru noi
Tu, Mireasa Duhului Sfânt, roag@-te pentru noi
Tu, slujitoarea Domnului, roag@-te pentru noi
Tu, Slujitoare devotat@ în@l+at@ ca Regin@, roag@-te pentru noi
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Tu, mica Slujitoare plin@ de Iubirea lui Dumnezeu, roag@-te pentru noi
Tu, Bucuria Domnului, roag@-te pentru noi
Tu, Iubirea care slujeòte, roag@-te pentru noi
Tu, Iubirea care ajut@, roag@-te pentru noi
Tu, Iubirea care sufer@, roag@-te pentru noi
Tu, F@clia Iubirii, roag@-te pentru noi
Tu, Dar de Iubire preacurat@, roag@-te pentru noi
Tu, Scara care duce la Iubire, roag@-te pentru noi
Tu, Lumin@ str@lucitoare, roag@-te pentru noi
Tu, Potir viu al Jertfei, roag@-te pentru noi
Tu, Bolta Templului lui Dumnezeu, roag@-te pentru noi
Tu, Slujitoarea perfect@ a Mântuirii, roag@-te pentru noi
Tu, Cupa jertfei cu Sângele lui Cristos, roag@-te pentru noi
Tu, Floarea Duhului Sfânt, roag@-te pentru noi
Tu, care por+i Iubirea Tat@lui òi a Fiului, roag@-te pentru noi
Tu, care por+i Victoria dat@ de Tat@l prin Fiul inimi Tale, roag@-te
pentru noi
Tu, care por+i focul Iubirii, roag@-te pentru noi
Tu, care por+i Harul Mântuirii, roag@-te pentru noi
Tu, care por+i Mântuirea, roag@-te pentru noi
Tu, Înso+itoarea Mântuitorului pe calea Mântuirii, roag@-te pentru noi
Tu, Prima Slujitoare a Mântuirii, roag@-te pentru noi
Tu, Mireasa jertfit@ a Duhului Sfânt, roag@-te pentru noi
Tu, Soare veònic, roag@-te pentru noi
Tu, Flac@r@ preacurat@ de Iubire, roag@-te pentru noi
Tu, Potirul Inimii, roag@-te pentru noi
Tu, Vas sfin+it, roag@-te pentru noi
Tu, cea dintâi Chemat@, roag@-te pentru noi
Tu, prima Treapt@ c@tre altarul Fiului, roag@-te pentru noi
Tu, Aleas@ de Domnului s@-l primeòti pe Fiul, roag@-te pentru noi
Tu, care învingi prin Inima Ta Neprih@nit@, roag@-te pentru noi
Tu, Cea Mai Frumoas@ de sub soare, roag@-te pentru noi
Tu, Fecioar@ òi Mam@, roag@-te pentru noi
Tu, Sc@parea p@c@toòilor, roag@-te pentru noi
Tu, Puternic@ mijlocitoare a harurilor, roag@-te pentru noi
Tu, mare Ocrotitoare, roag@-te pentru noi
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Tu, cea mai mare Comoar@ a lumii, roag@-te pentru noi
Tu, cea mai mic@ dintre toate, roag@-te pentru noi
Tu, Doamna noastr@ ocrotitoare, roag@-te pentru noi
Tu, care îi ascul+i pe cei ce te roag@, roag@-te pentru noi
Tu, care mijloceòti cu putere prin Duhul Sfânt, roag@-te pentru noi
Tu, mare Mijlocitoare pentru fiii T@i la Tat@l Ceresc, roag@-te pentru
noi
Tu, pururea Fecioar@ òi Iubire preacurat@, roag@-te pentru noi
Tu, Inima tuturor fiilor T@i , roag@-te pentru noi
Tu, care conduci la Isus, roag@-te pentru noi
Mielul lui Dumnezeu care iei asupra Ta p@catele lumii, iart@-ne
Doamne
Mielul lui Dumnezeu care iei asupra Ta p@catele lumii, ascult@-ne
Doamne
Mielul lui Dumnezeu care iei asupra Ta p@catele lumii, miluieòte-ne pe
noi
Roag@-te pentru noi, Mama mântuitorului,
ca s@ ne facem vrednici de f@g@duin+ele lui Cristos.

