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1. Pesan pertama dari Perawan Maria
Senin, 8 Nopember 2010 

(Menyampaikan  nubuatan-nubuatan  yang  akan  datang  yang  masih  akan  diterima  oleh
visiuner yang masih belum tahu apa yang harus dilakukannya dalam hal ini) [1.1]

Anakku, kamu memiliki sebuah tugas untuk kau lakukan dan jangan biarkan ada siapapun
yang menghentikan kamu. Kebenaran itu harus dinyatakan.

Kamu telah dipilih untuk melaksanakan tugas ini. Anakku, tetaplah kamu kuat. Pandanglah
kepada Allah diatas, untuk memohon tuntunan guna melaksanakan tugasku ini. [1.2]

Semua para kudus bekerja bersamamu. Tanda * (lihat pada akhir pesan) yang kau lihat ada
disitu adalah untuk menolongmu menyebarkan pesan-pesanku yang tak terhingga ini agar
seluruh dunia mendengarkan. Kamu sedang dituntun. Kamu akan mendapati bahwa hal itu
tidaklah mudah tetapi hendaknya kamu tetap berteguh. Apa yang terjadi semuanya telah
dinubuatkan.  Kamu  menjadi  sarana  didalam  menyampaikan  Sabda  Allah  kepada  semua
anak-anakNya. [1.3]

Janganlah lupa, Allah mengasihi semua anak-anakNya termasuk para pendosa yang telah
menentang Dia. Mohonlah kemurahan hati bagi setiap orang. Keluarga Kudus akan bersatu
kembali. [1.4]. 

(Berhenti sejenak... disini aku terkejut maka aku bertanya kepada Bunda Maria “Benarkah
aku menerima hal ini ?”. Dan dia tersenyum lembut dan melanjutkan...) [1.5].

Ambillah penamu, benar begitu dan sebarkanlah kebenaran ini sebelum terlambat. [1.6]

Pesan-pesan  ini  berasal  dari  sumber  yang  ilahiah  dan  hendaknya  ia  dihormati.  Aku
mempercayakan  kepadamu  agar  aku  merasa  yakin  bahwa  ia  disebarkan  secara  efektiv
kepada dunia yang tidak beriman ini. Pesan ini amat penting maka kamu harus tetap kuat
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demi Putera terkasihku. Aku tahu bahwa kamu menderita bagi Dia, bersama Dia dan melalui
Dia. Tetapi berbahagialah karena hal ini baik. Kamu diberkati, anakku, karena telah dipilih
bagi tugas ini. Tetaplah kamu kuat. [1.7]

Berdoalah memohon tuntunan setiap hari. Kamu akan semakin kuat sementara waktu terus
berjalan. Janganlah takut, aku ada bersamamu dan bersama keluargamu setiap hari. Kamu
sedang dipenuhi  dengan Roh Kudus sehingga kamu bisa membuka kebenaran mengenai
rencana Bapaku di dunia ini. [1.8]

Anakku, buanglah keraguanmu. Kamu bukan sedang membayangkan pesan ilahiah ini. Apa
yang dinubuatkan oleh Kitab Suci akan diungkapkan. [1.9]

Berdoalah bagi semua anak-anak Allah. Puteraku yang terkasih sangat terluka setiap hari.
Dia disiksa oleh dosa-dosa umat manusia. PenderitaanNya telah mencapai tingkatan yang
tak dapat dibayangkan sejak kematianNya di kayu salib. [1.10]

Kamu  memiliki  tenaga  dan  semangat  yang diperlukan,  dan  dengan  rahmat  Allah,  untuk
melaksanakan  tugasmu  ini.  Pemurnianmu  telah  selesai.  Kamu  siap  menghadapi
pertempuran yang telah menantikan kamu. [1.11]

Pergilah  sekarang.  Pakailah  perisaimu.  Berdirilah  dengan  menegakkan  kepalamu  tinggi-
tinggi dan perangilah setan. Janganlah kamu putus asa dari saat ke saat jika kamu merasa
terkucil. Kamu memiliki semua malaikat dan para kudus bersamamu, termasuk St.Yohanes
Paulus II, St.Faustina dan St. Yosef yang menuntun setiap langkahmu. [1.12]

Terima kasih anakku, atas imanmu yang telah kau perlihatkan itu. Kamu adalah seorang
pejuang dan yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa dan Puteraku yang terkasih. Kamu bersatu
dengan Yesus dan tanganmu sedang dituntun oleh Roh Kudus. [1.13]

Pergilah  sekarang  anakku,  untuk  melaksanakan  tugas  ini  dengan  menggunakan  segala
sarana yang tersedia bagimu di saat yang sangat penting dalam sejarah umat manusia ini.
[1.14]

Allah memberkati kamu, anakku. [1.15]

Ibumu yang penuh kasih didalam Kristus, Maria, Ratu Dunia. [1.16]

*  gambaran  yang  dimaksudkan adalah  gambar  dari  berbagai  orang  kudus yang nampak
didalam  penglihatan  yang  diterima  oleh  visiuner  ini  selama  penampakan  pribadi  yang
dialaminya, tetapi dia tidak mengerti siapa-siapa mereka itu hingga kemudian, selain yang
disebutkan diatas yaitu St. Yohanes Paulus II dan St.Faustina serta St. Yosef dan dua gambar
lainnya yang tak diketahui namanya. [1.17]

2. Pesan pertama dari Juru Selamat, Yesus Kristus 
Selasa, 9 Nopember 2010
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Lihatlah, waktunya sudah dekat bagimu untuk mengatakan kepada dunia bahwa pengadilan
akan menjatuhi  mereka yang menolak Aku.  KerahimanKu tak ada batasnya bagi  mereka
yang mengikuti kebenaran akan penderitaanKu di kayu salib. [2.1]

Berbahagialah  bagi  para  pengikutKu  yang  menolak  segala  godaan  yang  mereka  hadapi
setiap hari. Yang lain-lainnya yang mengabaikan ajaran-ajaranKu, mereka itu buta terhadap
janji-janjiKu yang Kuberikan ketika Aku mati di kayu salib bagi dosa-dosa mereka. [2.2]

Aku merasakan sakit yang sangat nyeri serta merasa kesepian karena Aku diabaikan oleh
para pendosa bagi siapa Aku telah menyerahkan hidupKu di dunia. [2.3]

Dunia  sedang  berada  didalam  kegelapan  saat  ini.  Mereka,  para  pengikutKu,  sangat
menderita bersama Aku ketika mereka menyaksikan sebuah dunia dari para pendosa yang
bukan saja memalingkan wajah mereka dari  Allah BapaKu yang kekal,  tetapi  juga dariKu
yang menderita kurban yang sangat besar demi menyelamatkan mereka dari kutukan kekal.
[2.4]

Aku merasa putus asa dan menangis pedih karena kecewa dan penyesalan atas penolakan
yang Kuterima kedua kalinya. Aku mendorong para pengikutKu untuk berkumpul bersama di
saat  yang menyedihkan di  dunia ini.  Mereka harus  membuang semua keacuhan mereka
untuk berdoa dan bersatu denganKu,  untuk menolong mereka yang jiwanya telah dicuri
oleh setan. [2.5]

Masih ada waktu bagi para pendosa untuk bertobat. Tetapi tidak ada jalan yang mudah. Hal
itu harus berasal  dari  dalam hati  mereka sendiri.  Umat beriman tak boleh merasa takut
untuk meninggikan suaramu secara bersama-sama untuk menyerukan kasih yang Kumiliki
bagi semua orang ini. [2.6]

Umat Kristiani, Muslim, Hindu, Yahudi, dan semua orang yang imannya bisa diselewengkan
oleh  pemikiran  manusia  yang  bisa  salah,  Aku  memanggil  kamu semua,  sekali  dan  yang
terakhir, untuk membuka matamu kepada sabda Allah yang benar. Allah telah memberimu
sabdaNya melalui para nabi. Kebenaran itu telah dtuliskan dan disimpan didalam sabda suci
yang  tak  bisa  dirubah  atau  diganti  oleh  manusia  atau  diputar-balikkan  menurut
pemikirannya sendiri. Hanya ada satu Allah saja. Karena itu letakkanlah senjatamu, bukalah
matamu dan ikutlah Aku menuju Kehidupan Kekal. [2.7]

Aku  sangat  mengasihi  kamu  semua  hingga  Aku  menyerahkan  hidupKu  bagimu.  Apakah
kamu telah lupa akan hal ini ? Melalui Kerahiman IlahiKu Aku meminta kamu semua untuk
kembali kepadaKu untuk yang terakhir kalinya. Melalui kerahimanKu Aku kembali ke dunia,
berusaha menolongmu,  agar  kamu melihat  kedalam hatimu dan mencari  kebenaran itu.
Jangan biarkan si penipu untuk menghancurkan kamu. Carilah kebenaran. Kasih, kasih yang
murni, adalah jalan menuju Kerajaan BapaKu. [2.8]

Tolong, tolong ingatlah akan Kerahiman IlahiKu. Aku mengasihi masing-masing dari kamu.
Berdoalah  memohon  pengampunan  sekarang.  Ulurkankah  tanganmu  dan  biarlah  Aku
menuntunmu  menuju  Kerajaan  BapaKu.  Aku  sedang  kembali  ke  dunia  seperti  yang
dinubuatkan.  Saat  itu sedang mendekat  dengan begitu  cepatnya sehingga banyak  orang
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yang tidak siap. Banyak sekali yang akan merasa terkejut dan tidak peduli, sehingga mereka
tidak percaya bahwa hal itu terjadi. Sudah tidak ada cukup waktu sekarang bagi para nabiKu
untuk mempersiapkan umat manusia bagi peristiwa besar ini. [2.9]

Umat  beriman,  Aku  memanggil  kamu  semua  untuk  memperhatikan  peringatanKu.
Sebarkanlah kebenaran ini. Doronglah orang-orang untuk meminta kerahimanKu. Aku akan
berusaha  untuk  menyelamatkan  setiap  jiwa  yang  bertobat  hingga  saatnya  mereka
menghembuskan napasnya yang terakhir. [2.10]

Aku tak  bisa  dan tak  akan mau mencampuri  kehendak bebas  mereka.  Aku memintamu
untuk mendengarkan dan mengikuti sabdaKu. Aku mengasihi kamu semua. Aku memintamu
untuk berdoa demi pertobatan sebelum saat Akhir Zaman itu yang sudah hampir tiba. Aku
tidak berniat untuk menakut-nakuti para pengikutKu, tetapi Aku meminta kamu semua saat
ini  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa.  Kamu  harus  mengingatkan  semua  orang  akan
pentingnya membersihkan pikiran mereka dari pengejaran akan hal-hal duniawi ini. Carilah
keutamaan kerendahan hati, yang tidak berisi rasa cinta diri serta penyembahan berhala.
[2.11]
Umat awam hendaknya ikut serta menyebarkan kebenaran mengenai KedatanganKu Yang
Kedua ini. [2.12]
 
Karena semakin cepatnya kegelapan spirituil ini terjadi, yang disebarkan oleh atheisme serta
gelombang penyembahan setan di dunia yang menyedihkan dan tak mengenal terima kasih
saat ini, maka jiwa-jiwa yang rendah hati, sederhana, umat beriman yang sejati, yang akan
melaksanakan tugas ini. [2.13]

Berdoalah sekarang demi keselamatan umat manusia karena dunia saat ini sedang berjalan
menuju Cobaan Besar seperti yang dinubuatkan oleh Kitab Suci.  Hal itu akan tergantung
kepada  kehendak  bebas  umat  manusia,  apakah  mereka  siap  atau  tidak,  untuk  mencari
penebusan atas dosa-dosa mereka. Mereka tak boleh merasa takut. KasihKu selalu penuh
dengan kemurahan hati. [2.14]

Juru Selamatmu, Yesus Kristus [2.15]

3. Umat manusia menghadapi pemurnian akhir
Kamis, 11 Nopember 2010

Ya  puteriku  yang  terkasih,  inilah  Aku.  Kamu  dan  Aku  akan  berkerja  bersama  dalam
mempersiapkan dunia bagi  saat-saat yang telah berada dihadapan umat manusia karena
dunia sedang menghadapi pemurnian akhir. [3.1]

Adalah  penting agar  pemurnian ini  terjadi  karena jika tanpa hal  itu  maka tak  akan ada
kehidupan kekal bagi anak-anakKu. Akan terjadi berbagai kesulitan yang menyerang semua
anak-anakKu  terutama para  pengikutKu  karena ini  merupakan  bagian  dari  pertempuran
yang harus dilakukan untuk memenangkan jiwa-jiwa. [3.2]

Tenanglah  kamu. Biarlah hatimu merasakan kasihKu,  puteriKu.  Terimalah hal  itu sebagai
sebuah hadiah dariKu. Kamu mungkin terkejut, tetapi Aku adalah keluargamu. Kamu berada
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di rumah bersama Aku didalam KerajaanKu. Kini kamu memiliki tugas untuk kau laksanakan.
Peganglah tanganKu dan Aku akan membawa pikiranmu dan menuntumu membawa anak-
anakKu kembali kepada Hati KudusKu. Istirahatlah sekarang anakKu. [3.3]   

Yesus Kristusmu yang mengasihi. Juru Selamatmu yang mengasihi. [3.4]  

4. Pesan kedua dari Perawan Maria 
Kamis, 11 Nopember 2010 | [4.1] - [4.5]

Kamu,  anakku  yang  kuat  didalam  Allah,  kamu  amat  istimewa.  Aku  akan  selalu  bekerja
bersamamu karena kamu telah menyaksikan dua sisi kehidupan di dunia ini. Kamu, anakku,
harus mengerti mengenai apa karya Allah ini. Terberkatilah kamu, anakku yang terkasih dan
terima kasih. [4.1]

Ya,  anakku yang manis,  kamu telah diberi  rahmat  bagi  tugasmu.  Saat  ketika Roh Kudus
memasuki jiwamu maka kamu telah siap untuk bekerja. [4.2]

Kasihku yang tak bersyarat kepadamu akan membuatmu semakin kuat sementara hari-hari
berlalu. Tolong, janganlah khawatir karena itu hanyalah merupakan emosi negativ saja, dan
hal itu akan menghalangi kamu. Berdoalah kepadaku, sebagai Ibumu yang kekal, setiap hari.
Aku tak  akan meninggalkan  kamu atau  membiarkan kamu gagal  dalam tugasmu.  Kamu,
anakku  yang  manis,  telah  diberi  dengan  karunia  yang  istimewa  dan  kini  kamu  harus
menggunakannya dengan cara yang sudah kau ketahui. Ya anakku, mengertilah bahwa hal
ini amat menakutkan kamu saat ini. Yakinlah bahwa aku ada bersamamu disetiap langkah
perjalananmu. Damai menjadi milikmu. [4.3]

Didalam hatimu aku akan akan tinggal. Terberkatilah kamu, anakku, dan terima kasih atas
tanggapanmu. [4.4]

5. Dosa-dosa sangat menghancurkan hatiku
Jumat, 12 Nopember 2010

Tulislah ini, puteriKu. Waktu terus berjalan.  Janganlah mengabaikan permintaanKu untuk
menerbitkan PeringatanKu bagi  umat manusia ini.  Sangat diperlukan pertobatan saat ini.
Anak-anakKu harus mendengarkan PeringatanKu sekarang. PuteriKu, hubungilah kelompok-
kelompok Kristiani untuk menyampaikan permintaanKu. [5.1]

Tetaplah  kamu  kuat.  Aku  telah  memilih  kamu  bagi  tugas  ini  agar  permintaanKu  akan
penebusan  segera  didengar.  Tulislah  buku  ini  dan  sampaikanlah  pesan-pesanKu  dengan
menggunakan  sarana  komunikasi  modern  seperti  internet  dan  media  lainnya.  Karena
permintaanKu  ini  bersifat  urgen,  maka Aku akan memegangi  tanganmu  agar  kamu bisa
mengerti isi pesan ini. [5.2] 

Kamu adalah lebih kuat dari pada yang kau kira. Berdoalah Kerahiman IlahiKu lebih besar
lagi  setiap hari.  Janganlah takut.  Mengapa kamu begitu takut  ? Kehidupan Kekal,  ketika
Surga dan Bumi menyatu,  adalah untuk disambut. Kesitulah umat manusia ingin menuju
sejak  awal  mula.  Janganlah  kamu  dibodohi  oleh  berbagai  daya  tarik  dunia  ini.  Hal  itu
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menjadi  tak  berarti  jika  dibandingkan  dengan  kemegahan  Kerajaan  BapaKu.  Kamu  akan
diberi dukungan ketika rencanamu mulai dibuka. [5.3] 

Beberapa hari terakhir ini telah sangat menyita dirimu, namun kamu telah mau menerima
apa yang Kuminta darimu didalam hatimu,. Memang sulit dan cukup menakutkan bagimu
untuk menerima semua itu tetapi penting sekali agar kamu percaya kepadaKu. [5.4]  

Peluklah Aku didalam hatimu dan bersandarlah kepadaKu. Serahkanlah segala keraguanmu
maka tugasmu akan semakin mudah.  Kamu harus  mengingatkan orang-orang akan janji-
janjiKu dan agar mereka mengacu kepada sabdaKu yang tertulis. Kembalilah kepada Kitab
Suci untuk dipahami. Janganlah takut untuk mengingatkan orang-orang betapa dosa-dosa
mereka menghancurkan Hati KudusKu dan menusuk jiwa dari BapaKu Yang Kekal. [5.5]

Kami, IbuKu dan semua para kudus, akan memegangi tanganmu dan memberimu kekuatan.
Kamu  akan  diberi  dengan  tuntunan  praktis  dan  pintu-pintu  akan  dibuka  bagimu  untuk
menolongmu didalam tugasmu ini. [5.6]

Berhati-hatilah  terhadap  orang-orang  yang  memasang  penghalang  untuk  menghalangi
kamu.  Berdoalah  bagi  mereka  dan  majulah  terus.  Aku  tahu  bahwa  kamu  capek,  tetapi
permintaanKu harus ditanggapi segera. [5.7]

Kini saatnya untuk beristirahat, anakKu. Kamu telah menanggapi dengan baik dan dengan
iman dan keberanian. Janganlah menyerah. [5.8]

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [5.9] 

6. Kitab ini akan merubah kehidupan dan menyelamatkan jiwa-jiwa 
Jumat, 12 Nopember 2010 

Majulah  dan  lakukanlah  apa  yang  musti  kau  lakukan  agar  orang-orang  melihat  dan
mendengar pesan-pesan ilahiKu. [6.1]