DUMNEZEULE, care în imensa Ta Iubire òi cu Harul T@u ai f@cut-o pe
Preasfânta Fecioar@ Mama Mântuitorului òi Mama Noastr@, noi Te
rug@m, f@ s@ alerg@m întotdeauna sub ocrotirea Ei òi prin Mijlocirea Ei
Atotputernic@ s@ ne facem p@rtaòi de Împ@r@+ia pe care Tu ai preg@tit-o
pentru noi înc@ de început.
Tu care vie+uieòti òi domneòti în vecii vecilor. Amin!
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IMNUL DUHULUI SFÂNT
(Extras din mesaje)

O, Duhule Sfânt al Iubirii Veònice,
Tu Duhul apostolilor, care sus+ii Biserica,
Tu eòti Duhul Înfrân@rii òi al Cur@+iei.
Tu eòti Duhul care ridic@ sufletele din abis.
òi nimeni nu a fost înaintea Ta.
Tu eòti Iubirea care se roag@, însufle+eòte totul òi pe care nimeni nu o
poate opri.
O, Duhule Sfinte, dintru începuturi Tu eòti R@d@cina.
Tu eòti Lumina care se revars@ asupra tuturor ca s@ reînnoiasc@ totul.
Tu eòti cel care dai sim+urilor tot ce nu ar fi putut avea.
Tu eòti cel care ai dat Rod Semin+ei.
Tu eòti Lumina care vesteòte iertarea.
Tu eòti Inima care d@ Har p@c@toòilor.
Tu eòti Duhul din care a izvorât planul adâncimii òi în@l+imii.
Tu eòti Duhul care în+elege toate gândurile.
Tu eòti Lumina care niciodat@ nu se face Judec@tor.
Tu eòti acela care iubeòti libertatea òi stai departe de p@cat.
Tu eòti Duhul care niciodat@ nu amenin+@.
Tu eòti Duhul care d@ Iubirea tuturor celor ce o caut@.
Tu eòti Duhul prin care to+i devenim una.
Tu eòti Duhul care nu îndep@rteaz@ nici un suflet.
Tu eòti Duhul care òtie orice fir de praf.
Tu eòti Duhul de care nu se pierde nici cel mai mic.
Tu eòti cel mai mare p@stor de suflete, cel care ne-a d@ruit
Sacramentele.
Tu eòti Duhul care cunoaòte orice culme.
Tu eòti Duhul din care vine orice scânteie
Tu eòti Duhul pe care nici un gând nu-l poate p@trunde.
Tu eòti Pâinea care d@ Via+a veònic@.
Tu eòti s@geata fiec@rui ceasornic òi fiec@rei raz@ de soare.
Tu eòti Focul care nu arde niciodat@ òi totuòi poate arde.
Totul s-a în@l+at cu mireasm@ pân@ la Tine.
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Din Tine revars@ un suflu care înfl@c@reaz@ lumea.
Împ@r@+ia Ta este asemenea unei flori care moare din r@d@cin@ ca s@ dea
via+a.
Tu eòti Duhul care se d@ruieòte Iubirii f@r@ de început.
Tu eòti Duhul care dezleag@ limba ca s@ se poat@ ruga.
Tu eòti Duhul care traverseaz@ t@râmuri de neatins òi alung@ orice viciu,
care ridic@ pun+i neîncetat òi arat@ drumul spre Cas@.
Tu eòti Duhul care vegheaz@ asupra fiec@rei vie+i.
Tu eòti Duhul care se roag@ împreun@ cu fiecare p@c@tos òi-i acord@
îndurare,
care poart@ mereu spre înainte òi nu cunoaòte piedici.
care poate g@si òi caut@ neîncetat,
care face minuni òi niciodat@ nu amenin+@,
care òtie fiecare nume òi pe care nimeni nu-l vede
care p@zeòte fiecare vers òi st@pâneòte fiecare cuvânt
care str@bate orice cale òi nimeni nu i se poate sustrage.
Tu eòti Duhul în care creòte Iubirea, început òi sfâròit la toate.
O, Duhule Sfinte, Tu eòti Iubirea care lucreaz@, pe care cerul òi p@
mântul nu o pot cuprinde, cununa tat@lui òi Fiului d@ruit@ Iubirii care s-a
f@cut pe sine însuòi òi i-a unit,
care s@dit în suflet mireasm@ òi a în@l+at Harul.
Prin Tine ne vine Pacea òi Mâna mântuitoare.
Tu eòti Duhul Iubirii Treimii, oglindit@ în Sine.
Tu eòti Cel ce d@ Iertare òi òtie s@ Iubeasc@.
AMIN!

DUHUL SFÂNT
(Cuvinte transmise de Duhul Sfânt , despre Sine însuòi ):
“Eu sunt În+elepciunea Divin@, care lumineaz@ òi conduce totul.
Nimeni nu are Lumin@ f@r@ Mine!
Am venit odat@ cu Isus în lume òi tot cu El sunt aici, unde sunte+i òi voi,
în inimile voastre!
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Mi-au fost încredin+ate sufletele iubite de Isus, f@r@ nici diferen+@ între
ele, toate la fel, òi de Tat@l în Mine.
Nici o creatur@ nu M@ cunoaòte, doar Iubirea mea v@ este cunoscut@. Eu
port Iubirea Tat@lui la Fiul. - Eu sunt încoronez òi des@vâròesc fiecare
lucru, pentru c@ sunt Cunoaòterea Veònic@.
Numele Meu este ÎN*ELEPCIUNE!
Eu sunt În+elepciunea îns@òi - Sf@tuitorul veònic. Inima Mea este plin@
de În+elepciune , pe care Eu i-am dat-o Fiului. Pe EL se sprijin@ toat@
creatura. Eu îi dau un chip nou.
Unde sunt Eu este Iubire òi Via+@, din Mine însumi.
Eu dau SPERAN*A, ÎNCREDEREA, AçTEPTAREA PLINÃ DE
RÃBDARE.
Pentru iad sunt teribile, îngrozitoare pentru spiritele rele!
Ele fug în întuneric. Nu pot s@ fac@ nimic Împ@r@+iei Mele òi nici nu pot
s@ sf@râme barierele.
Eu reînnoiesc toate lucrurile òi le umplu de binecuvântare.
Eu sunt Lumina din Noaptea Sfânt@ òi Frumuse+ea fiec@rui suflet.
Doar lumina Mea poate ilumina, atunci când toate luminile se sting.
Eu am venit în chip de Porumbel, Iubirea Mea s-a rev@rsat asupra Fiului
Sunt prezent peste tot òi plin de M@re+ie.
Eu sunt Lumina Inspira+iei òi a Cur@+iei, a Ascult@rii òi a D@ruirii. Totul
este ocrotit òi iubit de Mine în Isus, din porunca suprem@. P@mântul nu
este înc@ eliberat, Eu trebuie s@-l purific, s@-l reînsufle+esc òi conduc la
Scopul s@u. Doar atunci când va fi pur, Eu îmi voi ridica Vocea, pe care
nimeni nu o poate imita. EU SUNT ADEVÃRUL ÎNSUçI.
Cuvântul Meu nu a fost înc@ rostit.
Via+a Mea este o alinare, altfel v-ar fi fric@ òi nu a+i cunoaòte deloc
iubirea, c@ci Eu m@ urc cu Putere pe tronul Meu. O fac neîncetat, ca s@
ajut sufletele, s@ primeasc@ Alinarea Mea.
Cunosc orice durere care vine din inim@.
Deschide+i larg inimile òi +ine+i-v@ r@suflarea! EU SUNT REGELE
TUTUROR INIMILOR.
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S@ fie l@udat în veci DUMNEZEU !
Am vrut s@ M@ ar@t cu dou@ aripi ca s@ vede+i promptitudinea Mea, în a
da o form@ Iubirii Mele.
Aceast@ form@ v@ va aduce aminte de Mine.
Eu nu aò putea s@ v@ dau o reprezentare mai bun@. - Porumbeii se
odihnesc cu pl@cere pe acoperiòurile caselor. Acest lucru am vrut s@ vi-l
ar@t. Abia se simte prezen+a lor, dar r@mân la acea cas@, f@r@ s@ mai plece.
Casele voastre sunt ocrotite de Mine, ca òi cum ar fi Patria Mea. - În ea
sufletele sunt încredin+ate Iubirii Mele!
Eu acop@r întreaga lume cu aripile Mele gingaòe!
Din arc@ am dat drumul unui porumbel s@ zboare òi când el s-a întors, a
fost mare bucuria.
Iat@ ce am vrut s@ v@ ar@t cu aceasta.
Inima este Templul Meu
Sufletul Tronul Meu!