Aku percaya kepadamu, puteri yang terkasih, untuk menggunakan sarana yang kau rasa bisa
meyakinkan orang-orang itu untuk membaca pesan-pesan ini. Kamu membutuhkan segenap
kekuatanmu untuk menuliskan buku ini. Buku ini akan merubah kehidupan, menyelamatkan
jiwa-jiwa dan telah dinubuatkan. Ya, buku ini adalah yang dinubuatkan itu. Kamu adalah
penulisnya. Aku adalah Pengarangnya. [6.2]

Janganlah  terkejut atau kewalahan karena ini  adalah  sebuah tugas  suci  dan  kamu telah
dipilih untuk melaksanakan tugas ini bersamaKu. Hal ini membutuhkan waktu tiga bulan.
Aku ingin kamu menerbitkannya ke seluruh dunia. Ia akan bersifat besar, kuat, dan dicari-
cari oleh jutaan orang seperti Kitab Suci. [6.3]

PuteriKu,  kamu bisa  menerbitkan  buku ini  ‘didalam  perbincangan  dengan  nabi  rahasia’.
Bolehlah kamu melakukan hal ini. Mengapa kamu takut, anakKu ? Kamu sedang dituntun
dari Surga. Kamu harus tetap kuat. Percayalah kepadaKu. Tunduklah. Aku akan memegangi
tanganmu di setiap langkahmu. Aku akan berbicara kepadamu nanti. [6.4]
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Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [6.5] 

7. Peringatan tentang neraka dan janji akan Surga 
Sabtu, 13 Nopember 2010 

PuteriKu yang terkasih, kamu telah datang melalui sebuah penganiayaan yang hebat yang
Kuijinkan untuk terjadi untuk membebaskan jiwamu dari siksaan neraka. Kini kamu bebas
dan rohmu membuatmu bisa mewartakan sabdaKu sehingga umat manusia bisa dibebaskan
dari penderitaan yang menantikan mereka jika mereka tetap bertindak bodoh dengan cara
tunduk kepada setan. [7.1]

Kamu,  puteriKu,  telah  diutus  sejak  awal.  Aku telah  membuatmu kuat  setiap saat  hanya
dalam waktu beberapa hari saja. Apa yang kau pikirkan mengenai dirimu, akan menjadi apa
kamu dalam seminggu, setahun atau dua tahun mendatang ?. Seorang pejuang yang berani
hingga  akhir.  Kamu  akan  bekerja  bersamaKu  untuk  membersihkan  jiwa-jiwa  dari  anak-
anakKu  yang  sangat  Kukasihi.  Kasih  mengalir  melalui  pembuluh darahKu  seperti  sungai.
Belas kasihKu tak pernah berkurang ditengah kenyataan bahwa mereka berpaling ke arah
yang lain. [7.2]

Aku akan menyelamatkan mereka dari siksaan neraka. [7.3]

Katakanlah kepada mereka, puteriKu, bahwa Aku akan menyelamatkan mereka dari siksaan
neraka.  Aku  meminta  agar  mereka  berpaling  kepadaKu,  mereka  dalam  keadaan
kebingungan dan tanpa merasakan kebahagiaan. Hanya ada satu jalan bagi kasih dan damai.
Hal itu ada didalam SurgaKu yang baru ketika Surga dan Bumi akan menjadi satu. Tidakkah
mereka mengetahui hal ini ? Belumkah mereka mendengar akan janjiKu dulu ? Janji akan
kehidupan kekal,  dimana mereka,  seluruh umat manusia,  yang berpaling kepadaKu akan
diangkat didalam tubuh, jiwa dan pikiran mereka menuju Bumi Yang Baru dan Surga Yang
Baru ketika ia menyatu sekali lagi seperti Surga yang telah lama dijanjikan kepada anak-anak
dari BapaKu. [7.4]

Percayalah, Aku memintamu. Renungkanlah. Jika kamu tidak pernah diperkenalkan dengan
Kitab  Suci  maka bertanyalah  kepada  dirimu sendiri  pertanyaan  yang  sederhana  ini.  Jika
kamu merasakan kasih didalam hatimu, dari manakah asalnya hal ini ? Adakah kasih itu yang
membuatmu merasakan kelembutan, rendah hati, merindukan, dan bebas dari segala ego ?
jika demikian, inilah kasih yang Kujanjikan kepada semua anak-anakKu yang mau kembali
kepadaKu. [7.5] 

Betapa ambisi-ambisi duniawi ini membuatmu mejadi kosong. [7.6]

Aku tahu anak-anakKu, sulit sekali untuk percaya akan dunia yang lain selain dunia dimana
kamu hidup ini. Ingatlah bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, Bapa Yang Kekal. Kemudian
ia dikotori oleh perbuatan si penipu. Dia, setan, sangat cerdik. Kamu, anak-anakKu, tentunya
tahu  bahwa  ambisi-ambisi  duniawi  yang  kau  lihat  ini  tidak  memuaskan,  ia  tak  bisa
memenuhi  kamu  ?  Kamu  merasakan  kekosongan  yang  tak  bisa  kau  jelaskan  atau  kau
mengerti, bukan ? Dan kemudian kamu berusaha lebih jauh lagi. Namun kamu masih belum
merasa  puas  ketika  kamu merasa  seharusnya  sudah  puas.  Mengapa  begitu  ?  Sudahkah
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kamu  melihat  kedalam  hatimu  dan  bertanya  mengapa  ?  Mengapa  ?  Jawabnya  sangat
mudah. [7.7]

Allah menciptakan umat manusia.  Manusia digodai  oleh setan.  Setan ada di  dunia yang
indah  ini  yang  diciptakan  oleh  BapaKu  Yang  Kekal  dari  kasihNya  yang  amat  murni.
Menyedihkan sekali  karena dia, setan, terus ada hingga saat KedatanganKu Yang Kedua.
Kemudian  dia  akan  dihadapkan  kepada  kebohongan  dan  tipuan  yang  jelas  yang  dia
wujudkan  didalam  diri  anak-anakKu.  Saat  itu  akan  sudah  terlambat  bagi  banyak  anak-
anakKu, termasuk mereka yang merasa belum yakin atau ragu dalam percaya akan ciptaan
ilahiah yang unggul dari Kerajaan BapaKu. [7.8]
Janganlah menolak Aku. [7.9]

Dengarkanlah. Aku, Yesus Kristus, Juru Selamat, yang diutus untuk memberi kamu semua
dengan  kesempatan  kedua  untuk  memasuki  Kerajaan  BapaKu,  dengarkanlah  janjiKu
sekarang.  Dengarkanlah  suaraKu,  yang  diberikan  melalui  rahmat  ilahi  melalui  para
visiunerKu dan para nabiKu di dunia saat ini dan mengertilah bahwa semua anak-anakKu
adalah sama di mata BapaKu. [7.10] 

Mereka yang mengikuti Dia adalah diberkati tetapi harus menderita siksaan demi jiwa-jiwa
yang tidak percaya dan menolak untuk mendengar. Allah menciptakan dunia ini. Ia tidak
muncul  dari  sesuatu  yang  kosong.  Tetapi  manusia  tidak  atau  tidak  bisa  menemukan
keajaiban  semacam  itu  yang  tak  bisa  dijelaskan  oleh  ilmu  pengetahuan.  Sesuatu  yang
adikodrati  dan  ilahiah  tak  bisa  dimengerti  sepenuhnya  kecuali  semua  anak-anak  Allah
tunduk didalam pikiran, tubuh dan jiwa mereka kepada kasih yang murni yang Kuberikan ini.
[7.11]

Tolong,  Aku  meminta  kamu  semua  janganlah  menolak  Penciptamu.  Janganlah
mendengarkan tipuan yang disampaikan kepadamu oleh si penipu, melalui perpecahan yang
disebarkan kaum Free Mason, kelompok Illuminati, nabi-nabi palsu serta kultus pemujaan
yang aneh setan yang berkembang karena kebodohan Manusia. [7.12]

Setan itu nyata. [7.13]

Umat manusia itu lemah. Bahkan para pengikut yang paling suci sekalipun bisa jatuh dan
menjadi mangsa dari  godaan-godaan yang terus menerus dari  setan.  Masalahnya adalah
karena mereka, yang mencari kenikmatan, tidak percaya bahwa setan itu ada. Yang lain-
lainnya lagi  sudah tahu  bahwa setan  itu  nyata  dan ada.  Merekalah  yang  paling  banyak
membuat hatiKu hancur. [7.14]

Luka-luka terbuka kembali dan bernanah. [7.15]

Aku sangat menderita hingga luka-luka yang dikenakan kepadaKu pada saat penyalibanKu,
kepada apa Aku selalu tunduk, terbuka sekali lagi dan bernanah, membuatKu mengalami
penderitaan yang sangat menyakitkan didalam tubuh, jiwa dan keilahianKu.  Namun Aku tak
pernah menyerah dalam mengasihi kamu semua. [7.16]
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Aku memanggil  kamu dari  Surga  dan demi  BapaKu Yang  Kekal  yang menciptakan kamu
masing-masing dari kasih yang murni, agar kamu tetap teguh. Tolaklah setan. Percayalah
bahwa  dia  ada.  Bukalah  matamu.  Tidak  bisakah  kamu  melihat  kekacauan  yang
ditimbulkannya dalam kehidupanmu ? Apakah kamu buta ? [7.17]

Sebuah pesan bagi orang kaya. [7.18]

Bagi orang yang kaya, Aku berkata berhentilah. Renungkanlah dan bertanyalah kepada Allah
sesaat  saja.  Apakah  perananmu  didalam  menjalankan  perintah-perintahmu  adalah
menyenangkan bagimu ?. Apakah ia terasa enak ? Apakah kamu telah menolak Aku dengan
imbalan kelimpahan harta duniawi ? Kelimpahan dan kenikmatan ini akan membuat hatimu
kosong. Kamu akan tahu, didalam hatimu, bahwa ia tidak terasa nyaman. Kamu akan masih
merasa  haus  atas  kekosongan  yang  lebih  besar  lagi,  namun  itu  adalah  janji-janji  yang
menyenangkan yang diberikan oleh si  penipu kepadamu dengan ongkos  jiwamu sendiri.
[7.19]

Sebuah pesan bagi orang yang mengikuti kelompok Illuminati. [7.20]

Aku meminta kamu semua, terutama anak-anakKu yang mengikuti kelompok Illuminati serta
kelompok-kelompok setan yang lain.   

Sekali kamu berada disitu, kamu akan dikutuk selamanya. Tidakkah kamu mengerti bahwa
apa yang dijanjikannya kepadamu dengan imbalan jiwamu, adalah bohong belaka ? Sebuah
kebohongan yang mengerikan.  Kamu tak  akan pernah menerima hadiah apapun  seperti
yang dijanjikan oleh utusan palsu ini dari dalam neraka. Karena Juru Selamatmu berada di
kayu  salib,  ketika  Aku  menyerahkan  hidupKu  untuk  menyelamatkan  kamu,  maka  kini
tolonglah,  jangan  sampai  Aku  kehilangan  kamu  sekarang.  Aku  mengasihi  kamu,  anak-
anakKu.  Aku  menangis  ketika  Aku  meminta  kepadamu  sekali  lagi  untuk  yang  terakhir
kalinya, agar kamu tidak menolak Aku, tetapi tolaklah si penipu. [7.21]

Aku akan mengampuni semua yang mengakui kesalahannya. [7.22]

Aku tak bisa ikut campur tangan didalam kebebasanmu, karena itulah salah satu hadiah dari
Allah  ketika  kamu  dilahirkan  didalam  terang  Allah.  Aku  akan  datang,  seperti  yang
dinubuatkan oleh Kitab Suci, dalam waktu dekat, lebih cepat dari pada yang bisa dimengerti
oleh siapapun.  Dunia akan tercebur  kedalam kegelapan dan keputus-asaan.  Namun Aku
akan  mengampuni  semua  dan  masing-masing  dari  anak-anakKu  yang  ketika  dosa-dosa
mereka dinyatakan kepada mereka, betapapun besarnya penentangan mereka kepadaKu,
pada saat  mereka menyesali  dosa  itu.  Didalam tubuh dan jiwa,  mereka akan memasuki
Surga,  ketika  Surga  dan  bumi  akan  menjadi  satu,  dimana  kamu  semua  akan  hidup
selamanya bersama Keluargamu. [7.23]

Janji-janji yang diberikan oleh Surga [7.24]

Disitu tak ada penyakit, pembusukan didalam tubuh, tak ada dosa, hanya ada kasih saja.
Itulah  janji  dari  Surgaku.  Tak  seorangpun  yang  menginginkan  apa-apa lagi  disitu.  Setiap
orang akan hidup secara harmonis, bahagia dan mengasihi. [7.25] 
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Realitas neraka [7.26]

Janganlah  menolak  kehidupan  ini  demi  kehidupan  yang  dijanjikan  setan  bagimu.  Kamu
sedang ditipu.  Jika kamu mengikuti  jalan ini  dimana Allah,  atau  Aku,  Yesus Kristus,  Juru
Selamatmu, bukan menjadi  bagian didalamnya maka maka kamu berada di jalan menuju
kehancuran kekal. Kamu akan menjerit ketakutan ketika kamu menyadari kesalahanmu itu.
Setelah itu kamu akan memohon kerahiman. Kamu akan merobekkan wajahmu. Mencabuti
rambutmu. Namun karena kamu memiliki kehendak bebas, sebuah karunia dari BapaKu, ia
tak  bisa  diambil  darimu.  Jika  kamu  memiliki  jalan  yang  palsu  ini  kamu  akan  menderita
kutukan  dan  terbakar  selamanya  didalam  neraka.  Ini  adalah  kenyataan.  Kutukan  yang
terbesar adalah berupa menyadari bahwa Allah itu ada. Bahwa Aku, Juru Selamatmu, Yesus
Kristus,  benar-benar  ada.  Maka pada tahap itu tak ada lagi  jalan untuk menyelamatkan
dirimu. [7.27]

Kutukan yang terbesar adalah ketika kamu tahu bahwa kamu tak akan bisa memandang
wajah Allah. [7.28]

Keluargamu mungkin akan memandangmu dari sisi yang lain. Ketika hal itu terjadi dan kamu
menyadari kebenaran yang dahsyat ini maka saat itu sudah terlambat. Ingatlah kalimat ini.
Kutukan yang terbesar adalah ketika kamu tahu bahwa kamu tak bisa memandang wajah
Allah.  Hal  itu  akan  menjadi  siksaan  yang  terbesar  dan  yang  akan  tinggal  bersamamu
selamanya,  didalam  api  neraka  dimana  rasa  nyeri  adalah  menetap  dan  tak  pernah
berkurang  sedikitpun  juga.  Bukannya  menikmati  Surga  yang  dijanjikan  kepadamu,
sebaliknya  kamu  melalui  kebohongan  si  penipu,  akan  berakhir  didalam  lorong-lorong
mengerikan dari neraka. Hal itu amat nyata dan berupa penderitaan selamanya. [7.29]  

Tolong,  kamu  semua  yang  tidak  percaya  bahwa  Aku  sedang  berbicara  kepada  umat
manusia, Aku meminta agar kamu berdoa kepada Hati KudusKu. Berdoalah doa Kerahiman
IlahiKu pada jam 3 sore setiap hari. Aku akan menanggapi permintaanmu dengan kasih yang
akan segera kau rasakan.  Peganglah tanganKu,  anak-anakKu.  Janganlah kamu pergi.  Aku
mengasihi  kamu semua dengan begitu  besarnya  hingga  Aku menyerahkan hidupKu bagi
kamu masing-masing agar kamu bisa diselamatkan. [7.30]

Saat  ini  Aku datang untuk menghakimi. Sama seperti  Aku mengasihi  kamu, Aku tak bisa
campur  tangan  dengan  kehendak  bebas  yang  diberikan  kepadamu  oleh  BapaKu  yang
terkasih. Aku berharap, bahwa melalui para visiunerKu serta para nabiKu saat ini akhirnya
kamu mau mendengar.  Kebenaran adalah jalan untuk mengingat  keselamatan kekal  dan
sebuah awal yang baru ketika Surga kembai ke Bumi. [7.31] 

Kebohongan setan [7.32]

Kebohongan  itu,  tidak  peduli  betapapun  menariknya  hal  itu,  adalah  tetap  kebohongan.
Kebohongan dibuat untuk mencuri jiwa-jiwa yang terkasih yang tak bisa dibebaskan oleh
BapaKu, Pencipta, Pembuat Bumi ini. [7.33]

Juru Selamat Ilahimu, Yesus Kristus [7.34]
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8. Tanda Akhir Zaman, tetapi Kemuliaan akan kembali ke dunia 
Minggu, 14 Nopember 2010 

PuteriKu yang terkasih, janganlah merasa bersalah atas keraguan yang kau alami hari ini. Hal
itu memang wajar. Pengertianmu atas masalah spirituil belumlah sebesar yang seharusnya,
namun hari ini sudah cukuplah. [8.1]

Aku akan menuntunmu dan kamu akan mengerti pada saatnya nanti, tujuan dari tugasmu
ini.  Aku  memintamu  untuk  tetap  kuat  berteguh  didalam  tugasmu  dan  kepatuhanmu
kepadaKu. Ini adalah sebuah tugas yang sulit dan yang secara emosi menguras tenagamu,
maka Aku mengirimkan sebuah penasihat rohani untuk menolongmu menghadapi besarnya
tugas yang harus diselesaikan. Begitulah tugas ini dimana jika tanpa hal ini maka ada lebih
banyak lagi jiwa-jiwa yang musnah kepada setan. PuteriKu, kamu telah mau menerima tugas
ini sebelum Aku menyuruhmu melaksanakannya. [8.2]

Aku sedang menuntun penasihat rohanimu. Dia akan mengetahui kebenaran ini ketika kamu
berbicara. Hingga saat ini kamu akan membicarakan dosa-dosa umat manusia dalam dua
hari terakhir dengan cara yang tidak mungkin untuk kau lakukan hingga kini. Tahukah kamu
bedanya  ?  Apakah  kamu merasa  aneh  ketika  kamu memandang  kepada  anak-anakKu  ?
Kamu melihat mereka dengan terang yang berbeda, bukan ? Itulah kuasa dari Roh Kudus
yang telah Kuberikan kepadamu. [8.3]  

Kasih yang kau rasakan didalam hatimu bagi anak-anakKu serta imam yang kau lihat didalam
Misa Kudus hari ini adalah juga hadiah yang Kuberikan kepadamu melalui kuasa Roh Kudus.
Kamu akan melihat, merasakan, dan mendengar, dosa-dosa umat manusia saat ini hingga
kamu akan merasakan sakit seperti  yang Kurasakan.  Kamu juga akan melihat kasih yang
Kumiliki kepada anak-anakKu melalui matamu yang mencerminkan hatiKu. [8.4]  