Eu sunt cel Atotputernic c@ruia nimeni nu-i poate stabili un scop precis.
Eu am scos veninul din lume òi am f@cut sufletul pl@cut Mie.
FIICA MEA, TOTUL SE ÎMPÃRTÃçEçTE DIN MINE çI IUBIREA
MEA ESTE ISUS.
EU I-AM DAT NUMELE MEU.
NUMELE MEU SE ÎNAL*Ã LA SFÂNTA TREIME
DE AICI A IEçIT çI A VENIT LA MARIA,
ÎN CEA MAI MARE TAINÃ.”
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Alian+a de D@ruire
“AJUTORUL PENTRU TO*I”
Prin Actul de Iubire tr@it
S@-l salv@m pe fratele pierdut
Dragi fra+i òi surori în Cristos, a+i citit scrierile “DUMNEZEU
VORBEçTE SUFLETULUI”. Poate cunoòtea+i pân@ acum numai rug@
ciunea Actului de Iubire:
Isuse, Maria, V@ iubesc!
Mântui+i sufletele preo]ilor,
Mântui+i, sufletele
v@ rug@m cu umilin+è
òi ajuta]i-ne s@ o putem repeta DE O MIE DE ORI
cu fiecare respira]ie,
cu fiecare b@taie a inimii.
(Imprimatur e Vicariatu Urbis N. 26, die 23.11.2013)
Pute+i s@-l invoca+i òi pe Sfântul Iosif òi s@ v@ ruga+i astfel: Isuse, Iosif òi
Maria, V@ iubesc!…(òi urmeaz@ Actul).
Dac@ v@ ruga+i deja Actul de Iubire, r@spunde+i unei mari cerin+e a lui
Isus. De multe ori Mântuitorul i-a f@cut cunoscut misticei Justine Klotz
despre înalta semnifica+ie a acestei rug@ciuni pe care El însuòi o d@:
“Salva+i fratele care s-a pierdut”.
Aceast@ dorin+@ a lui Isus, aceast@ cerere adresat@ tuturor, este prezent@
în toate mesajele Sale. DUMNEZEU ne cheam@ s@ c@ut@m òi s@ salv@m
fratele òi sora care, pierdu+i fiind din cauza p@catului, nu mai reuòesc s@ o
scoat@ la cap@t.
În vederea acestui scop, în afar@ de ACTUL DE Iubire, Isus ne d@ multe
alte ajutoare òi sugestii pentru a ajuta opera de mântuire a sufletelor.
Da, el doreòte chiar òi o Comunitate de suflete care s@ se d@ruiasc@ cu
inim@ deschis@ pentru realizarea acestui scop. Chiar òi dorin+a de a face
parte ne introduce, prin lucrarea lui Isus, în aceast@ mare Comunitate: El
însuòi trezeòte în inima fiec@ruia aceast@ dorin+@!
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Dar care este mai precis misiunea pe care Isus a încredin+at-o “Alian+e
de D@ruire” prin Actul de Iubire tr@it? Este aceea de a-l salva pe fratele
care s-a pierdut, oaia r@t@cit@.
Pentru o în+elegere mai bun@ iat@ câteva mesaje de la Isus extrase din al
cincilea volum (Îndemnuri pentru timpurile noastre):
“Aduna+i-v@ împreun@ într-o ALIAN+Ã DE DÃRUIRE! Renun+a+i la
voin+a voastr@, atunci Eu voi putea s@ v@ vizitez în sufletul vostru!
Forma+i o comunitate: AJUTOR PENTRU TO*I.
Mul+i sunt disponibili. Ocupa+i-v@ de Suflet cu o D@ruire total@! Trebuie
s@ înv@+a+i Iubirea de la Mine…
…Ajuta+i-l pe fratele care nu mai òtie s@ se întoarc@ Acas@! Durerea
Mea este o durere care iubeòte…
…Trebuie s@ fi+i Lumin@, când M-a+i g@sit. Astfel pot înmul+i Harul…
P@stra+i-v@ inima umil@ dup@ ce M-a+i g@sit, ajuta+i-i pe fra+ii care nu
pot g@si singuri Casa!…
Trebuie s@ se d@ruiasc@ Iubire, s@ se împ@rt@òeasc@ Harul, pentru c@ El
este un dar pur!