Janganlah  kamu takut  akan hadiah ini,  anakKu.  Janganlah  merasa  bahwa kamu tak  bisa
melaksanakan tugas ini karena kekuatan yang diberikan kepadamu melalui rahmatKu akan
membuatmu  kuat  hingga  kamu  tidak  akan  memandang  ke  belakang.  Kecuali  jika  kamu
menginginkannya. [8.5]

Saat ini  kamu merasa lemah. Ini  adalah rasa dari kuasa IlahiKu yang merasuki tubuhmu.
Kehangatan itu adalah kasih yang Kuberikan kepadamu. Janganlah menangis anakKu. Sejauh
ini kamu sangatlah kuat dan bersedia menerima meski hanya dalam waktu beberapa hari
sejak Aku berbicara kepadamu. Tidak, anakKu, kamu tidak sedang membayangkan hal ini.
Kamu terus bertanya-tanya kepada dirimu dan orang-orang yang dekat denganmu. [8.6] 

Bagi mereka yang menjual jiwanya kepada setan [8.7]

Kini tulislah ini. Dunia sedang merasa keberatan dengan beban kegelapan dan rencana jahat
dari  setan untuk terus membujuk dan menipu anak-anakKu yang terkasih.  Mereka telah
dijerat hingga banyak dari mereka yang menggeliat-geliat seperti binatang meski berwajah
manusia. Berapa banyak jiwa-jiwa diberi makan oleh nafsu, keserakahan, serta kesia-siaan,
yang tampil  seperti  orang beriman namun dalam keadaan yang menyedihkan ? Mereka,
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didalam  kesia-siaan,  percaya  bahwa mereka  memiliki  kuasa.  Kuasa  yang  dijanjikan  oleh
setan kepada mereka. Banyak dari anak-anak ini telah memilih untuk menjual jiwa mereka
dan dengan bangga menyombongkan kenyataan itu. [8.8]

Semakin banyak anak-anakKu yang lebih tertarik  kepada kekayaan dan kemewahan dari
janji-janji setan agar dilihat oleh seluruh dunia ini. Tidak, mereka tidak merasa malu akan
kenyataan bahwa mereka adalah menjadi milik setan. Segala janji yang diberikannya tidak
lain adalah kebohongan dan hal  itu diberikan kepada mereka berdasarkan kebenciannya
kepada umat manusia. Setan membenci kemanusiaan. [8.9]

Dia membohongi anak-anakKu dan mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa memberi
segala sesuatu yang tidak lain adalah kebohongan belaka. Mereka yang mengikuti dia serta
janji-janji palsunya tak akan bisa diselamatkan. [8.10]

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  anak-anakKu.  PutriKu,  Aku  tahu  bahwa  kamu
kecapekan  tetapi laksanakan hal ini. Bagi umat beriman yang bersifat ragu-ragu tetapi yang
tidak  bersekutu  dengan  setan,  merekapun  harus  waspada.  Mereka,  termasuk  para
pengikutKu dan beberapa hambaKu yang suci, para Uskup dan para Kardinal, mencibirkan
iman  anak-anakKu.  Secara  spirituil  mereka  telah  tersesat  dibalik  keserakahan  tertentu
dimana emas dan kekayaan menutupi Karunia Ilahi yang diberikan kepada mereka sebagai
para murid Allah. [8.11]   
 
Gereja telah kehilangan jalannya dan sedang tercebur didalam kegelapan. AnakKu, hal ini
telah dinubuatkan dan hal ini merupakan tanda dari saat-saat Akhir Zaman. Hal ini terjadi
ketika paus terakhir akan muncul dan dunia akan tersesat dibawah tuntunan sesat dari Nabi
Palsu itu. [8.12]

Pewahyuan  mengenai  bagaimana  tanda-tanda  dari  KedatanganKu  Yang  Kedua  akan
diberikan  kepadamu,  anakKu,  agar  perkataanmu  didengarkan  sehingga  jiwa-jiwa  bisa
dipersiapkan sebelum saat Peringatan Besar itu terjadi. Janganlah gelisah. Kehidupan akan
terus berlangsung. Kemuliaan akan kembali ke dunia. Anak-anakKu akan ditebus dari jerat
setan yang akan dihancurkan. Adalah penting agar dia tidak, melalui tipuannya, merebut
anak-anakKu bersamanya menuju kedalaman neraka. [8.13]   

SabdaKu  hendaklah  kuat  kuasanya.  Anak-anakKu  harus  mendengarkan.  Dari  kasih  yang
murni Aku memberi mereka Peringatan ini. Karena Aku datang sebagai hakim dan bukan
juru selamat.  Adalah  karena doa-doa dari  IbuKu yang terkasih  serta  para  pengikutKu di
seluruh dunia maka saat Penghakiman itu telah ditunda pada waktu yang lalu. Tetapi kali ini
saat itu tidak ditunda lagi. [8.14]

Tak seorangpun yang tahu tanggal dari KedatanangKu Yang Kedua itu. [8.15]

Kamu tak akan diberitahu tanggalnya ataupun anak-anakKu. Hal itu tak bisa diungkapkan.
Inilah sebabnya penting sekali  agar  semua anak-anakKu dipersiapkan.  Bagi  mereka yang
tidak  siap,  mereka tak  bisa berkata  bahwa mereka tidak diberitahu akan kebenaran ini.
Ketika  Peringatan  itu  terjadi  mereka  akan  menyadari  kebenaran  itu.  Ya,  jika  mereka
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mengakui dan menyesali  dosa-dosa mereka mereka akan menerima BerkatKu. Jika tidak,
mereka akan dilemparkan kedalam neraka. Saat itu KerahimanKu akan berhenti. [8.16]

Pergilah sekarang,  anakKu. Persiapkanlah sabda ini  agar didengar oleh dunia. Katakanlah
kepada anak-anakKu, umat beriman, agar tidak usah takut. Katakanlah kepada mereka agar
berdoa bagi orang yang tidak beriman. Lalu katakanlah kepada orang yang tidak beriman
agar  segera  kembali  kepadaKu.  Lakukanlah  segala  hal  yang  mungkin  untuk  mendorong
mereka membuka hati mereka. [8.17] 

Juru Selamatmu, Yesus Kristus, yang datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.
[8.18]

9. Kekuatan global, Antikris dan Tanda dari Binatang
Senin, 15 Nopember 2010 

Kini  kamu menyadari  kebenaran itu dan menerima pesanKu apa adanya.  Tulislah hal  ini
puteriKu.  Kecepatan  dari  dibukanya  nubuatan-nubuatan  itu  semakin  nyata  hingga  bisa
dilihat  oleh  setiap  orang.  Amatilah  perubahan-perubahan  yang  nampak  jelas  didalam
GerejaKu sebagai salah satu tanda pertama. Hal ini terjadi ketika si penipu akan menuntun
para muridKu tersesat. [9.1]  

Tanda kedua akan terlihat didalam keadaan dimana banyak orang tidak bisa mengendalikan
negaranya sendiri.  Hal  ini  termasuk pengendalian semua bahan kebutuhan serta militer.
Anak-anakKu, para pemimpin mereka, dan semua orang yang memegang tanggung jawab
memelihara warganya akan kehilangan kendali. Mereka akan menjadi seperti perahu yang
tak memiliki kemudi. Perahu ini akan berjalan tanpa arah dan mereka akan tersesat. [9.2]

Anak-anakKu,  kamu harus banyak berdoa sekarang untuk melepaskan cengkeraman dari
kelompok setan ini terhadap dirimu. Mereka tidak berasal dari Kerajaan Allah dan melalui
tipuan yang cerdik dari penampilan mereka, kamu tak akan menyadari  bahwa ini  adalah
kekuatan yang besar yang dengan hati-hatinya berusaha tidak memperlihatkan jati dirinya.
[9.3]

Kamu,  anak-anakKu,  harus  lebih  bijaksana.  Kamu  akan  merasa  bahwa  kamu  sedang
melewati saat-saat yang sulit, namun penglihatan ini ditujukan agar kamu merenungkan hal
ini. Bangkitlah sekarang, anak-anakKu. [9.4]

Tanda dari Binatang [9.5]

Janganlah kamu mau menerima Tanda itu. Jika banyak dari kamu tidak mau menerima maka
jumlahmu akan semakin banyak dan kuat.  Tanda ini,  yaitu  tanda dari  binatang itu akan
menjadi  kejatuhanmu.  Hal  itu  tidaklah  seperti  apa  yang  nampak.  Dengan  menerimanya
kamu akan didorong untuk semakin tersesat jauh. [9.6] 

Berhati-hatilah  atas  Rencana  mereka,  yang  didukung  oleh  si  penipu,  untuk  membuang
semua tanda dari BapaKu Yang Kekal serta ajaran Kitab Suci dari dalam hidupmu. Kamu akan
melihat  hal  ini  terjadi  di  sekolah-sekolah,  perguruan  tinggi,  rumah  sakit,  serta  didalam
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undang-undang  negerimu.  Kekejian  yang  terbesar  yang  sangat  menyakitkan  Aku  adalah
dihapuskannya ajaran mengenai Kitab Suci dari orang yang menyembah dan menghormati
Aku, Juru Selamat Ilahi mereka. Segera kamu akan melihat sabdaKu serta ajaran mengenai
kebenaran akan dihapuskan dan orang yang melanggarnya akan dihukum. [9.7]

Kamu, anak-anakKu yang terkasih, akan sangat menderita dalam namaKu. Kuasa-kuasa jahat
ini bertanggung jawab atas penderitaanmu itu. Mereka itu dituntun oleh setan. Kamu akan
menemukan  mereka  ada  dimana-mana  terutama  pada  para  pemimpin  yang  berkuasa
dimana  kamu tergantung  kepada  mereka  untuk  bisa  hidup.  Anak-anak,  janganlah  kamu
merasa takut.  Tetapi  takutlah kepada jiwa-jiwa malang yang tersesat yang telah dirasuki
oleh  si  penipu  hingga  mereka  mengalami  kesulitan  untuk  terlepas  dari  cengkeraman
mereka.  Orang-orang  ini  tidak  bisa  dipercaya.  Berhati-hatilah  jika  kamu  berhubungan
dengan mereka.  Mereka akan mencengkeram kamu karena mereka akan mengendalikan
segala  sesuatu.  Kamu  akan  kesulitan  dalam  menghadapi  mereka  karena  mereka
mengendalikan sistem perbankan,  perumahan,  pajak,  serta makanan yang kau butuhkan
untuk hidup. [9.8]

Tetapi  hal  ini  tidak  akan berlangsung lama karena hari-hari  mereka sudah dihitung.  Jika
mereka  tetap  berada  didalam  perbudakan  setan,  maka  mereka  akan  tercebur  kedalam
lembah  mengerikan,  hingga  untuk  menceritakan  nasib  mereka  saja  sudah  terlalu
menakutkan dan sangat mengerikan sehingga orang akan terjatuh seperti batu dan mati,
jika dia memandang satu menit saja kepada siksaan yang akan mereka tanggung. [9.9]

Pertempuran akan segera berlangsung dan dibuka,  sementara  tangan dari  BapaKu Yang
Kekal akan memukul dengan kerasnya dengan menghukum dosa-dosa mereka yang akan
segera disaksikan di dunia ini. Dosa-dosa yang menyebabkan Aku mati. Tak ada manusia
yang mengaku anak Allah yang boleh menyaksikan atau  bersekongkol  dengan kejahatan
mereka yang terjadi secara berkelanjutan, yaitu pasukan kehancuran itu. Pasukan setan ini
dipenuhi  oleh iblis  dari  jurang neraka yang melakukan tindakan yang amat jahat  hingga
orang-orang yang tak berdosa tak bisa membayangkannya. [9.10]

Aku tidak berniat untuk menakut-nakuti anak-anakKu, tetapi kebenaran itu akan dinyatakan
apa adanya dan pada saatnya.  Bangkitlah sekarang anak-anakKu. Perangilah kuasa-kuasa
jahat sebelum mereka menghancurkan kamu. Waspadalah akan aturan Global dalam segala
bentuknya, ukurannya, sandinya. Lihatlah kepada para pemimpinmu baik-baik, dan mereka
yang  mengendalikan  aksesmu  dengan  keuangan  yang  akan  memberi  makan  kamu  dan
mempertahankan  kamu  tetap  hidup.  Saat  ini  kamu  perlu  menyimpan  bahan  makanan.
[9.11]

Kamu belum pernah menerima pesan ini dengan cara yang mencerminkan ajaranKu, tetapi
dengarkanlah Aku sekarang. Nubuatan ini telah dikatakan sebelumnya. Anak-anakKu harus
memperhatikan baik-baik. Roh kegelapan semakin bertumbuh, dan kamu, para pengikutKu,
harus tetap kuat. Jagalah imanmu kepadaKu tetap hidup melalui doa. Semua pengikutKu,
daraskanlah  doa  Kerahiman  Ilahi  setiap  hari.  Ia  akan  bisa  menguatkan  jiwa-jiwa  dan
membantu mereka menemukan karunia pada saat kematian mereka. [9.12]
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Anak-anakKu,  jangan  sampai  pesanKu  ini  menakutkan  kamu.  Para  pengikutKu,  sadarilah
kewajibanmu kepadaKu sekarang.  Biarlah Aku mengatakan hal  ini.  Ingatlah bahwa kamu
akan dipenuhi dengan Roh Kudus segera setelah kamu menerima SabdaKu. Janganlah takut
karena kamu telah dipilih. Kamu, pasukan pengikutKu, akan dituntun untuk mengalahkan
setan. Untuk bisa melakukan hal ini kamu harus banyak berdoa. [9.13] 

Aku datang dengan membawa pesan kasih. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu akan
merasakan Surga ketika Surga dan Bumi itu bersatu ? Tak ada yang perlu ditakutkan. [9.14]

Para pengikutKu akan diangkat didalam tubuh, jiwa dan pikiran mereka menuju kerajaan
Hirarki Iiahiah. Kamu akan melihat orang-orang yang kau kasihi. Mereka yang kau kasihi itu
telah menerima karunia dari BapaKu Yang Kekal. [9.15]

Lakukanlah seperti yang telah Kukatakan. Bicaralah kepadaKu. Percayalah kepadaKu. Dan
Aku akan memberimu kekuatan. Berdoalah memohon perlindungan dengan mendaraskan
doa Rosario yang diberikan kepadamu bersama berkat dari  IbuKu yang terkasih.  Doa ini
harus  didaraskan  untuk  melindungi  kamu  dari  setan  dan  kamu  juga  harus  meminta
perlindungan terhadap orang-orang yang berhubungan denganmu sehingga mereka tak bisa
mengotori kamu atau melemahkan imanmu kepadaKu. [9.16]

Berdoalah bagi para visiuner dan para nabiKu agar mereka juga dilindungi. Berdoalah bagi
para hambaKu yang terkasih, yaitu para hamba yang kudus (rohaniwan) yang Kuutus untuk
menuntun kamu. Mereka, seperti para pengikutKu, juga menderita siksaan dari setan. Setan
tak  pernah  berhenti  untuk  membutakan  kamu  terhadap  kebenaran  ini  dan  akan
menggunakan segala cara untuk meyakinkan kamu bahwa imanmu itu salah. Dengarkanlah
Aku. Dia, si penipu, akan menggunakan penalaran dan logika, yang dibungkus sedemikian
halusnya  agar  bisa  meyakinkan  kamu  dan  membawa  pengharapan  kedalam  hidupmu.
Melalui Antikris, dia akan berusaha membuatmu percaya bahwa dia adalah ‘orang pilihan’.
[9.17]

Antikris [9.18]

Banyak  dari  para  pengikutKu akan menjadi  mangsa dari  tipuan yang  keji  ini.  Berjagalah
selalu. Dia akan nampak sebagai seorang utusan kasih, damai, serta keharmonisan, di dunia
ini.  Orang-orang akan berlutut dan menyembah dia.  Dia akan memperlihatkan kuasanya
kepadamu dan kamu akan mempercayainya bahwa ia  berasal  dari  sumber yang ilahiah.
Tetapi bukan. Dia akan memerintah kamu dengan cara yang kadang-kadang terasa aneh.
Umat beriman yang sejati akan tahu bahwa dia bukan berasal dari terang. Tingkah lakunya
yang sombong dan angkuh akan menyembunyikan kejahatannya. Dia akan berjalan dengan
angkuhnya dan menunjukkan apa yang nampaknya belas dan kasih kepada semua orang.
Tetapi  dibalik  sikapnya  ini  dia  berisi  penuh  kebencian  kepadamu,  anak-anakKu  yang
terkasih. Dia akan tertawa terbahak-bahak dibalik pintu tertutup. [9.19] 

Anak-anakku, dia akan sangat membingungkan kamu. Dia akan nampak kuat, percaya diri,
suka humor, penuh perhatian,  mengasihi  dan akan nampak seperti  seorang penyelamat.
Wajahnya yang tampan akan menarik bagi semua orang tetapi dia akan segera berubah.
[9.20] 
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Dia  akan  menimbulkan  kekacauan  di  dunia  dan  membunuh  banyak  orang.  Tindakan
terornya akan mudah terlihat oleh semua orang. Dia akan menghancurkan kebebasanmu
dan dia akan membawa Tanda itu, Tanda dari Binatang. Kamu, anak-anakKu, harus tetap
kuat. Janganlah mau menerima Tanda itu karena jika kamu menerimanya maka kamu akan
berada dibawah pengaruh hipnotisnya. [9.21]

Banyak orang yang akan mati  demi iman mereka kepadaKu.  Janganlah takut karena jika
kamu menderita demi Aku, didalam Aku, bersama Aku, maka kamu telah dipilih. Berdoalah,
berdoalah agar kamu tidak tunduk kepada kekuasaannya yang menakutkan itu. Bangkitlah
dan berjuanglah bagiKu. [9.22]

Jangan biarkan Antikris dengan segala pesonanya bisa menang atas  jiwamu. Biarlah Aku
memegangi kamu dengan tanganKu, memelukmu dengan Rahmat IlahiKu sekarang, untuk
memberimu  kekuatan  guna  membela  kebenaran  ini.  KasihKu  kepadamu  tak  pernah
berhenti. Kamu tak boleh mengambil jalan ini atau jika tidak, kamu akan hilang dariKu. Hal
itu  memang  sulit,  tetapi  pertolongan  akan  diberikan  kepadamu,  anak-anakKu,  dengan
berbagai  cara  untuk  meredakan  penderitaanmu.  Pergilah  sekarang  dan  berdoalah
memohon Kerahiman IlahiKu dan mempersiapkan diri bagi pertempuran akhir itu. [9.23]   

Yesus Kristus, Raja dari umatKu [9.24] 
Juru Selamat dan Hakim Yang Adil [9.24]

10. Kedatangan Kedua
Senin, 15 Nopember 2010 

Terima kasih, puteriKu, karena kamu bertahan didalam kebenaranKu dan kamu mengerti
bahwa pembicaraanKu denganmu ini adalah nyata. Kamu akan merasakan RohKu didalam
tubuhmu ketika Aku datang untuk menyatakan Pesan IlahiKu kepadamu agar dimengerti
oleh umat manusia saat ini. Aku membawa pesan kasih yang murni serta hasrat yang besar
bagi anak-anak BapaKu. Pesan-pesan ini adalah untuk menjelaskan kepada semua pengikut
Allah tentang perlunya berlutut saat ini dan mengerti akan kebenaran dari Kitab Yohanes.
[10.1]

Saatnya  telah  tiba  bagi  KedatanganKu  Kedua  dimana  tanda-tandanya  telah  dinyatakan
kepada mereka yang mengetahui nubuatan yang disampaikan sejak lama. Lihatlah, apa yang
kau lihat  sekarang ? Tanda-tandanya sudah nampak sekarang.  Manusia tidak menyadari
adanya  keadaan  yang  mengerikan  yang  semakin  parah  ke  arah  mana  mereka  sedang
dihadapkan  kini.  Kejahatan  kebohongan  kini  disuguhkan  kepada  dan  diterima  oleh
Pemerintah-pemerintah yang tidak sadar, dengan menyembunyikan niat yang sebenarnya
dengan alasan demi keselamatan. [10.2]

Dengarkanlah Aku sekarang,  anak-anakKu.  Antikris  sudah siap untuk muncul.  Berjagalah,
bukalah matamu dan hatimu terhadap kebenaran ini atau kamu akan musnah. Janganlah
takut, para pengikutKu, karena kamu akan menuntun kawananKu menuju Adorasi yang suci
kepada BapaKu Yang Kekal. Makanan kehidupan akan banyak terdapat bagi umat beriman
selama hari-hari kegelapan mendatang. Tetaplah bersama-sama, kasihilah satu sama lain.
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Berilah kekuatan kepada satu sama lain sehingga kamu bisa menyatukan segala suku, iman
dan umat beriman dimanapun juga untuk menuju Kerajaan BapaKu. [10.3]

Adalah menjadi tugasmu untuk menunjukkan kasih Allah, kebaikan, kasih, pengharapan dan
kebenaran akan Kehidupan Kekal  yang telah menantikan seluruh umat manusia.  Hal  itu
terjadi  melalui  doa  bersama,  merobohkan  tembok  kesombonganmu  dan  sifat
keenggananmu,  hingga  kamu  bisa  menjadi  kekuatan  yang  besar.  Bersama  kamu  akan
menjadi kuat. Imanmu kepadaKu, Juru Selamat Ilahimu, akan menolong mempertobatkan
orang-orang  yang  tidak  percaya.  Orang-orang  ini,  banyak  diantaranya,  bukan  karena
kesalahannya  sendiri,  bersikap  acuh  terhadap  kasihKu.  Mereka  mungkin  mengasihi
sesamanya,  tetapi  tidak  mengerti  dari  mana kasih  itu  berasal.  Tuntunlah  mereka,  anak-
anakKu didalam Allah, menuju terang. [10.4]

Akulah  Roti  dan  Akulah  terang.  TerangKu  akan  membuat  kamu  semua  aman.  Aku
memintamu untuk bermurah hati, didalam hati dan jiwamu, dan memikirkan jiwa-jiwa yang
miskin yang membutuhkan tuntunan. Kamu harus melakukan hal ini melalui contohmu dan
menunjukkan kepada jiwa-jiwa ini bagaimana menjadi dekat denganKu. Mereka musti diajak
dengan lembut tetapi teguh, untuk berjalan. Adalah penting untuk membangunkan mereka
dari keacuhan dan kemalasan mereka sebelum terlambat. [10.5]

Anak-anakKu, kamu belum mengerti ajaran-ajaran yang ada didalam Kitab BapaKu ? Kitab
yang mengungkapkan tanda dari KedatanganKu kembali  ke dunia haruslah dipelajari dan
diterima  sebagai  kebenaran.  Allah,  BapaKu  Yang  Kekal,  melalui  para  nabi,  tidaklah
berbohong. Dia juga tidak bertindak bertentangan. Kini kamu sedang diperlihatkan kepada
tanda-tanda  di  langit  seperti  yang  dinubuatkan  dan  kamu  harus  bersiap-siap  sekarang.
[10.6]  

Kamu dan keluargamu akan diangkat bersamaKu dalam sekejap mata. [10.7] 

Berdoalah memohon tuntunan. Umat beriman, bersiaplah sekarang untuk bertempur dalam
namaKu  dan berdiri  tegak  menghadapi  Antikris.  Orang-orang  akan menertawakan kamu
ketika kamu mengingatkan mereka akan nubuatan yang ada didalam Kitab Yohanes. Kamu
akan  dipersalahkan  dan  dicibirkan  dengan  sinisnya  atas  pemikiranmu  dan  perhatianmu.
Abaikanlah semua ini karena kamu memiliki tugas bagiKu sekarang. Berdoalah, berdoalah
dan yakinkanlah orang-orang yang tidak percaya agar mereka mau menerima ajaran-ajaran
ini.  Janganlah  merasa  takut.  Karena  banyak  dari  kamu  yang  merasa  takut  atas  masa
depanmu dan keluargamu, maka Aku berkata tentang hal ini sekarang. Sementara waktunya
sudah tiba, kamu dan keluargamu akan diangkat bersamaKu dalam sekejap mata, menuju ke
langit.  Kemudian kamu akan menerima karunia Kehidupan Kekal  ketika Surga dan Bumi
menjadi  satu.  Inilah  yang  dimaksudkan  dengan   Surga  yang  baru  itu.  Ini  akan  menjadi
sebuah saat kemuliaan yang besar, saat kasih dan kesempurnaan bagi semua pengikutKu.
[10.8]

Tetaplah  kuat.  Kamu  harus  menanggung  siksaan  untuk  sesaat.  Tetapi  imanmu  akan
mempertahankan kamu tetap kuat. Ingatlah bahwa Aku mengasihi kamu semua. Kasihilah
Aku dan tolonglah Aku menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. [10.9]
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Kamu  adalah  pasukanKu  yang  kuat  dan  kini  saatnya  untuk  bersiap  menghadapi
pertempuran itu. Aku akan menuntun kamu semua menuju Kerajaan BapaKu. [10.10]

Juru Selamatmu yang mengasihi [10.11] 
Yesus Kristus [10.12]

11. Peringatan bagi pejabat gereja
Selasa, 16 Nopember 2010 

PuteriKu,  kemarin  kamu  ditolak,  dimana  orang-orang  berusaha  menanamkan  keraguan
didalam  pikiranmu.  Kamu  menderita  akan  hal  ini.  Janganlah  putus  asa.  SabdaKu  akan
didengarkan. Kamu akan menghadapi hambatan yang membuatmu merasa kecewa dengan
tugas ini. [11.1]

PuteriKu,  Aku  sedang  menuntunmu.  Kamu  harus  ingat  hal  ini  dan  janganlah  lupa  akan
janjiKu. Aku telah melakukan seperti yang kau minta, dan mengijinkan kamu untuk tidur
dengan tenang tadi malam. Kini kamu telah lebih kuat. Tidakkah kamu merasakan hal ini ?
[11.2]

Berhati-hatilah kamu dengan orang yang kau ajak berbicara. Para pengikutKu, atau mereka
yang  merasa  menjadi  pengikutKu,  tidaklah  selalu  seperti  yang  seharusnya.  Kamu  harus
melakukan apa yang dikatakan oleh suara hati nuranimu kepadamu. [11.3]

Dunia nampaknya seperti biasanya, tetapi sebenarnya terjadi perubahan dan hal itu terjadi
saat  ini.  Perubahan  ini  menuntun  umat  manusia  menuju  sebuah  kegelapan  yang  akan
menyelimuti mereka dan yang akan menghalangi kasih mereka kepadaKu. [11.4] 

Mengapa  anak-anakKu  terus  mempertanyakan  kebenaran  ini  ?  Mereka  tidak  mengikuti
ajaran-ajaranKu, meski mereka diberi dengan karunia ini dari para rasulKu yang demi kasih
kepadaKu dan dengan kuasa dari Roh Kudus, memberi hadiah yang istimewa kepada dunia.
Banyak anak-anak yang mengikuti tuntunan ini selama berabad-abad. [11.5]

Yang lain-lainnya, meski telah mengetahui kebenaran ini, mereka berusaha untuk memutar-
balikkannya  agar  sesuai  dengan keinginan mereka,  nafsu  mereka,  dan  mereka meminta
kekuatan. Banyak pengikutKu yang tak bisa membedakan antara kebenaran dari sabda Allah
dengan kepalsuan,  yang disebarkan oleh mereka yang tersesat.  Beginilah cara  si  penipu
bekerja. Dia menimbulkan kebingungan,  putus asa, dan perasaan tanpa harapan dan dia
telah melakukan hal ini sejak kematianKu di kayu salib. Tetapi dengarkanlah Aku sekarang.
Dia  tak  akan  bisa  menang  atas  puteriKu  ini.  Kuasa-kuasa  dari  tuntunan  Surgawi  akan
memberikan kepercayaan sekali  lagi  kepada anak-anakKu melalui  ajaran-ajaran dari  para
nabiKu. [11.6]

Mintalah kepada anak-anakKu agar mereka waspada terhadap perubahan yang mereka lihat
di dunia ini. Mintalah mereka untuk membuka hati mereka, mata dan pikiran mereka, untuk
menyaksikan kebohongan yang disebarkan oleh setan.  Dari  dia  muncullah banyak  sekali
janji-janji yang bertujuan untuk menarik hati anak-anakKu kepada keajaiban-keajaiban dari
luar. Keajaiban-keajaiban itu serta kemuliaan palsu itu adalah kosong belaka. [11.7] 
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Hal  itu  tidaklah  mencerminkan kasih  ataupun  menawarkan penghiburan  yang  sejati  jika
kekosongannya dibuka. [11.8]

Kuasa-kuasa jahat semakin kuat saat ini, anakKu. Hal itu direncanakan oleh setan melalui
pasukan  dan para pengikutnya. Para pengikut ini melalui keserakahan dan egoisme, dengan
patuhnya mengikuti penyembahan setan dan akan dituntun menuju ‘surganya’ yang hanya
sekejap. Janjinya akan surga tidak lain adalah kegelapan yang hitam dan pada saat anak-
anakKu menyadari hal ini maka saat penebusan itu akan telah berlalu. [11.9] 

Doa bagi keselamatan [11.10]

Demi kasih kepada keluarga mereka, anak-anakKu harus bangkit menghadapi setan ini jika
mereka ingin menyelamatkan jiwa-jiwa itu.  KasihKu akan menuntun mereka jika mereka
mau  berpaling  kepadaKu  sekarang.  Mereka  tak  boleh  merasa  takut  untuk  berpaling
kepadaKu dan berkata [11.11]

 “Oh Tuhanku, tuntunlah aku menuju kerajaanMu dan lindungilah aku dari kegelapan yang
menyelimuti  jiwaku.  Dengarkanlah  aku saat  ini,  ya  Hati  Kudus,  dan melalui  kebaikanMu
biarlah terang kasihMu dan perlindunganMu menyinari aku”. [11.12]

Anak-anakKu  yang  mendaraskan  doa  ini  akan  didengarkan.  Permohonan  mereka  akan
keselamatan, bagi mereka sendiri dan orang-orang yang dikasihi oleh mereka, akan dijawab.
Melalui para visiunerKu yang dituntun oleh IbuKu Yang Terberkati, Aku telah berusaha untuk
mengirimkan  berbagai  peringatan  kepada  dunia.  Berkali-kali  para  visiunerKu  melalui
penolakan pada awalnya,  akhirnya diterima.  Kali  ini  mereka tak akan diberi  kesempatan
memiliki  menunda-nunda  penyebar-luasan  pesan-pesan  ini  agar  didengar  oleh  umatKu.
[11.13]

Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu [11.14]

Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu [11.15]

Tetapi  Aku harus  memperingatkan anak-anakKu agar  waspada terhadap nabi-nabi  palsu.
Banyak  para  visiuner  yang  sejati  telah  disesatkan.  Para  visiuner  yang  sejati  akan  diberi
rahmat yang akan mengalirkan kebenaranKu sedemikian hingga hal itu akan disertai dengan
kejadian-kejadian adikodrati serta keajaiban-keajaiban yang tak bisa disangkal. [11.16]

HatiKu hancur ketika Aku menyaksikan banyak dari keajaiban itu ditolak oleh para muridKu
yang suci (rohaniwan). Para murid yang sama ini yang telah Kuutus untuk mengajari anak-
anakKu telah gagal didalam tugas mereka. Kini mereka harus berpaling kepadaKu, meminta
tuntunan dan berdoa memohon rahmat yang diperlukan untuk menuntun umatKu. [11.17]  

Para  hambaKu  yang  suci  (rohaniwan)  amatlah  istimewa  bagiKu  dan  mereka  yang  telah
menerima Sakramen-sakramen haruslah  mendengarkan permintaanKu.  Tugasmu  saat  ini
adalah demi Aku. Perbaharuilah sumpahmu sekarang. Percayalah dan ikutilah pesanKu yang
suci ini. Kuatlah kamu karena kamu semua dipanggil untuk bersaksi atas kebenaran didalam
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Kitab Wahyu dan terimalah kenyataan bahwa waktunya telah tiba. Bersiaplah sekarang bagi
peristiwa besar ini. Janganlah menyangkal Aku atau berpaling dariKu. Wartakanlah dengan
kekuatan dan keyakinan. Janganlah menyia-nyiakan ajaran-ajaranKu dan katakanlah kepada
para pengikutKu bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ini bukanlah pesan bagi apa
kamu dipanggil. Kewajibanmu adalah kepadaKu, Juru SelamatMu yang ilahi, yaitu dengan
memberi tahu kepada kawanan mengenai kebenaran ini. [11.18]   

Anak-anakKu tidak  usah diberitahu bahwa mereka semua akan diselamatkan.  Ini  adalah
sebuah kesalahan.  Karena hanya mereka yang mencari  pengampunanKu saja  serta  yang
menyerah kepadaKu dan ajaranKu yang akan diselamatkan. [11.19] 

Mengapa  kamu tidak  mau  mengikuti  ajaran  Kitab  Suci  ?  Mengapa  kamu menggunakan
berbagai alasan ? Mengapa kamu tersesat dan meyakinkan anak-anakKu bahwa Allah akan
mengampuni  semuanya  ?  BapaKu  Yang  Kekal  hanya  mengampuni  mereka yang  percaya
kepadaKu dan yang mau bertobat. [11.20]

Apakah  kematianKu  di  kayu  salib  tidak  berkata  banyak  kepadamu  ?  Aku  mati  untuk
menyelamatkan umat manusia dari kebodohan setan. Namun kamu, melalui toleransi yang
salah arah, mengajarkan kebohongan kepada anak-anakKu. Kamu telah menjadi kurban dari
tekanan  umat  manusia  untuk  menyamarkan  ajaran  Suci,  bagi  apa  kamu telah  dipanggil
untuk mengajar. [11.21]

Apakah kamu tidak tahu malu ? Kamu begitu terperangkap didalam daya tarik dunia ini
sehingga kamu mengikuti ajaran palsu yang disampaikan kepadamu melalui sikap toleransi
populer  yang  disebarkan  setan  diantara  anak-anakKu.  Anak-anak  salah  didik  dan  yang
malang  ini  membutuhkan  pengarahan.  Mereka  harus  mengerti  perbedaan  antara
interpretasi manusia dengan janji ilahi yang Kuberikan. [11.22]

Mengapa  anak-anakKu  tidak  percaya  akan  campur  tangan  ilahi  ?  Mengapa  kamu
mengabaikan  hal  ini  ketika  disampaikan  kepadamu  ?  Imam-imamKu,  dengarkanlah
permintaanKu. Berdoalah agar pesan kebenaranKu ini didengarkan. [11.23]

Pesan bagi para Uskup [11.24]

Kepada para UskupKu Aku berkata hal ini. Taruhlah jubahmu, berpalinglah dari kekayaan
yang dihadapkan kepadamu. Carilah kerendahan hati yang diperlukan dari kamu. Patuhilah
perkataanKu  sekarang  atau  kamu  akan  menghadapi  akibatnya.  Kewajibanmu  adalah
kepadaKu dan BapaKu Yang Kekal.  Betapa buta dirimu. Tanda-tanda kini  telah diberikan
melalui para visiuner, di langit, dan kamu tidak memperhatikan semua itu. Sebaliknya, kamu
duduk diam didalam istanamu serta mencibirkannya.  Atas hal ini maka dosa-dosamu tak
akan diampuni. [11.25] 

Dosa-dosa dari para muridKu yang suci (rohaniwan), yaitu mereka yang memilih jalanKu,
sangatlah  menentang  Aku.  Bukalah  matamu  dan  hatimu  dan  kembalilah  kepada  aaran-
ajaran didalam Kitab SuciKu. [11.26] 

Pesan bagi para Kardinal [11.27]
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Kepada para Kardinal Aku berkata ini. Ke tempat yang tinggi dan agung kamu telah diangkat,
tetapi  kamu  telah  melupakan  sakramen-sakramen  atau  kebenaran  dari  ajaran-ajaranKu
untuk menuntun kawananKu. Turunlah sekarang dan ikutilah tuntunanKu. Janganlah kamu
disesatkan oleh kepalsuan yang telah mencengkeram umat manusia. Tidakkah kamu sendiri
juga menyangkal Aku ?. [11.28]

Aku meminta kamu semua agar berdoa bagi PausKu yang berani, Paus sejati yang terakhir.
Kamu, para muridKu, sedang disesatkan oleh si penipu. Dia telah memperkenalkan dirinya di
pintu-pintu  GerejaKu  dan  kini  perbuatan  jahatnya  telah  dimulai.  Bagi  kamu,  teruslah
waspada,  didepan dan di  belakangmu.  Dia akan merenggut  jiwamu jika kamu menyerah
kepada tipuannya. [11.29]