Eu v-am f@cut pentru Mine - Nu voi m-a+i c@utat pe Mine - Eu v-am c@
utat pe voi! Cel care ajut@, a în+eles IUBIREA MEA…
…Face+i s@ M@ reîntorc în fiecare frate!…
…Lumea a devenit aòa de rece, complet lipsit@ de Duhul Sfânt. Ea ar
trebuie s@ se scufunde dac@ EU nu aò fi prezent în Sacrament
(Tabernacol) òi pentru aceasta.
…Trebuie s@ lua+i IUBIRE de la MINE, ca nimeni s@ nu se scufunde în
acest noroi al p@catului!…
…Roag@-te mereu pentru to+i! Niciodat@ numai pentru tine.
Vreau s@ te angajezi pentru acest tip s@r@cie - dar f@r@ nici o
constrângere…
… Fiica mea, iubeòte-M@ pentru to+i aceia care nu mai sunt în stare! P@
catul i-a robit. Au nevoie de aer curat, care vine din INIMA Mea.
Atunci nu-Mi mai vei fi datoare…
… Gândi+i-v@ mereu la ceilal+i! - Nu cere+i nimic!…
… Am spus: Veni+i la MINE! - Aduce+i la Mine pe cei slabi, întârzia+i,
pe cei crezu+i mor+i! - L@sa+i-i s@ participe la Liturghie òi Via+a se va rev@
rsa!…
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Eu v@ dau puterea s@-i ajuta+i pe p@c@toòi!
În@l+a+i mâinile în rug@ciune! - Eu aud orice suspin. IUBIREA în+elege
orice silab@…
V@ voi ar@ta în veònicie cum v-am ascultat Eu!
La fiecare rug@ciune Eu fac o minune, o minune de Iubire , care poate
salva totul. Iubirea Mea va fi sus+inut@ òi va purta pecetea Duhul Sfânt .”
“Practica+i rug@ciunea! - Vreau s@ v@ ar@t Îndurarea Mea! To+i o pot
ob+ine. Dar òi voi trebuie s@ fi+i îndur@tori! DUMNEZEU v@ introduce în
planul s@u pentru p@c@toòi…
…Forma+i o Comunitate. Depune+i-o în Inima Mea!
Ruga+i-v@ pentru întreaga lume care se pr@buòeòte!”
Cu aceste cuvinte Isus ne încredin+eaz@ o misiune pe care vrem s@ o
accept@m pentru a ne pune în slujba sufletelor fra+ilor òi surorilor noastre.

Dar care sunt condi+iile cele mai importante ca s@ faci
parte din Comunitatea “Alian+a de D@ruire”?
Aòa cum aceast@ Comunitate a ap@rut la dorin+a exprimat@ de Isus,
(revelat@ Justinei Klotz), la fel òi calit@+ile necesare membrilor ei reflect@,
punct cu punct, dorin+a lui Isus de a-i ajuta òi mai eficient pe fra+ii òi
surorile noastre printr-o via+@ spiritual@ aprofundat@, în special prin rug@
ciune òi via+@ sacramental@.
EL însuòi a ilustrat acest drum, care în esen+@ se poate reduce la
formula:
“SÃ FACEM TOTUL CU MARIA, PENTRU TOATE SUFLETELE
çI ÎMPREUNÃ CU TOATE SUFLETELE!”
În cele ce urmeaz@, pe scurt, cele mai importante reguli pentru to+i cei
care doresc s@ fac@ parte din Comunitate:
1. Spovada
Când ne spovedim, putem ob+ine Haruri pentru toate sufletele. Acest
act spiritual “în numele tuturor òi pentru toate sufletele” este o tem@
constant@ a tuturor mesajelor lui Isus transmise Justinei. El spune:
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“Ce face unul, fac to+i! Aòa de mare este acest Sacrament! Se spune:
mut@ mun+ii din loc!”
De aceea recomandarea pentru membrii Comunit@+ii (f@cut@ òi de
Sfânta Fecioar@ la Medjugorje, òi mai înainte la Fatima prin Lucia):
spovedi+i-v@ cel pu+in o dat@ pe lun@, dac@ se poate òi mai des (tocmai de
aceea: pentru to+i aceia care nu o fac sau nu o mai fac, pentru a câòtiga
Haruri pentru to+i, Haruri pe care Dumnezeu doreòte s@ ni le dea.)
2. Sfânta Împ@rt@òanie
Când noi primim Sfânta Împ@rt@òanie, putem l@sa s@ se bucure de
binefacerile Euharistiei òi celelalte suflete.
Dup@ dorin+a lui Isus trebuie s@ încredin+@m Sfânta Împ@rt@òanie inimii
Mamei lui Dumnezeu ca ea s@ o d@ruiasc@ tuturor sufletelor. Cu privire la
acest lucru Isus i-a spus Justinei Klotz:
“Nu m@ închide+i doar în inima voastr@! Depune+i-M@ în inima Mamei
Mele òi urma+i-o în ascuns din suflet în suflet!…”
Prin acestea Isus vrea s@ spun@: c@ trebuie s@ na rug@m la Mama Sa,
care cu adev@rat vede toate sufletele òi le aduce în inima Sa, ca s@ îl d@
ruiasc@ pe Fiul s@u Divin sub forma Sfintei Euharistii.
Putem s@ aducem acest beneficiu spiritual nu doar la persoanele
particulare, ci în acelaòi timp la toate sufletele. Pe primul loc al acestei
activit@+i imense st@ credin+a, iubirea, dorin+a de a ajuta sufletele òi chiar
încrederea noastr@ c@ putem s@ o facem în aceast@ form@ m@rea+@.
“UNUL PENTRU TO*I! - Cu adev@rat o credin+@ care s@ mute òi
mun+ii din loc!”
3. Via+a cu Maria:
Un punct foarte important este òi unirea interioar@, în toate lucrurile, cu
Mama din Cer. Isus a spus:
“F@ totul cu Ea, òi nimic f@r@ Ea!”
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4. Rug@ciunea Actului de Iubire
Actul de Iubire este un punct deosebit al Alian+ei de D@ruire; membrii
ei trebuie s@ îl spun@ cât de des pot òi s@-i îndemne òi pe al+ii s@ îl spun@
pentru c@ de acest Act de Iubire sunt legate cu adev@rat mari promisiuni:
mântuirea a mii de suflete la fiecare Act de Iubire, la fiecare respira+ie, la
fiecare b@taie a inimii pe parcursul zilei fiec@ruia dintre noi, datorit@
infinitei Sale Îndur@ri! (conform mesajelor lui Isus din primul fascicol din
“Dumnezeu vorbeòte sufletului”).
5.Inten+ia rug@ciunii:
La fiecare rug@ciune - chiar òi în orice lucru - trebuie s@ fim aten+i òi s@
reînnoim buna noastr@ inten+ie de a ne ruga òi de a face bine, (desigur
aceasta este datoria noastr@ zilnic@), pentru toate sufletele òi în locul
tuturor sufletelor.
6. Alte rug@ciuni:
Sunt foarte multe rug@ciuni simple pe care Isus ni le sugereaz@ prin
Justine. De exemplu: “Isuse al meu, Îndurare!”, “Isuse, eu respir din
Iubire pentru Tine!”, “Isuse, Te iubesc cu aceast@ rug@ciune”, “Isuse, Te
iubesc cu aceast@ munc@”, “Isuse , Te iubesc când dorm!”, “Isuse, toat@
ziua gândul meu este unul de Iubire pentru Tine!”
7. Via+a virtuoas@
În aceast@ privin+@, Isus ne d@ pre+ioase impulsuri òi indica+ii, de
exemplu, cu privire la iubirea fa+@ de aproapele: “Evita+i ura fa+@ de cei
care nu sunt la locul lor!”. Isus ne invit@ s@ iubim sufletele acelora care nu
cred, care nu sunt practican+i, care poate ast@zi creeaz@ chiar probleme.
Isus îi numeòte pe to+i “cei care nu sunt la locul lor!…”.
Acestea sunt doar câteva sugestii, dar Mântuitorul va face mult mai
mult în inimile voastre.
Prin mijlocirea Mariei, a Sfântul Iosif, a Îngerilor òi Sfin+ilor, s@ v@
binecuvânteze Tat@l, Fiul òi Duhul Sfânt!
L@udat s@ fie Isus Cristos!