Berdoalah sekarang bagi kamu semua. Mintalah tuntunanKu. Mintalah pengampunan dan
biarlah Aku menuntunmu lagi. [11.30]

Bagi  kamu  yang  mempertanyakan  perintah  ini,  dengarkanlah.  Mengapa  Aku  berbicara
denganmu seperti ini ? Aku telah mengajari kamu semua melalui para rasulKu yang dengan
tuntunan Roh Kudus memberikan pesan-pesanKu yang kemudian dijalankan. Kini saatnya
telah dekat. Berdoalah memohon tuntunan sepanjang hidupmu. Saat ini, Aku memintamu
untuk mendengarkan permintaanKu. [11.31]   

Juru Selamat Ilahimu, Yesus Kristus [11.32]

12. Buanglah segala keraguan
Selasa, 16 Nopember 2010 

Tulislah  ini,  puteriKu.  Keraguan  merayapi  pikiranmu  seperti  yang  diharapkan.  Ya,  kamu
sedang dicobai agar berpaling dariKu, tetapi dia, si penipu, tak bisa merebut kamu dariKu.
PuteriKu yang terkasih, kamu adalah lebih kuat dari pada yang kau pikirkan, karena hanya
sedikit saja jiwa-jiwa pilihan bisa memenuhi permintaan suci yang besar ini seperti kamu.
Hal  ini  membutuhkan  keberanian  untuk  bisa  menjalaninya  seperti  yang  Kusampaikan
kepadamu. Kamu tidak berlari menjauh dengan ketakutan. Kamu tahu sejak awal bahwa ini
adalah merupakan komunikasi ilahiah dari Hirarki yang tertinggi dan yang tersuci. [12.1]

Segera  kamu  akan  mengalami  pencerahan  yang  besar  yang  akan  membuang  segala
keraguanmu.  Jika hal  ini  terjadi  maka pikiranmu akan semakin terbuka untuk menerima
rahmat yang istimewa yang akan memenuhi dirimu dengan keberanian dan keputusan yang
diperlukan untuk melaksanakan nubuatan ini. [12.2]

Ya puteriKu, kamu merasa heran bahwa kamu dipilih untuk menggenapi nubuatan yang ada
didalam Kitab Yohanes, untuk mempersiapkan umat manusia bagi pemurnian itu yang akan
segera  terjadi.  Sekali  rasa  takut,  keraguan  dan  ketidak-pastian  itu  telah  hilang  darimu,
puteriKu  yang  terkasih,  kamu  akan  bangkit  dan  menggenapi  tugas  yang  istimewa  yang
Kuminta darimu ini. Kini lakukanlah seperti yang Kukatakan. Hendaknya kamu mendaraskan
doa Kerahiam Ilahi setiap hari pada jam 3 sore, untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa.
Hendaknya kamu terus mendaraskan doa Rosario yang diberikan kepada dunia oleh IbuKu
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yang tersuci yang bekerja sama denganKu untuk mempersiapkan KedatanganKu Yang Kedua
di dunia ini. [12.3]

Banyak jiwa-jiwa kini terlepas dariKu dimana jiwa-jiwa itu direnggutkan dariKu setiap hari
oleh setan. Mereka tak boleh lepas dariKu. Tolonglah Aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang
malang itu.  Buanglah  segala  keraguan.  Ingatlah  akan tugasmu saja.  Tolonglah membuka
mata mereka agar mereka bisa menebus dirinya sendiri didepan mata BapaKu Yang Kekal.
Jika kamu mengingat hasil yang akan kau dapatkan, kamu akan mengerti mengapa hal ini
penting sekali  dimana hal  ini  merupakan panggilan  kasih  yang murni  dari  dalam HatiKu
kepada anak-anakKu. [12.4]

Renungkanlah hal ini. Kasih dari orang tua yang baik tak ada batasnya. Jika seorang anak
tersesat dan berjalan menuju bahaya, maka kehancuran dan kesedihan hati dirasakan oleh
orang tua itu seperti sebilah pedang yang menusuk jantung. Orang tua yang mengasihi anak-
anak mereka akan berusaha berjuang demi anak-anaknya hingga akhir.  Mereka tak akan
pernah menyerah. Terus berjuang. Begitu juga dengan Aku. Aku akan melakukan segalanya
dengan Kuasa IlahiKu, tanpa mencampuri kehendak bebas manusia untuk mengembalikan
hati mereka kepada Hati KudusKu. Kamu, puteriKu, akan menolong Aku melakukan hal ini.
[12.5] 

Tidak  perlu  Aku  mengingatkan  kamu  akan  perlunya  kepatuhan  dan  melepaskan  segala
sesuatu  demi  Aku.  Ini  merupakan  panggilan  ke  tempat  mana  kamu  dipilih.  Angkatlah
pedangmu  sekarang.  Kamu  harus  berjuang  berdampingan  dengan  Juru  Selamat  Ilahimu
didalam upaya terakhir untuk merebut keselamatan dari semua anak-anakKu sebelum Hari
Penghakiman itu. [12.6]

Pergilah dalam damai dan kasih untuk menerima TubuhKu hari ini. [12.7]

Juru Selamatmu yang mengasihi [12.8] 
Yesus Kristus [12.9]

13. Pesan bagi kaum agnostik dan atheis
Kamis, 18 Nopember 2010 
(Agnostik : orang yang berpandangan bahwa Tuhan tak dapat diketahui)

Bagi  mereka yang  mengaku tidak  percaya  kepadaKu  maka  Aku berkata  ini.  Bertanyalah
kepada dirimu :  Bisakah kamu mengingat  sebuah saat  ketika kamu ada ? Renungkanlah
ketika kamu masih kanak-kanak ketika kamu percaya kepada Allah.  Tidak peduli  apapun
agama yang diikuti orang tuamu. Apakah kamu percaya ? Apa yang berubah ? Apakah hal itu
dipengaruhi  oleh orang lain ? Apakah mereka mengatakan kepadamu bahwa ada alasan
rasional dari keberadaanmu ? [13.1]

Sejak awal mula, sulit bagi anak-anakKu untuk menerima keberadaan yang lain diluar ini.
Lihatlah  ke  seluruh  dunia,  lihatlah  keajaiban-keajaiban  dari  ciptaan  BapaKu  Yang  Kekal.
Matahari, bulan, laut, sungai, tanaman, dan semua keajaiban ciptaan ini dan jawablah ini.
Dari manakah semua ini berasal ? Apakah kamu percaya bahwa ia muncul dari sesuatu yang
lain selain makhluk yang superior ? Berhati-hatilah jika kamu mendengar kebohongan yang
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disebarkan oleh para peramal  yang banyak terdapat didalam gerakan New Age.  Mereka
dituntun kepada apa yang mereka percaya sebagai kebenaran serta kebahagiaan hidup yang
dijanjikan kepada mereka di zaman baru nanti. Zaman ini, ke arah mana mereka dituntun
untuk percaya, adalah sebuah ‘Surga’ yang baru. Sebuah keadaan yang diatur oleh manusia,
yang menjadi pusat kemuliaan dari alam semesta. Itu adalah sebuah doktrin palsu. Banyak
sekali  umat  Allah,  termasuk  yang  percaya,  menjadi  kacau  kepercayaan  mereka  dengan
doktrin ini serta terang ini. [13.2]

Mereka itu  dituntun oleh setan.  Beberapa  ada yang  menyadarinya.  Yang  lainnya,  tidak.
Berdoalah agar mereka melihat kebenaran ini sebelum mereka lanjut di jalan yang sia-sia ini
dan menuju kepada kekosongan. [13.3]

Kepada kaum atheis Aku berkata ini. Aku mengasihi kamu betapapun kamu menentang Aku.
Bagi  kaum atheis yang dituntun dan dipengaruhi oleh kepercayaan lain, berhentilah dan
renungkanlah.  Didalam  pencarian  mereka  mengikuti  penalaran  manusia,  mereka  telah
percaya kepada iman yang lain. Kepercayaan bahwa manusia bisa mengendalikan. Tetapi
tidak begitu.  Namun orang-orang yang sama ini,  anak-anakKu yang amat berharga,  bagi
siapa Aku akan bertempur, sedang didorong untuk mengikuti setan, si penipu, dan musuh
umat manusia. Bertanyalah kepada orang atheis yang berjalan jauh untuk menindas anak-
anak Allah, mengapa dia melakukan hal itu ?. [13.4]

Tidakkah cukup hanya dengan menyangkal  Aku ? Mengapa orang-orang ini  berbohong ?
Banyak  dari  kelompok  atheis  ini  memiliki  sebuah agenda  untuk  membujuk  dan  menipu
anak-anakKu  dengan  sebuah  doktrin  yang  palsu.  Janganlah  salah  bahwa  kepercayaan
mereka itu adalah sebuah bentuk agama. Agama yang meninggikan kekuatan kecerdikan,
penalaran  dan  kesombongan.  Mereka  meniru  ulah  setan.  Didalam  kebutaan  mereka
mengikuti iman yang lain, perbuatan si Gelap, dimana kasih tidak ada disitu. [13.5]

Begitu  bernafsunya kaum atheis  ini,  begitu  sombongnya  agama mereka,  hingga  mereka
tidak mengerti bahwa apa yang mereka bela itu adalah sebuah agama juga, agama dari si
penipu, yang menertawakan kebodohan mereka. [13.6]

Kaum atheis,  dengarkanlah Aku terakhir kalinya.  Kembalilah kepada Kitab Suci  sekarang.
Lihatlah  kepada  Kitab  Yohanes  dan  kenalilah  kebenaran  disitu  karena  ia  mulai  dibuka
sekarang.  Tidakkah ia  cukup jelas  bagimu sekarang  ketika  kamu menyaksikan  peristiwa-
peristiwa yang kini dibuka, lapis demi lapis, setiap hari, dihadapanmu. [13.7]

Tidak bisakah kamu melihat bahwa sabdaKu, nubuatanKu yang diucapkan sejak lama kini
menjadi kebenaran ? Bukalah matamu dan bicaralah kepadaKu sekali seperti ini [13.8]

“Allah, jika Engkau adalah kebenaran, nyatakanlah kepadaku tanda dari kasihMu. Bukalah
hatiku untuk menerima tuntunan. Jika Engkau ada, ijinkanlah aku merasakan kasihMu agar
aku bisa melihat kebenaran itu. Doakanlah aku sekarang” [13.9]

Karena Aku memanggilmu, yang terakhir kalinya Aku mengatakan hal  ini.  Kasih itu tidak
diciptakan oleh manusia. Kamu tak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakannya. Kasih
berasal dari Bapa Yang Kekal. Ia merupakan hadiah bagi umat manusia. Ia tidak berasal dari
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kegelapan. Kegelapan yang kau rasakan itu tak memiliki kasih. Tanpa kasih sejati kamu tak
bisa merasakan. Kamu tak bisa melihat terang. Kamu tak bisa melihat masa depan. Akulah
Terang.  Akulah  masa  depan.  Aku  membawa  kemuliaan  dan  kehidupan  kepadamu.
Berpalinglah kepadaKu sekarang dan mintalah pertolonganKu. Lakukanlah hal itu dan Aku
akan menjawab kamu dan memelukmu didalam tanganKu. [13.10]  

Air  mata kebahagiaanKu akan menyelamatkan kamu karena kamu menjadi  anakKu yang
terkasih kembali. Datanglah sekarang dan tinggallah bersama Aku di Surga. [13.11]
 
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [13.12] 

14. Kebangkitan kelompok setan dan pengendalian dunia
Sabtu, 20 Nopember 2010

PuteriKu,  katakanlah  kepada  anak-anakKu  bahwa si  ular  akan  keluar.  Mereka  tak  boleh
sampai terjatuh kedalam perangkap jahatnya dimana tak ada jalan untuk kembali. [14.1]

Dia,  si  ular  itu  memiliki  berbagai  samaran.  Para  pengikutnya  yang  telah  dicuci  otaknya
dengan berbagai janji akan kekuasaan dan kemuliaan dari sesamanya kini sedang berencana
untuk memunculkan peristiwa-peristiwa di seluruh dunia yang akan menimbulkan banyak
kesedihan, penderitaan, serta ketakutan dimana-mana. [14.2]

Anak-anakKu tidak perlu takut. Anak-anak itu, yang telah diperlihatkan akan kebenaran dan
dituntun  olehKu,  adalah  jiwa-jiwa  yang  berani.  Mereka  terus  menerus  memperingatkan
dunia  akan  adanya  kelompok-kelompok  yang  mengerikan  ini,  yang  menyebar  ke  segala
arah, semuanya dengan membawa tujuan tertentu didalam pikirannya. Menyebar di semua
negara,  hadir dalam segala tingkat kekuasaan, dan mereka berencana secara diam-diam.
[14.3]

Mereka  adalah  para  anggota  yang  tak  mengerti  apa-apa,  yang  merupakan  bagian  dari
masyarakat  setan yang tidak menyadari  akan kebenaran ini.  Sebaliknya,  mereka kesana-
kemari dengan melakukan segala perbuatan baik tanpa menyadari adanya kejahatan yang
merasuki  mereka secara diam-diam. Janganlah  keliru  bahwa para senior ini  adalah  para
pengikut setia dari setan dan mereka terlibat didalam ritual penyembahan, jika dilihat oleh
orang  lain,  mereka  akan  merasa  ketakutan  karena  tindakan  penyembahan  setan  dan
kesetiaan kepada janji-janji setan yang menjadi inti dari organisasi mereka. [14.4]

Bagi kamu yang senang mendengar perkataan dari jiwa-jiwa berani yang menjadi milikKu,
dengarkanlah  Aku  sekarang.  Jika  kamu  gagal  dalam  memahami  kebenaran  itu  dan
mendengarkan  suara-suara  yang  berani  itu,  maka  hal  ini  akan  menghancurkan
kehidupanmu,  imanmu  dan  mata  pencaharianmu.  Telah  lama  orang-orang  ini  berusaha
mengendalikan situasi.  Tindakan mereka nyata terlihat di  berbagai  negara,  tetapi  hal  itu
terjadi sedemikian rupa sehingga anak-anak yang sedang menjalani kehidupan mereka tidak
menyadari apa yang sedang terjadi. [14.5]

Si ular akan muncul SEKARANG ! [14.6]
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Jika Aku berkata bahwa si ular akan muncul, yang Kumaksudkan adalah saat ini. Dia beserta
pasukan  jahatnya  yang  terdiriatas  binatang-binatang  yang  congkak  dan  lapar  sedang
berbaris dengan niat dan kecepatan yang semakin tegas didalam segala sendi kehidupan ini.
Mereka mengatur kehidupanmu dengan cara-cara yang tidak kau sadari. Karena mereka itu
dituntun oleh si penipu, maka mereka itu cerdik, mempesona, pintar bersilat lidah, serakah,
bengis dan selalu memiliki niatan tertentu didalam pikiran mereka. Mereka, melalui sistem
perbankan, sarana komunikasi modern, militer, organisasi  keagamaan dan pemerintahan,
akan berusaha untuk mengatur dirimu. Perhatikanlah dan dengarkanlah sekarang. [14.7]

Bukan teori Konspirasi [14.8]

Peringatan dariKu dan dari  anak-anakKu yang terkasih akan dianggap sebagai  teori-teori
konspirasi. Sebenarnya bukan seperti itu. Keadaan ini, puteriKu, tidaklah terjadi secara tiba-
tiba. Kelompok ini, dan kini Aku mengacu kepada sebuah kelompok, telah merencanakan,
merekayasa,  dan  merekrut  orang-orang  dari  golongan  atas  didalam  masyarakat  selama
berabad-abad. Mereka telah membunuh orang-orang yang membuka kedok mereka pada
masa yang lalu. Mereka telah membunuh para pemimpin, termasuk tokoh-tokoh terkenal
dan  pandai  selama  berabad-abad.  Mereka  itu  bersaudara  menurut  ikatan  darah  serta
menghancurkan daging umat manusia. [14.9]  

Relikwi setan [14.10]

Mereka mau menerima relikwi-relikwi yang jorok serta tanda-tanda yang dikehendaki oleh
si  ular.  Mereka,  janganlah  salah,  adalah  sebuah  kelompok  yang  kuat  dan  menakutkan.
Begitu kuatnya mereka sehingga sulit sekali untuk bisa lepas dari cengkeraman mereka jika
sekali saja penghidupanmu, makananmu, serta uangmu bergantung kepada mereka. [14.11]

Anak-anakKu,  ada  banyak  sekali  orang-orang  yang  berkuasa,  didalam  pemerintahan,
perbankan, industri makanan, serta lembaga-lembaga donor, tidak tahu apa yang sedang
terjadi  hingga  akhir  dari  saat  Kesesakan  Besar  itu  yang  akan  segera  terjadi.  Kemudian
mereka  akan  melihat  Binatang  itu  muncul  yang  akan  membawa  perubahan  mendasar
sehingga kamu semua harus berjuang keras, yang belum pernah kau lakukan sebelumnya,
untuk bersembunyi dari rezim jahat mereka. [14.12]

Sekali  Binatang  itu  dan  para  pengikutnya  mengendalikan  uangmu  mereka  akan
mengendalikan semuanya kecuali satu hal : Mereka tak bisa dan jangan sampai bisa mencuri
jiwamu. Tetapi inilah yang akan mereka usahakan. [14.13]

Bagi kamu yang mempertanyakan pesan kebenaran ini, yang dikirimkan kepadamu karena
keinginanKu  untuk  menolong  kamu,  menuntunmu,  serta  menyatakan  kebenaran  ini,
dengarkanlah sekarang. Jika kamu tidak percaya akan pesan ini, maka Aku melalui doa-doa
yang Kuminta dari para pengikutKu, berdoalah agar kamu melihat terang. Aku memintamu
untuk memperhatikan dan berjaga-jaga bagi tanda-tanda dari binatang-binatang yang haus
akan kekuasaan ini, yang memiliki rencana tersembunyi dan merebut kemuliaan palsu yang
akan mereka hasilkan. [14.14]
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Janganlah berbuat kesalahan didalam mengatur kemampuanmu untuk memperoleh uang,
karena kemudahanmu akan hal itu tak akan cukup. Tidak, mereka akan meminta banyak
sekali dari kamu. Mereka akan berusaha mengedalikan apa yang kau makan, kau minum,
dan  dimana  kamu harus  tinggal.  Untuk  menghadapi  hal  ini  maka sekarang  kamu harus
melakukan tindakan berikut ini untuk melindungi dirimu. [14.15]

Carilah tempat-tempat perlindungan [14.16]