P. Hubert Hintermaier
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Fotografii
Pruncul Isus din Glonn, Bavaria

Mama Klotz îl g@sise pe 3.7.1970, prima vineri a lunii, într-un pod,
murdar òi zgâriat. Cu mult@ r@bdare l-a cur@+at òi f@cut ca nou. În acest
timp Sfânta Fecioar@ i-a vorbit mult, descoperindu-i între altele: “…
trebuie s@ apar+in@ Bisericii. - S@ fie consacrat din nou, trebuie s@ r@mân@
ca acum. Prin acest prunc se vor mai face minuni. Multe au fost josniciile
pe care le-a suportat. Dumnezeu are un plan aparte cu toate acestea. Fiica
Mea, acum va fi Lumin@ în multe inimi….pute+i ob+ine haruri de fiecare
dat@ când v@ îndrepta+i gândurile spre Prunc”
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În fotografie: P. Alfons Maria Weigl, care a binecuvântat Pruncul Isus
pe care Justine îl purta cu ea, òi care în timpul vie+ii a fost foarte apropiat
de Justine Klotz.

Iconi+a Sfântei Fecioare a Bunului Sfat, primit@ de Justine de la P.
Weigl. Ea îns@òi povesteòte: “Aveam de ceva vreme acest Prunc Isus
atunci când am primit de la P. Weigl o c@rticic@. În ea era o icoan@ a
Maicii Bunului Sfat. Privind-o, am auzit dintr-odat@ cuvintele:
Eu îi iubesc pe cei bolnavi, pe cei în nevoi, pe p@c@toòi. - Mamele ar
trebui s@ M@ cheme când fiii lor se pierd. Dar spune-le s@ aib@ încredere
c@ va veni timpul. Este nevoie de acest ajutor. - trebuie doar s@-l cer
Pruncului (òi a ar@tat spre Pruncul pe care-L +ineam sub un clopot de
sticl@). Depune inten+iile, cererile, sub perna (pe care-òi pune capul
Pruncul Isus). Împlineòte tot ce-+i voi spune în leg@tur@ cu Pruncul. Nu te
lipsi de el niciodat@. Deocamdat@ r@mâne în aceast@ cas@, pentru c@ mul+i
vor veni òi-L vor adora. Trebuie s@ apar+in@ Bisericii. - Las@ s@ fie
consacrat din nou, trebuie s@ r@mân@ cum este acum. Prin mijlocirea
acestui Prunc se vor mai face înc@ minuni. Multe au fost josniciile pe care
le-a suportat.”
170

171

Statuia Preasfintei Inimi
care apar+inea Justinei òi l@
sat unui Ordin de C@lug@ri+e
dragi ei.
Isus i-a m@rturisit Justinei:
“Se vor în@l+a multe rug@
ciuni òi Aceast@ Preasfânt@
Inim@ va fi foarte venerat@.
Este o statuie care a f@cut
multe minuni. Cultul Sfintei
Inimi va cunoaòte o nou@
înflorire.” >

< Aceast@ Statuie a
Sfântei Fecioare de la
Fatima a fost prima care a
intrat în Germania. Se g@
seòte acum în biserica din
Zinnenberg, localitate foarte
drag@ Mamei Klotz.
Sfânta Fecioar@ i-a dezv@
luit: “Binecuvântez pe to+i
cei care intr@ òi ies de aici.
Ruga+i-v@ mult în acest
loc, în fa+a acestei statui.
Prin ea str@bat întreaga lume
òi îi chem pe to+i Acas@.”
Sfânta Fecioar@ a promis
aceleaòi haruri promise la
Fatima.
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Justine Klotz: o floare în gr@dina Domnului. S-a n@scut pe 25 februarie
1888 în Halbergmoos, un s@tuc în Bavaria. Avea o familie foarte
modest@, s@rac@ în bunuri materiale, dar înveselit@ de mul+i fii. Înc@ de
mic@ a fost educat@ s@-L recunoasc@ mai înainte de toate pe Dumnezeu, în
orice întâmplare, òi s@ pun@ totul în mâinile Lui.
A murit pe 6.6.1984, într-o cas@ de odihn@.
Mai mult de 60 de ani Domnul Isus, dar òi Dumnezeu Tat@l, Duhul
Sfânt, Sfânta Fecioar@, unii Îngeri òi mul+i Sfin+i i s-au ar@tat, l@sând
Bisericii frumoase mesaje de Iubire òi rug@ciunea Actului de Iubire, de
care sunt legate multe promisiuni ale Mântuitorului.

				

Mama Klotz cu Sora Gabriela (Dom.)