Carilah  tempat  perlindungan  didalam  kelompok-kelompok  umat  beriman.  Aku  akan
mengirimkan terang kepadamu untuk menolongmu tetap hidup. Mulailah dengan menanam
sendiri makananmu. Simpanlah makanan yang kamu bisa, dan sisihkanlah hal itu. Mulailah
menanam  sekarang  seolah  kamu sedang  menunggu  terjadinya  badai.  Ketahuilah  bahwa
kegelapan akan segera turun sedemikian besarnya, sehingga untuk bisa tetap hidup maka
kamu harus dipersiapkan. [14.17]

Dengarkanlah para nabi.  Janganlah  kamu membuat  kesalahan yang sama,  seperti  ketika
umatKu tidak mau mendengarkan nabiKu, Nuh. Mereka berpaling darinya. Janganlah kamu
mendengarkan  mereka.  Mereka  menjalani  kehidupan  mereka  sehari-hari  seperti  halnya
mereka makan dan tertawa dengan melupakan nasib mengerikan yang menantikan mereka.
[14.18]

Bangkitlah sekarang. Berpalinglah kepada Allah BapaKu Yang Kekal, Yang Maha Tinggi, untuk
memohon  tuntunan.  Persiapkanlah  keluarga-keluargamu  bagi  kegelapan  yang  sedang
menjelang  itu  yang  besarnya  tak  bisa  kau  perkirakan  saat  ini.  Berdoalah,  berdoalah,
berdoalah memohon keberanian agar kamu tidak sampai menerima Tanda dari  binatang
yang  bengis  itu.  Dia,  melalui  pasukan jahatnya  akan berusaha memaksakan,  mula-mula,
stempel identitas dari setan. Hal ini akan diberikan kepadamu dan diperlakukan sebagai hal
yang penting agar kamu bisa memperoleh uang, membeli makanan, berpergian, tinggal di
rumahmu  dan dalam kegiatan  perdagangan.  Inilah  pengendalian  yang  paling  besar  atas
kehidupanmu. Kamu dan para pemimpin politikmu tak akan berdaya saat itu. [14.19]

Aku meminta kepada media massa yang belum terpengaruh oleh kelompok jahat ini, agar
melihat  dan  memperhatikan  apa  yang  sedang  terjadi.  Bukalah  semua  orang  yang
mendukung Ular itu beserta pasukannya, tetapi bertindaklah dengan hati-hati. [14.20]

Anak-anakKu, takutlah kepada kelompok itu dan ketahuilah bahwa mereka benar-benar ada
dan pernyataan dari  orang-orang yang  kuat  dan  berani  yang  berusaha membuka kedok
mereka adalah benar. [14.21]

Bagi kamu yang berpikir bagaimana sebuah pesan dari sumber Ilahiah bisa mengeluarkan
pesan ‘tak masuk akal’ dan sensasional seperti ini, renungkanlah kembali. Kembalilah dan
bacalah  Kitab  Suci.  Sabda  yang  ada  didalam  Kitab  BapaKu  adalah  benar.  Ia  bercerita
mengenai  peristiwa-peristiwa  masa  yang  lalu.  Ia  berisi  kebenaran  untuk  menuntunmu
kepada Allah. Perkataan dari para nabiKu saat itu hingga kini berisi kebenaran yang penuh
dari kehidupan mendatang. [14.22]
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Peringatan yang ada didalam Kitab Yohanes, meski banyak orang saat ini menganggapnya
terlalu  sulit  untuk  diterima,  adalah  berdasarkan  kepada  peristiwa  yang  kini  sedang
diungkapkan. [14.23]

Kitab  Wahyu secara  persis  meramalkan sederetan  peristiwa-peristiwa  yang  akan  disulut
oleh setan ketika saat-saat Akhir Zaman itu semakin mendekat. Dia menyadari bahwa hari-
harinya  sedang dihitung.  Tetapi  dia  mengatakan kepada anak-anakKu yang malang yang
mau menyembahnya, bahwa ‘Surga’, dengan bentuk yang berbeda tetapi lebih menggiurkan
dari  pada  yang  dijanjikan  oleh  Allah,  telah  menantikan  mereka.  Karena  itu  didalam
pertempurannya yang terakhir dengan BapaKu Yang Kekal, dia akan melakukan segala cara
untuk mencuri jiwa-jiwa itu sebanyak mungkin, sebelum murka BapaKu turun. [14.24]

Setan kini sedang terburu-buru. Dia menempuh berbagai cara. Lindungilah keluargamu dan
berdoalah yang lebih banyak dari  pada sebelumnya.  Doa akan melindungi  kamu semua.
Perbaharuilah imanmu sekarang dan ketika kegelapan tiga hari itu terjadi (KTH) di dunia,
maka  para  pengikutKu  akan  dengan  mudah  menerangi  rumah  mereka.  Kegelapan  yang
mengerikan itu tak bisa ditakar besarnya dan ia lebih gelap dari pada malam hari. [14.25]

Orang-orang  yang  tidak  percaya  kepadaKu  dan  mereka  yang  menyanyikan  puji-pujian
kepada Binatang itu, akan menyadari kebenaran ini saat itu. Karena mereka tak akan bisa
lolos dari kegelapan itu pada saat hal itu terjadi. [14.26]

Bangkitlah  sekarang  anak-anakKu dan berjuanglah.  Rencanakanlah  kehidupan tubuh dan
jiwamu sementara kejahatan orang-orang ini dibuka dihadapanmu. [14.27]

Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [14.28] 

15. Pertobatan
Minggu, 21 Nopember 2010

Hari ini puteriKu, Aku membawa sebuah pesan pengharapan dan damai bagi semua anak-
anakKu yang mungkin merasa bahwa pesan-pesan ini menimbulkan rasa takut. Ketahuilah
bahwa bagi kamu yang mengalami kesulitan untuk mempercayai Aku, BapaKu Yang Kekal
dan Roh Kudus, janganlah khawatir.  Banyak dari  kamu, anak-anakKu yang terkasih, yang
ingin percaya, tetapi karena penalaranmu dan logikamu, dimana kamu melakukan evaluasi
terhadap  segala  sesuatu  dengan  berdasarkan  pemikiran  rasional,  maka  kamu  akan
mengalami kesulitan untuk percaya akan hal-hal yang adikodrati. [15.1] 

Janganlah takut. Dengan berdoa, bahkan meski hanya sekali sehari, dan memohon kepada
Hati  KudusKu agar mencurahkan kasihKu kepadamu, maka segera kamu akan merasakan
perubahan. Banyak dari  kamu yang masih ragu-ragu, merasa iri  dengan orang yang kuat
imannya. Kamu harus mengerti bahwa Aku mencintai kamu semua. Seperti orang tua pada
umumnya,  maka  kamu  masing-masing  memiliki  tempat  yang  istimewa  didalam  HatiKu.
Janganlah kamu merasa tidak layak mendapatkan kasihKu. [15.2]
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Bukankah Aku mengasihi kamu hingga Aku bersedia menyerahkan hidupKu bagimu dengan
harapan  agar  kamu  memperoleh  kesempatan  kedua  untuk  datang  kembali  kepadaKu  ?
[15.3]

Anak-anakKu, kamu akan selalu disisihkan oleh orang-orang lain jika kamu memperlihatkan
imanmu  kepada  Pencipta  Ilahimu.  Jika  hal  ini  terjadi,  ingatlah  bahwa  hal  ini  musti
ditanggung  oleh  manusia  di  dunia  ini  demi  kasih  mereka  kepadaKu.  Jangan  sampai
kepercayaanmu kepadaKu, Juru Selamat Ilahimu, menghilang atau tersembunyi dari mereka
yang akan memandang kepadamu dengan rasa kasihan. [15.4]

Ya, banyak dari anak-anakKu yang dipengaruhi oleh penalaran serta logika manusia, yang
secara sengaja ditaruh didalam jiwa-jiwa mereka yang tertutup itu, dan mempertanyakan
kepercayaanmu. Dan untuk menghina kamu lebih jauh lagi mereka akan mempermalukan
imanmu  dan  sementara  mereka  secara  terbuka  tidak  mau  mengakui  iman  itu,  mereka
merasakan iri  hati  dan ingin tahu.  Sifat  iri  hati  ini  muncul  dari  kepastian yang ada pada
mereka, bahwa didalam jiwa mereka terdapat kekosongan. Tidak peduli betapapun mereka
berusaha melihat kedalam dirimu, mereka tak bisa mengerti mengapa begitu. Sementara
itu, kamu umat beriman, akan dihinakan melalui mata yang penuh ingin tahu yang imannya
sangat lemah atau tak memiliki iman sama sekali. [15.5]

Janganlah kamu takut atau malu mengakui kasihmu kepada BapaKu Yang Kekal. Terbukalah
kamu dalam hal imanmu. Kenakanlah kasihmu kepadaKu dengan bangga agar semua orang
tahu. Dengan begitu kamu menuntun mereka dengan contohmu. [15.6]

Janganlah kamu berusaha terlalu keras untuk menyampaikan imanmu, melalui penalaran
logis, kepada orang yang tak beriman dengan cara yang agresiv. Sebaliknya, tunjukkanlah
kepada  saudara-saudaramu  kasih  dan  dukunganmu  meski  kamu  tahu  bahwa  mereka
membutuhkan  tuntunan.  Jika  mereka  melihat  keterus-terangan  didalam  caramu
menunjukkan  kasihmu  kepadaKu  dan  didalam  kebahagiaan  hatimu,  maka  mereka  akan
merasa takjub. [15.7]

Dengan  menuntun  orang  lain  melalui  contoh  kasihmu,  rasa  hormatmu  dan  perbuatan
baikmu, maka mereka akan tertarik kepada terang. Banyak orang yang tidak mengerti hal itu
pada mulanya. Tetapi pada saatnya nanti dan terutama melalui kuasa doamu, mereka akan
berjalan menuju kepadaKu. [15.8]

Aku  meminta  kamu  semua  untuk  berdoa  demi  pertobatan  seluruh  jiwa-jiwa.  Hal  ini
termasuk  orang-orang  yang  kau  kenal  yang  menurutmu  membutuhkan  doa-doa  bagi
kesulitan mereka didalam kehidupan ini. Berdoalah juga bagi pertobatan anak-anak yang
malang  yang  telah  hilang  dariKu  melalui  kegelapan  yang  membutakan  mereka  akan
kebenaran. Berdoalah dengan belas dan kasih bagi  mereka yang mengikuti, secara aktiv,
jalan  dari  si  penipu.  Mereka  itu,  lebih  dari  pada  yang  lain-lainnya,  membutuhkan  doa-
doamu. [15.9]

Beritahukanlah kepada orang-orang yang berhubungan denganmu, secara detil bagaimana
mereka  masing-masing  bisa  ditebus  meski  pada  saat  kematian  mereka,  dengan
mendaraskan kaplet Kerahiman Ilahi. [15.10]
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Tolonglah,  sampaikanlah  hal  ini  kepada  semua  orang  yang  mau  mendengar.  Doronglah
mereka, jika kamu bersedia, agar membacanya dan ingatlah bahwa jika kamu melakukannya
dan mereka mau mendaraskan doa itu, bahkan pada saat mereka menghembuskan napas
terakhirnya, mereka akan diselamatkan olehKu. [15.11]

Janganlah merasa malu akan salib-salib yang kau tanggung. [15.12]

Janganlah  merasa  terhina  jika  orang-orang  yang  tidak  percaya  menertawakan  atau
mempermainkan kamu ketika kamu berdoa. Janganlah merasa malu akan salib-salib yang
kau tanggung demi perlindunganmu.  Janganlah  menyembunyikan simbol-simbol  kasihmu
kepadaKu  ini,  Juru  Selamat  Ilahimu,  BapaKu  Yang  Kekal  serta  Roh  Kudus.  Dengan
mengenakan simbol-simbol kehormatan yang suci ini dengan bangga kamu akan menuntun
orang lain menuju kepadaKu. Selain siksaan dari luar maka kamu juga akan mengalami dari
orang-orang ini, yaitu rasa iri hati atas imanmu. Banyak dari para penonton ini merasakan
kekosongan  didalam  dirinya  karena  ketiadaan  iman  mereka.  Doa,  anak-anakKu,  bisa
menolong Aku memenangkan jiwa-jiwa mereka. Daraskan doa ini bagi mereka. [15.13] 

“Tuhanku yang terkasih, aku mengulurkan tanganku, memohon kepadaMu agar menuntun
saudara-saudaraku  menuju  tanganMu  yang  lembut.  Berkatilah  mereka  dengan  darah
suciMu  dan  berilah  mereka  rahmat  yang  diperlukan  agar  mereka  bisa  menerima  roh
kasihMu yang akan menuntun mereka menuju keselamatan kekal”. [15.14] 

Ketika kamu, umat beriman, ditentang secara terbuka oleh orang lain mengenai imanmu,
maka katakanlah hal ini. ‘Aku adalah seorang pengikut Kristus, yang menderita kematian di
tangan orang-orang tidak beriman. Karena hal itu, sebagai pengikut Kristus, aku akan selalu
menderita penghinaan karena kasihku kepadaNya,  dari  orang-orang lain.  Ini  adalah salib
yang kutanggung dan aku bangga dengan hal ini. Dia, Juru Selamatku, mati bukan hanya
bagi dosa-dosaku, tetapi juga dosa-dosamu. [15.15]    

Jika mereka dengan sombongnya mengakui bahwa dirinya seorang agnostik, atau atheis,
katakanlah  kepada  mereka  seperti  ini.  Bertanyalah  kepada  mereka  apakah  mereka
merasakan perbedaan ketika hidup mereka di dunia ini akan berakhir. lalu berilah nasihat ini
kepada mereka. ‘Di tempat tidur kematianmu, ingatlah doa ini, Kerahiman Ilahi, meski kamu
masih merasa belum yakin.  Bukalah  hatimu dan mintalah kepada Bapa Yang Kekal  agar
mengampuni mereka. Ingatlah akan janjiKu. Sebagai hakim dan Juru Selamatmu, Aku akan
mengampuni,  hingga  saat  mereka  menghembuskan  napas  terakhirnya  di  dunia  ini.
Katakanlah  kepada  mereka  agar  banyak  berdoa  sehingga  mereka  bisa  membuka  hati
mereka sekali itu saja. [15.16]

Doa akan menuntun semua anak-anakKu mendekati KerajaanKu di dunia ketika Surga dan
Bumi akan menyatu. Kekuatan dari doa akan dimengerti ketika anak-anakKu membuka hati
mereka dan berseru. Mintalah, dan jika hal itu sudah menjadi kehendak Allah, maka doamu
akan dijawab. [15.17] 

Janganlah menunda Sakramen Baptis bagi anak-anakmu. [15.18]

30



The Warning Indo 2010

Akhirnya,  berdoalah  bagi  anak-anak  kecil,  putera-puterimu,  serta  kaum  muda  di  dunia.
Mereka  semua  layak  diperkenalkan  kepada  kebenaran  ini.  Mereka  belum  diperlihatkan
kepada  kebenaran  dari  kasih  Allah  atau  diberi  tuntunan  oleh  orang  tua  mereka  karena
kegelapan spirituil yang ada di dunia selama dua dekade terakhir ini. Meski imanmu sendiri
masih  lemah,  janganlah  mengabaikan  kewajibanmu,  sebagai  orang  tua,  untuk  memberi
kesempatan  mereka  menerima  sakramen-sakramen  terutama  Pembaptisan.  Janganlah
kamu tidak memberikan sakramen ini kepada anakmu. Banyak orang tua yang berteguh hati
dimana mereka menyatakan ketidak-percayaan mereka, maka mereka telah merusak jiwa
dari  anak-anak  mereka.  Berilah  kepada  anak-anakmu  karunia  sakramen-sakramen.  Pada
saatnya  nanti,  mereka  akan  berterima-kasih  kepadamu  atas  hal  ini,  atau  mereka  akan
menyangkal Aku. Hal itu juga bergantung kepada mereka. Kamu bisa saja menyangkal Aku,
tetapi  janganlah  kamu mencuri  jiwa-jiwa dari  anak-anakKu.  Di  dunia kamu bisa menjadi
ayah  mereka,  tetapi  mereka  adalah  anak-anak  dari  BapaKu  Yang  Kekal,  Pencipta  dan
Pembuat segala sesuatu. Janganlah kamu membawa mereka kepada kegelapan bersamamu.
Ingatlah, bagaimanapun juga kepercayaanmu, Aku tetap mengasihi kamu. [15.19]  

Juru Selamat Ilahimu dan Hakim [15.20]
Yesus Kristus, Putera dari Bapa Yang Kekal. [15.21]

16. Panggilan bagi semua gereja-gereja dan kepercayaan untuk bersatu melawan setan
Minggu, 21 Nopember 2010

Bagi gereja-gerejaKu di seluruh dunia, dengarkanlah panggilanKu. Kamu semua, anak-anak
dan semua pengikutKu, adalah menjadi milikKu. Banyak dari kamu yang mengikuti ajaran-
ajaran gerejamu serta Allah Pencipta umat manusia. Hal itu adalah baik. Tetapi banyak dari
kamu yang mengartikan ajaran-ajaran dari BapaKu Yang Kekal dengan cara yang berbeda.
Hal ini telah terjadi sejak lama melalui pemahaman dari para nabi. [16.1]

Banyak  nabi  yang  mengartikan  ajaran-ajaran  Allah  dengan  cara  sebagaimana  pesan  itu
diterima oleh mereka. Beberapa dari perkataan nabiKu telah diselewengkan. Semua nabiKu
telah diberi dengan kebenaran. Tetapi tidak semua nabiKu berusaha untuk meyakinkan agar
para pengikut mereka tetap berada di jalan menuju Kehidupan Kekal. [16.2]

Semua  jalan  itu  menuju  kepada  Allah,  Pencipta  umat  manusia.  Para  pengikut  Allah
mengartikan ajaran-ajaran itu dengan cara-cara yang berbeda hingga menyebabkan banyak
kebingungan. Sekali  kebingungan itu ada,  maka kamu harus berpikir bahwa satu-satunya
cara  adalah  menyederhanakan  kepercayaanmu.  Percayalah  saja  dan  hormatilah
Penciptamu. [16.3]

Aku memanggil  semua gereja-gereja, agama-agama,  serta berbagai  iman diseluruh dunia
agar berdoa bagi umat manusia dan mereka yang tak beriman, sekarang. Kasih kepada Allah
tak  ada hubungannya dengan tindakan menghancurkan kehidupan ini.  Tak  ada manusia
yang berhak, dalam namaKu atau BapaKu Yang Kekal, untuk mengambil sebuah kehidupan.
Sebaliknya, bersatulah didalam kasih kepada Penciptamu dihadapan setan, karena ia telah
merebak disekitarmu. [16.4]
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Anak-anakKu, biarlah Aku mengingatkan kamu akan Hukum-hukum Allah. 10 Perintah Allah
diberikan kepadamu oleh BapaKu Yang Kekal, melalui nabiNya yang paling suci dan setia,
Musa. Hukum ini  dimaksudkan untuk memberikan perintah kepada anak-anak Allah agar
mengormatiNya dan menuntun mereka kepada kebenaran. Banyak sekali orang-orang saat
ini yang melupakan hal ini. Mereka yang tidak melupakan hukum itu, jarang sekali yang mau
merenungkan makna dari Hukum itu. Mereka yang tidak mengerti akan 10 Perintah Allah
akan mengartikannya secara menyimpang jauh dari kebenaran. Bagi mereka Aku berkata,
bacalah  10 Perintah  Allah dan dengarkanlah,  atau  kamu akan menghadapi  murka Allah.
Makna dari Hukum itu tak boleh disembunyikan oleh rasa belas dan kasih yang palsu, atau
dengan  cara  membenarkan  suatu  dosa  dihadapan  apa  yang  telah  dikatakan  kepadamu.
[16.5] 

Perintah pertama mengatakan kepadamu untuk hanya memuji satu Pencipta saja, BapaKu
Yang  Kekal,  dan menghindari  penyembahan berhala.  Namun perintah  pertama itu  telah
dicampakkan demi allah-allah yang palsu. Dengan allah-allah palsu ini yang Kumaksudkan
bukan hanya orang-orang yang berkedudukan tinggi saja, atau mereka yang bersuara paling
keras, sehingga kamu, anak-anakKu, jatuh tergiur di kaki mereka. Ya, ini adalah penentangan
dan penghinaan di mata Allah. Berhala yang dimaksudkan kini adalah berupa kesenangan
manusia  akan kekuasaan  dan uang  yang  bisa  mendorong anak-anakKu  kepada  keputus-
asaan. Rasa putus asa ini akan menuntun kepada pelanggaran terhadap hukum-hukum yang
lain.  Dosa  egoisme.  Keinginan  untuk  menuruti  jalanmu  sendiri  dengan  ongkos  jiwamu
sendiri akan menjadi kejatuhanmu. Cinta diri bukanlah kasih. Ia adalah kesia-siaan. Namun
itu  adalah  doktrin  yang  marak  saat  ini.  Dengan  kedok  belas  kasih  yang  palsu,  kamu
meninggikan  dirimu  dan  menyangkal  Allah.  Tidak  adanya  kerendahan  hati  akan
mendatangkan kehancuranmu. Jika kamu menempatkan dirimu didepan orang-orang lain,
maka  orang-orang  lain  akan  menderita  karenanya.  Perintah  ini  tak  boleh  dilanggar.
Penalaran  manusia  yang  digunakan  untuk  membenarkan  suatu  dosa  adalah  sebuah
kemustahilan. [16.6]

Obsesi dengan orang terkenal [16.7]

Bagi kaum muda yang tak memiliki tuntunan dalam waktu yang lama kini mereka tengelam
kedalam lembah berhala dengan cara-cara yang bisa dilihat jelas oleh semua orang. Idola
dari  anak-anak muda saat ini, yang selalu disembah oleh mereka, sebagian besar adalah
bukan Terang. Banyak yang telah menjual jiwa mereka kepada iblis, sebuah kenyataan yang
mereka banggakan. [16.8]

Daya tarik mereka yang cukup besar melalui musik dan perkataan mereka, bisa meyakinkan
anak-anakKu  bahwa  ini  adalah  jalan  yang  benar  untuk  diikuti.  Keadaan  tidak  bermoral
mereka  telah  mendorong  para  pengikutnya  untuk  meniru  mereka.  Ketika  mereka
melakukannya,  anak-anakKu,  mereka  menghalangi  Terang  karena  mereka  semakin
tenggelam  dalam  kegelapan  kekal.  Obsesi  kepada  tokoh  terkenal  di  dunia  saat  ini
menunjukkan bahwa anak-anakKu terus merasa cemas sementara mereka berusaha meraih
kedudukan yang sama dengan orang-orang yang mengikuti si penipu. [16.9]

Kemarilah  anak-anakKu,  dari  semua  gereja  dan  kepercayaan.  Bersatulah  bersama  dan
bertempurlah untuk memperoleh hak untuk percaya kepada Allah Bapa Yang Kekal.  Hak

32



The Warning Indo 2010

untuk saling mengasihi. Hak akan kasih yang murni. Kasih Allah, Bapa Yang Kekal, Pencipta
Langit dan Bumi. [16.10]

Juru Selamatmu yang mengasihi dan Hakim yang adil, Yesus Kristus [16.11] 

17. Peringatan Besar, sebuah karunia Kerahiman
Senin, 22 Nopember 2010 

PuteriKu yang terkasih, Aku amat berkenan dengan caramu mengikuti perkataanKu dengan
iman dan kepatuhan yang lengkap. KasihKu kepadamu sangatlah besar. Begitu juga kasihmu
kepadaKu.  Kini  kamu  merasakan  Aku  dekat  sekali  dengan  hatimu.  Kini  kamu  bersatu
denganKu,  puteriKu.  Aku  dan  Bapa  SurgawiKu  serta  Roh  Kudus,  sebagai  Tritunggal
Terberkati, berbahagia atas tanggapanmu terhadap panggilan yang sangat penting ini. Kami
dan semua malaikat serta para kudus berjalan bersamamu setiap hari  untuk melindungi
kamu didalam karya yang amat kudus ini. [17.1]  

Berteguhlah  dan  teruskanlah  memegangi  tanganKu.  Ijinkanlah  Aku  untuk  menuntun
perkataanmu untuk memberi kesempatan kepada manusia agar bisa mengerti kebenaran ini
sebelum  saat  Peringatan  Besar  itu  terjadi.  Peringatan  Besar  itu  yang  berasal  dari  rasa
kerahiman dan kasih  sebagai  sebuah karunia  terakhir  kepada anak-anakKu,  akan segera
terjadi.  Setiap  anak-anakKu  akan  diperlihatkan  kepada  kehidupan  mereka,  dosa-dosa
mereka,  kesalahan  mereka  serta  setiap  penghinaan  mereka  terhadap  saudara-saudara
mereka, semuanya itu terjadi  dalam sebuah peristiwa pengalaman mistik.  Tidak satupun
dari pria, wanita dan anak-anak di dunia ini yang terluput dari peristiwa itu. [17.2]

Beberapa orang akan mengalami rasa terkejut yang sangat dalam dan menjadi sedih sekali
atas dosa-dosa didalam hidup mereka dan segera saja mereka akan berpaling kepadaKu,
Hakim yang adil,  dan mereka akan segera bertobat.  Demi kasih dan penyesalan, mereka
akan meminta belas kasih. [17.3]

Yang  lainnya  lagi  akan  terkejut  dan  sakit  dengan  melihat  dosa-dosa  mereka  yang
diungkapkan sehingga mereka seolah mati sebelum mereka berkesempatan untuk meminta
pengampunan. [17.4]

Kemudian ada orang-orang yang mengikuti  si  penipu. Mereka,  dengan ketakutan,  ketika
mereka menyaksikan dosa-dosa kejahatan mereka pada masa yang lalu melintas dihadapan
mereka,  dan  mereka akan berlari  ketakutan.  Mereka akan berusaha bersembunyi  tetapi
tidak  tahu  kemana  harus  berlari.  Dengan  membungkuk-bungkuk  dan  berusaha
bersembunyi,  mereka  akan  menerima apa  yang  mereka  saksikan  saat  itu  dan  meminta
pengampunan. Atau mereka justru berlari menjauh dan menggeliat malu dan ngeri tetapi
tidak mau meminta KerahimanKu. [17.5]

Kemudian ada pendosa yang terakhir.  Ketika dosa-dosanya diperlihatkan kepadanya,  dia
akan  mencari-cari  alasan  dan  menyangkal  bahwa dia  melakukan  penentangan  terhadap
perintah-perintah Allah. Dia menyangkal kebenaran dan berjalan menuju kegelapan kekal
dari neraka. [17.6]
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Tak seorangpun akan ditolak oleh KerahimanKu [17.7] 

Mengapa anak-anakKu tidak mau mengerti hal ini ? Jika mereka itu bertobat dengan tulus
dan ingin datang dan hidup bersamaKu di  bumi yang baru itu,  dimana Langit  dan Bumi
menyatu, mengapa mereka tidak meminta pengampunan ? Tak seorangpun akan ditolak
dari  kerahiman  keadilanKu  jika  mereka  menyesal.  Namun  karena  mereka  terperangkap
didalam pengejaran akan tujuan yang egois,  maka mereka akan menanggung akibatnya.
[17.8]

Bangunlah  sekarang  kamu  semua.  Terimalah,  bahwa  dengan  perubahan  yang  akan  kau
saksikan  itu,  melalui  perbuatan  jahat  dari  manusia,  maka  tanda-tanda  yang  telah
dinubuatkan dan yang akan mengawali kedatanganKu kembali, akan terjadi. [17.9]

Biarlah Aku menuntunmu menuju ke Surga [17.10]

Melalui  nabi  ini  serta Kitab Kebenaran Aku berkenan kepadamu, sekali  lagi  dari  kasihKu
kepada kamu semua. Berpalinglah kepadaKu sekarang sebelum waktunya habis. Biarkanlah
Aku memegangi kamu dengan tanganKu. Biarlah kasihKu mengalir melalui kamu, didalam
pikiran, tubuh dan jiwa. Bukalah hatimu dan biarlah Aku menuntunmu menuju SurgaKu di
dunia dimana kamu akan menikmati Kehidupan Kekal. Mengapa kamu memilih jalan yang
buruk itu dan tersesat ketika jalan kebenaran dinyatakan kepadamu ? [17.11]

HatiKu  merasa  khawatir  dan  sedih  ketika  Aku memikirkan  anak-anakKu  yang  tidak  mau
menerima kebenaran dari janjiKu. Aku berkata sekali lagi, berpalinglah kepadaKu sekarang
dan bicaralah kepadaKu. Mintalah agar Aku kembali kedalam hatimu. Aku akan membuat
DiriKu cocok untuk tinggal didalam jiwamu. Aku memberimu janji ini bahkan bagi jiwa-jiwa
yang  paling  keras  sekalipun.  Hanya  satu  kalimat  saja  yang  perlu  kau  ucapkan.  Mintalah
kepadaKu agar Aku menunjukkan kepadamu kehadiranKu dengan berkata : [17.12]  

“Yesus, aku tersesat. Bukalah hatiku untuk menerima kasihMu dan tunjukkanlah kepadaku
kebenaran itu agar aku selamat” [17.13]

PeringatanKu ini bukanlah ancaman. Peristiwa ini telah diketahui sejak kematianKu di kayu
salib. Mengapa kamu mengira bahwa hal itu tidak bisa terjadi ? Kebenaran itu ada didalam
Kitab  Suci  agar  bisa  dimengerti  oleh  semua  orang.  Aku  akan  bertindak  sebagai  Juru
Selamatmu hingga kepada menit terakhir sebelum Aku datang sebagai Hakim yang adil agar
Aku masih bisa menuntun anak-anakKu menuju keluargaKu yang penuh kasih, kebahagiaan
dan sukacita dimana semua orang akan hidup secara harmonis selamanya. [17.14]

Setan dan para pengikutnya akan tercebur kedalam kegelapan selamanya. KeluargaKu akan
menyaksikan  kebahagiaan  dan  Langit  Ilahi  dimana  tak  ada  seorangpun,  meski  mereka
merasakan  hanya  sekilas  saja  dari  apa  yang  dijanjikan  itu,  akan  berpaling  menjauhi
kebahagiaan sejati didalam Kerajaan BapaKu ini. [17.15] 

Berdoalah,  berdoalah  memohon pengampunan dan masukilah  Kerajaan  BapaKu didalam
kemuliaan dimana kamu dan orang-orang yang kau kasihi, akan disambut kedalam terang
dari kasih yang murni. [17.16]
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Aku akan berjuang untuk merebut kamu kembali. [17.17]

Aku  mati  bagi  kamu  semua  dan  Aku  akan  bertempur  untuk  merebut  kamu  kembali,
ditengah segala kegelapan setan di dunia ini, hingga saat terakhir. [17.18]

Biarlah  Aku  sekali  lagi  menunjukkan  kepadamu  betapa  besar  Aku  mengasihi  kamu.
Peganglah  tanganKu  sekarang,  sandarkanlah  kepalamu pada  bahuKu  maka jiwamu  yang
lembut itu akan dikobarkan dengan sebuah kasih yang telah kau lupakan. [17.19]

Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [17.20]

18. Peringatan akan perang nuklir
Selasa, 23 Nopember 2010 

PuteriKu, kamu sedang menderita karena tugas yang kau lakukan ini demi Aku. Kegelapan
yang  kau  rasakan  itu  berasal  dari  si  penipu  yang  terus  menyerang  setiap  saat  melalui
manusia, melalui kegelapannya untuk menghancurkan kamu. Ditengah perasaan putus asa
yang kau alami itu, tetapi kamu selalu dilindungi. Dia, si penipu yang Kukatakan kepadamu,
tak  akan  melukai  jiwamu.  Kamu  harus  terus  berdoa  Rosario  Kudus  agar  menerima
perlindungan dari siksaan. Dengan mendaraskan doa adorasi yang sangat kuat kepada IbuKu
yang terberkati ini kamu akan merasakan perbedaannya. [18.1]

Tugas  ini  yang  terus  kau usahakan  demi  Aku,  tidaklah  mudah,  tetapi  kamu harus  tetap
teguh,  puteriKu.  Karena ini  merupakan tugas  yang jika diungkapkan kepada dunia,  akan
membawa damai dan kepuasan kepada anak-anakKu. [18.2] 

Mereka,  anak-anakKu,  jika  mereka  mengerti  kebenaran  ini,  mereka  akan  sadar  bahwa
dirinya tidak dibiarkan hancur dan dilupakan oleh Pencipta mereka. Penghiburan yang akan
mereka rasakan melalui pengetahuan yang Kuberikan kepada mereka melalui buku ini akan
menarik mereka semakin dekat kepadaKu. [18.3]

Rencana bagi perang mendatang [18.4]

Janganlah takut, puteriKu, kamu akan selamat meski kamu merasa lemah dan tidak pasti.
Dunia  ini  termasuk  negerimu  akan  mengalami  lebih  banyak  lagi  kesulitan  akibat  dari
pengendalian global yang akan membuat orang-orang menjadi tak berdaya. Maka penting
sekali untuk mempersiapkan diri sejak saat ini. [18.5]

Aku telah  mengatakan  kepadamu  sebelumnya  bahwa kamu harus  memberitahu kepada
anak-anakKu agar mulai merencanakan sekarang sebelum perang global yang menakutkan
itu terjadi. Perang itu, Aku berkata kepadamu, sedang dirancang oleh si Naga Merah saat ini.
Naga itu, kekuatan baru di dunia, saat ini sedang merenacakan dan akan menghancurkan
kota-kota  di  Barat.  Saatnya  sudah  dekat.  Berdoalah,  berdoalah  memohon  pertobatan
karena  setan  ini  tak  bisa  dihentikan  karena  tidak  ada  cukup  doa  untuk  mencegahnya.
Berdoalah bagi jiwa-jiwa itu yang melalui perang nuklir mereka akan mati. [18.6]
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Tiga tahun sebelum rencana itu dibuka [18.7]

Berdoalah bagi  jiwa-jiwa itu sekarang.  Sementara kekuatan global  mengambil alih secara
perlahan  dengan  kasih  yang  palsu,  puteriKu,  mereka  berusaha  mengendalikan
kebebasanmu untuk hidup,  makan dan berdoa.  Itulah sebabnya umatKu harus berusaha
bisa  mencukupi  kebutuhannya  sendiri.  Bercocok-tanamlah  untuk  makananmu.  Carilah
tempat perlindungan pada saatnya dimana kamu bisa bertemu dan memberi tempat bagi
Juru Selamat Ilahimu. Tetaplah kuat. Jangan katakan kepada terlalu banyak orang mengapa
kamu  melakukan  hal  ini.  Hanya  membutuhkan  waktu  tiga  tahun  bagi  tanda-tanda  dari
rencana  ini  untuk  dinyatakan  dihadapan  matamu.  Sejak  itu  rencana-rencanamu  akan
memperoleh dukungan seperti  yang kau minta dan kau pikirkan,  dari  saat ke saat,  yang
tadinya  dianggap  aneh  itu.  Bercocok-tanamlah  sekarang  bagi  kebutuhan  makananmu.
Belilah benih tanaman sekarang yang tak akan dijual lagi pada saat mendatang. Hal ini bisa
memberi makan keluargamu sementara saat kelaparan global itu terjadi. [18.8]

Pergilah sekarang dan bersiaplah. Juru Selamatmu yang mengasihi Yesus Kristus [18.9] 

19. Anak tangga menuju kesempurnaan spirituil
Rabu, 24 Nopember 2010 

Tulislah ini, puteriKu yang terkasih. Iman memiliki cara untuk menyelamatkan umatKu yang
setia ketika mereka paling tidak mengharapkannya. Hal ini penting sebagai ujian bagi iman
mereka sehingga mereka kembali kepada hatiKu dengan lebih kuat lagi karena pengalaman
itu. Janganlah takut, hal  ini  menjadi  cobaan yang Kuijinkan untuk ditanggung oleh anak-
anakKu agar mereka menjadi semakin kuat. [19.1]

Tidaklah  mudah  untuk  mempertahankan  imanmu  kepadaKu,  anak-anakKu,  karena  ada
banyak  sekali  penghalang  yang  menghambat  devosimu.  Dari  saat  ke  saat  kamu  akan
merasakan sebuah kekosongan didalam jiwamu. Hal  ini  bisa membuatmu menjadi  kacau
karena kamu merasa sendirian tanpa tongkat penuntun. [19.2]