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Acest Crucifix era deseori înv@luit de lumin@, în orele nocturne când
Justine se între+inea în rug@ciune cu Mântuitorul, notând cu aten+ie. Ea
oferea totul cu bucurie Mântuitorului, chiar òi multele suferin+e. Dup@ o
noapte de dureri acerbe, Justine a observat, a doua zi, coroana de spini
str@lucind ca niòte diamante de mare pre+.
La picioarele acestui Crucifix , acas@ la ea, Justine a avut prima
experien+@ mistic@. Absorbit@ în rug@ciune,, la picioarele Mântuitorului
S@u, ea a sim+it în inim@ un sunet domol de clopo+ei òi cuvintele: “Tu eòti
a Mea òi Eu sunt al t@u! Tu eòti a Mea òi Eu sunt al t@u!”. Le-a auzit de
mai multe ori, mai mult timp. Dup@ care ea, în genunchi, întoars@ spre
cruce, îi promise Mântuitorului: “O, Mântuitorule, numai pentru tine,
numai pentru tine!”
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Aceast@ Pietà se afl@ în capela Spitalului S. Maria din Glonn, unde
Justine Klotz a tr@it în ultima parte a vie+ii, pe care a p@r@sit-o pe 6 iunie
1984 pentru a ajunge la Casa Tat@lui.
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163 Alian+a de D@ruire
Mul+umim Doamne, pentru c@ ne-ai dat aceste mesaje.
D@-ne ca ajuta+i de Tine, òi proteja+i de Sfânta Fecioar@ Maria,
de to+i îngerii òi sfin+ii, s@ le putem tr@i cu iubire, odihnindu-ne în Inima
Tat@lui, plini de Duhul Sfânt .
V@ rug@m din suflet s@ r@spândi+i òi s@ sus+ine+i cu rug@ciunea,
sfin+ind via+a voastr@, r@spândirea scrierilor DUMNEZEU VORBEçTE
SUFLETULUI òi a revistei ALIAN*A DE DÃRUIRE.

http://godspeakstothesoul-prayeractoflove.org/en/
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ACTUL DE IUBIRE
(Din scrierile german Mistic
Justine Klotz 1888-1984)
Isuse, Maria, Vă iubesc!
Salvați sufletele preoților, Salvați sufletele.
Vă rog cu umilinta, dona-mi să repet acest
ACT DE IUBIRE DE MII DE ORI,
cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie a inimii.
(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)
Isus: “NU ȘTIȚI CÂT DE MULT IUBESC ACEASTĂ RUGĂCIUNE...
Fiecare Act de Iubire poate ajuta să pună sufletele la loc sigur. Diavolul
este constrâns să le lase libere. Prin ACTUL DE IUBIRE îl voi constrânge pe diavol să părăsească pământul… Luptați cu armele Duhului Sfânt.
Eu vă stau alături și Satana nu mă poate învinge. Înveșmantâți-vă cu
această protecție! SUFLETE! SUFLETE! O dorință îndurerată a Iubiri
Mele… Îndurarea Mea este ca un curent impetuos pe care nimeni nu
poate să-l oprească. Se revarsă peste orice abis.
... Deci roagă-te cu actul de Iubire: IA FĂCLIA IUBIRII. APRINDE-O
ÎNCREZĂTOARE…ACTUL DE IUBIRE trebuie să fie ca un orologiu
care nu se oprește niciodată...
Este tot un act de consacrare la Iubirea Mea: ca o Liturghie solemnă.
Iubiți deci acest Act de Iubire! Poate uni cerul cu pământul. Există
datorită rugăciunilor Mamei.
Mama dispune de cete de îngeri pe care Ea le trimite să-i asiste pe fiii
mei în luptă. Cu Actul de Iubire nimeni nu este singur, mulți se roagă în
același timp. ACESTEA SUNT SANTINELELE MELE. Respirați cu
această Iubire în inimi și diavolul nu va avea acces. ACTUL DE IUBIRE, CALEA SIGURĂ PENTRU ÎNNOIRE: IUBIRE PENTRU IUBIRE ...
AJUTAȚI-MĂ SĂ MÂNTUIESC SUFLETELE ȘI VĂ VEȚI MÂNTUI
ÎMPREUNĂ CU ELE!...”
for more, please visit our website:
http://www.botschaftderliebe-gottsprichtzurseele.org/