Bagi para pengikutKu yang setia, kamu harus mengerti hal ini. Ditengah kesepian yang kau
rasakan  itu,  Aku  tidaklah  jauh  darimu.  Semua  episode  ini  memiliki  satu  tujuan,  untuk
menguatkan  imanmu  sehingga  bisa  meyakinkan  kamu  bahwa kamu  bergerak  selangkah
lebih  maju  menuju  kepadaKu.  Inilah  yang  disebut  anak  tangga  menuju  kesempurnaan
spirituil yaitu Surga. Ini adalah sebuah anak tangga yang panjang dan bisa membutuhkan
waktu  yang  lama  untuk  meraih  anak  tangga  yang  lebih  tinggi.  Setiap  anak  tangga
menunjukkan sebuah pencerahan yang baru atas pelajaran yang harus kau jalani sebelum
kamu  bisa  memperoleh  rahmat  yang  kau  perlukan  untuk  mengangkat  jiwamu  kepada
kesempurnaan spirituil yang diperlukan untuk mencapai Surga dari BapaKu. [19.3]

Setiap anak tangga berisi kesadaran yang baru seperti yang Kuharapkan darimu. Kadang-
kadang terasa berat. Nampak seperti tidak adil. Namun bagi setiap langkah kamu mendaki,
semakin pandai kamu memahami kebenaran dari ajaran-ajaranKu. [19.4]

Beberapa orang menaiki anak tangga ini dengan cepat sementara yang lain lebih lambat.
Beberapa dari para pengikutKu yang setia merasa takut dan mundur selangkah, dua langkah
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atau tiga langkah. Hal ini masih alami. Yang lainnya lagi yang melangkah begitu cepat, dia
memperoleh rasa percaya diri yang meyakinkan mereka dalam memahami masalah spirituil.
Tetapi ini adalah cara dari si penipu untuk membuatmu percaya dan menerima kepercayaan
yang palsu ini. Semua karunia yang diberikan kepadamu hanya bisa berasal dariKu. Hal itu
diberikan kepadamu, para pengikutKu yang setia, dari kasihKu yang berlimpah kepadamu.
Janganlah  kamu mengira bahwa hal  itu  karena imanmu kuat  dan semuanya merupakan
usaha darimu. Ya, imanmu menjadi kuat karena kelembutan hatimu. Namun hal ini adalah
hadiah dariKu. Untuk mencapai anak tangga teratas maka kamu harus bersikap rendah hati
didalam kasihmu kepadaKu. Tunjukanlah keutamaan dalam segala kesempatan. [19.5]  

Tunjukkanlah  kepercayaan  didalam  imanmu  dengan  segala  cara  karena  hal  ini
menyenangkan Aku. Janganlah kamu terjebak didalam perangkap kepercayaan bahwa kamu
tahu segala misteri Kerajaan Ilahi. Karena manusia lahir dengan membawa dosa asal, maka
hanya waktu yang akan mengungkapkan misteri-misteri ini kepadamu, anak-anakKu. [19.6]

Berusahalah  untuk  menerima segala  sesuatu,  meski  itu  berupa cobaan yang  Kukirimkan
kepadamu.  Hal itu adalah karunia dariKu. Semua karuniaKu diberikan untuk membuatmu
semakin kuat dalam kasihmu kepadaKu. [19.7] 

Aku  sangat  bangga  dengan  semua  anak-anakKu  yang  percaya  kepadaKu  dan
memperlihatkan  rasa  hormat  dan  penghargaan  kepadaKu.  Sehingga  Aku  bisa
mengangkatmu kepada kemuliaan yang penuh dari Surga BapaKu yang kau perlukan untuk
merasakan kemuliaan dari persatuan yang sempurna denganKu. [19.8] 

Untuk  itu  anak-anakKu,  luangkanlah  sedikit  waktu  dan  kesabaran  agar  kamu  bisa
mengabaikan kepentinganmu demi Aku. Sekali  hal itu terjadi maka kamu menjadi bagian
dari tubuh mistikKu selamanya. [19.9]

Menyerahlah anak-anakKu,  kepada kasihKu yang murni, maka kamu tak akan melihat ke
belakang karena takut, karena kamu akan aman didalam tanganKu. [19.10]

Tetaplah  kamu kuat,  anak-anakKu  yang  setia,  terutama menghadapi  segala  penghalang,
karena Aku tak pernah meninggalkan para pengikutKu yang setia. Selalu. [19.11]

Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [19.12]

20.  Rencana  global  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk  dan  menyingkirkan  para
pemimpin dunia 
Jumat, 26 Nopember 2010 

PuteriKu yang terkasih, segera kamu akan diberi seorang penuntun, penasihat rohanimu.
Tetapi ingatlah bahwa banyak dari para pengikutKu yang Kupanggil tetapi tidak semuanya
mau menerima. Seperti kamu tahu, Aku tak bisa campur tangan melawan kebebasanmu,
yang merupakan hadiah bagi umat manusia. Tetapi bagaimanapun juga, adalah penting saat
ini terus bekerja didalam tugas yang mendesak ini agar semua anak-anakKu mendengar dan
diselamatkan. [20.1]
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Tanda-tanda [20.2]

Janganlah keliru, perubahan itu sudah dekat dan segera akan ada banyak sekali tanda-tanda
sehingga hanya sedikit saja orang di dunia ini yang tidak mengetahuinya. Tanda-tanda yang
Kukatakan  itu  adalah  seperti  yang  diberikan  melalui  para  visiunerKu  melalui  berbagai
penampakan dari IbuKu Yang Terberkati di Eropa. Banyak orang yang mau membuka pikiran
mereka serta melepaskan jiwa mereka yang terbelenggu, akan mengerti bahwa komunikasi
ini berasal dari langit. Ketika anak-anakKu melihat tanda-tanda keajaiban yang akan terlihat
melalui matahari maka mereka akan tahu kebenaran ini. [20.3] 

Abaikanlah  segala  ejekan,  cemoohan,  serta  kebencian  yang  terjadi  ketika  orang-orang
membaca isi  dari  tulisan  ini.  Hal  yang sama juga terjadi  atas  para  rasulKu yang dengan
karunia  dari  Roh  Kudus  melaksanakan  tugas  mereka.  Kamupun  puteriKu,  telah  diberi
dengan karunia ini. Janganlah menolak atau meragukannya. Hal ini adalah nyata dan kamu
tahu hal ini. Akhirnya keraguanmu mulai menghilang. [20.4]

Seperti telah Kukatakan kepadamu, Aku telah memberimu pertolongan. Bukti dari janji ini
kini  mulai  terungkap.  Aku  juga  akan  memberimu  informasi  atas  peristiwa-peristiwa
mendatang yang harus kau ungkapkan kepada semua orang termasuk mereka yang tidak
percaya.  Tidak  masalah  jika  mula-mula  mereka  tidak  percaya.  Karena  ketika  peristiwa-
peristiwa itu terjadi mereka tak akan memiliki pilihan lain karena mereka harus mengakui
kebenaran ini. [20.5]

Rencana untuk menyulut peperangan [20.6]

Terdapat  rencana yang  keji  yang sedang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan  dunia untuk
merencanakan sebuah perang, dengan niat untuk mengurangi jumlah penduduk. Berdoalah,
berdoalah  sekarang  untuk  mengurangi  tingkat  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  orang-
orang jahat itu di dunia. Kesetiaan mereka yang bodoh kepada si penipu, melalui kuasa-
kuasa  jahat  yang  mereka  terima  dibawah  pengaruhnya,  mereka  didorong  untuk
melaksanakan tugas ini dengan segala ongkos. [20.7]

Rencana-rencana untuk menggulingkan Paus Benediktus [20.8]

Berbagai rencana juga dipersiapkan untuk mengambil-alih gereja-gereja dan berbagai iman
kepercayaan,  termasuk Vatikan.  PausKu,  Benediktus yang terkasih, dikelilingi  oleh orang-
orang yang merencanakan kejatuhan ini. Para pemimpin dunia yang lain tidak menyadari
adanya  rencana  tersembunyi  didalam  kelompok  mereka,  mereka  juga  menjadi  sasaran
untuk dijatuhkan. [20.9]

Anak-anakKu, bangkitlah dan berjuanglah. Ini adalah sebuah perang yang tidak nyata seperti
halnya perang-perang yang lain di bumi. Ini adalah perang terhadap kamu, masing-masing
dari anak-anakKu. Kamu yang menjadi sasaran. Masalahnya adalah karena kamu tidak bisa
melihat  musuhmu.  Karena  hati  mereka  adalah  pengecut,  maka  mereka  tidak  berani
menyatakan dirinya. [20.10]

Pertemuan-pertemuan rahasia [20.11]
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Mereka  mengadakan  berbagai  pertemuan  rahasia  didalam  komunitasmu  dan  mereka
tersebar  dalam berbagai  bidang kehidupan.  Kamu akan menemukan mereka bukan saja
dibalik  pintu-pintu  pemerintahanmu,  tetapi  juga  didalam  sistem  peradilan,  kepolisian,
komunitas bisnis, sistem pendidikan serta kaum militer. [20.12]

Jangan  biarkan  orang-orang  ini  medikte  kamu  bagaimana  harus  berdoa.  Amatilah
bagaimana mereka berusaha mengatur kehidupanmu dan mulailah kamu mempersiapkan
diri sekarang bagi apa yang akan terjadi nanti. [2013]

Peringatan akan vaksinasi global [20.14]

Yang lebih penting lagi, berdoalah didalam kelompok-kelompok doa. Berdoalah bagi orang-
orang yang menjadi pendukung setia dari setan. Doa akan bisa membatalkan beberapa dari
bencana-bencana  itu.  Perhatikanlah  kekejaman  yang  mereka  perlihatkan  melalui  proses
vaksinasi.  Janganlah  mempercayai  rencana  yang  mengadakan  vaksinasi  global  yang
nampaknya saja seperti sebuah niatan yang baik. Berjagalah selalu. Satu demi satu negara-
negara akan berusaha mendendalikan sebanyak mungkin warganya. [20.15]

Janganlah kamu takut karena Aku akan melindungi para pengikutKu yang berdoa kepadaKu.
Berdoalah  juga  bagi  jiwa-jiwa  pemberani  diantara  kamu  yang  memutuskan  untuk
menyebarkan kebenaran ini. Banyak dari orang-orang ini yang ditertawakan tetapi mereka
sedang berbicara tentang kebenaran. [20.16]

Simpanlah makanan. [20.17]

Janganlah kamu bergantung kepada pemasok makanan dari luar. Persiapkan masa depanmu
hari ini. Mulailah mengumpulkan makanan dan menanam sendiri. Simpanlah makananmu
seolah perang akan terjadi. Mereka yang melakukannya akan baik-baik saja. Doa dan devosi
akan  menguatkan  jiwamu  dan  menyelamatkan  kamu dari  orang-orang  jahat  ini.  Jangan
biarkan mereka mengendalikan pikiranmu atau kepercayaanmu karena keteguhan mereka
memperlakukan hukum-hukum yang berusaha menghancurkan keluarga-keluarga. Mereka
akan berusaha memisahkan keluarga-keluarga  dengan mendorong terjadinya perceraian,
kebebasan sex serta beragama. [20.18]

Pembunuhan atas pemimpin-peminpin dunia. [20.19]

Mereka akan menyulut kebencian diantara bangsa-bangsa, pembunuhan dan penangkapan
atas  pemimpin-pemimpin dunia serta pembatasan atas  kebebasan manusia dengan cara
memaksa mereka untuk bergantung kepada kekuasaan diktator mereka. [20.20]

Murka Allah akan segera terlihat karena Dia tak bisa menerima kejahatan mereka lebih jauh
lagi  kecuali  jika  orang-orang  yang  mengikuti  organisasi  jahat  mereka  kembali  menjauhi
kekejaman mereka. Berdoalah bagi mereka. [20.21]

Berhati-hatilah didalam memilih para pemimpin didalam negerimu. Perhatikanlah betapa
mereka hadir kepadamu melalui perkataan mereka. Dengarkanlah mereka yang berusaha
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memperingatkan kamu. Aku memintamu untuk berdoa bagi mereka yang melakukan hal itu
agar mereka segera bertobat dan diselamatkan. [20.22]

Peristiwa-peristiwa  yang  Kukatakan  ini  akan  segera  terjadi.  Tetaplah  kamu  bersatu,
simpanlah  makananmu,  berusahalah  untuk  menanam  sendiri,  serta  berbagai  kebutuhan
hidup lainnya. Ini adalah sebuah perang terhadap dirimu tetapi seolah ia tidak seperti itu.
Berjagalah selalu. [20.23]

Gereja-gereja akan dilarang [20.24]

Kamu yang berusaha dengan berani untuk kembali kepada gerejamu, janganlah takut untuk
berdoa atau memperlihatkan imanmu secara terbuka. Bagi mereka yang menerima begitu
saja gerejaKu mungkin tidak berani seperti ini. Karena hanya ketika karunia ini, yaitu yang
berani memperlihatkan imanmu secara terbuka, diambil  darimu maka kebenaran itu akan
turun kepadamu. Dan hal ini akan membuatmu marah. [20.25]

PuteriKu, katakanlah kepada umatKu, janganlah panik. Para pengikutKu akan diselamatkan
dan mereka akan diangkat bersamaKu menuju awan-awan untuk menantikan Surga yang
baru di dunia. Mereka akan menikmati SurgaKu yang baru dan mereka akan bersatu kembali
dengan  keluarga-keluarga  yang  telah  terpisah  didalam  Kehidupan  Kekal  yang  baru  ini.
Mereka harus tetap kuat,  berdoa dan saling mengasihi.  Berdoalah,  berdoalah, berdoalah
terutama bagi jiwa-jiwa yang tertipu dan tersesat yang tidak tahu apa akibat dari tindakan
mereka bagi kehidupan berikutnya nanti. [20.26]

Bagi mereka yang masih ragu-ragu. [20.27]

Bagi anak-anakKu yang lain, jiwa-jiwa yang masih ragu, berdoalah juga bagi mereka. Mereka
harus berpaling kepadaKu segera.  Anak-anak, demi kasih kepada sesama, janganlah ragu
untuk memperingatkan mereka akan kebenaran ini. Tunjukkanlah kepada mereka melalui
contohmu, pentingnya berdoa agar mereka tidak sampai musnah. [20.28]

Tetaplah  kuat.  Janganlah  kamu  menyerah  kepada  pasukan  dari  si  penipu.  Setan.
Bertahanlah  atas  apa  yang  kau  percayai.  Lindungilah  keluargamu  sekarang.  Kembalilah
kepadaKu.  Berdoalah  doa  Kerahiman  IlahiKu  setiap  hari.  Bagi  umat  kristiani  dimanapun
mereka berada, berdoalah Rosario. Biarlah IbuKu menuntunmu kembali kepadaKu melalui
pengantaraannya. [20.29]

Anak-anakKu, Aku menangis bagi kamu semua dan Aku meminta kepada semua pengikutKu
agar menyatukan kekuatan bersama Aku untuk melawan setan ini. Doa adalah jawabannya.
[20.30]

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [20.31]

21. Kitab Wahyu
Jumat, 26 Nopember 2010
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PuteriKu yang  terkasih,  hari  ini  adalah  hari  ketika  ketika  jantungKu  merasa  hancur  oleh
keadaan  dunia  yang  kacau  dan  menyedihkan  ini.  Dengan  putus  asa  Aku  menyaksikan
kemarahan yang terjadi terhadap satu sama lain. Sebagian besar dari kesedihan ini muncul
dari pengetahuan bahwa nubuatan ini akan dinyatakan namun banyak dari umat manusia
yang tidak mengerti dan percaya. [21.1] 

Berdoalah bagi Rusia agar dipersembahkan kepada IbuKu Yang Terberkati [21.2]

Mereka masih menolak kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa ini telah dinubuatkan didalam
Kitab Yohanes.  Begitu  banyak  orang yang menderita  saat  ini  karena tidak  adanya iman.
Berdoalah sekarang agar Rusia menyerahkan diri dan mengijinkan dirinya dipersembahkan
kepada nama IbuKu Yang Terberkati. Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar hal ini segera
terjadi. Karena hanya melalui doa maka perolehan yang besar ini dimungkinkan. Jika hal ini
terjadi maka ada jutaan orang akan diselamatkan. Karena bahaya itu, yaitu komunisme yang
akan bangkit kembali bersama si ular yang bersama-sama akan membuatmu, anak-anakKu,
menjadi tak berdaya. [21.3]

Lihatlah sekarang kepada kecepatan dari negara-negara yang saling bertengkar. Kecepatan
dari  terjadinya  peristiwa-peristiwa  global  akan  menimbulkan  banyak  sekali  kebingungan
sementara  peristiwa-peristiwa  itu  semakin  besar  intensitasnya.  Para  pengikutKu  harus
mendengarkan.  Kelompok-kelompok  doa  akan  penting  sekali  peranannya  didalam
menyebarkan  pertobatan  dan  menyampaikan  peristiwa-peristiwa  yang  menimbulkan
bencana ini.  Meski  ada diantara kamu yang merasa tenang hidupmu, dimana kamu bisa
menerima  segalanya  dengan  begitu  saja,  kamu  tak  akan  bisa  mengabaikan  begitu  saja
peristiwa-peristiwa  ini.  Kini  kamu  harus  mendengarkan  Aku,  dan  terimalah  peristiwa-
peristiwa itu yang telah dinubuatkan didalam Kitab Wahyu yang akan segera terjadi. [21.4]

Berdoalah  sekarang.  Terutama  jika  kamu  berdoa  karena  kasihmu  kepadaKu,  mintalah
kepadaKu  agar  Aku  memelukmu  sehingga  Aku  bisa  menyulut  imanmu  kepadaKu  dan
menguatkannya. [21.5] 

Aku akan bertempur bagi kamu masing-masing. [21.6]

Aku akan bertempur hingga akhir untuk membawamu kepada hatiKu, apakah kamu masih
kanak-kanak atau remaja,  dewasa atau sudah tua, di  mataKu kamu semua adalah sama.
Kamu adalah keluargaKu yang amat berharga, masing-masing dari kamu. Tak seorangpun
yang dikecualikan. Meski diantara kamu ada yang tidak mau menerima kenyataan bahwa
Aku  ada.  Meski  ada  diantara  kamu  yang  membenci  Aku,  Aku  masih  mengasihi  kamu.
KasihKu kepadamu amat besar sekali  sehingga tak bisa kau pahami, dan Aku melakukan
segala sesuatu dalam kuasaKu untuk membawamu kembali  kepada kawananKu.  Aku tak
akan melepaskan jiwamu kepada setan dengan mudahnya. [21.7]

Berpalinglah kepadaKu. [21.8]

Berpalinglah kepadaKu, tidak perduli betapapun kamu merasa ragu, biarlah Aku memenuhi
hatimu  dengan  Kasih  IlahiKu.  Sekali  saja  rasa  kasih  itu  kau  terima  maka  ia  bisa
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mempersiapkan kamu bagi  Kehidupan Kekal  di  Surga  bersamaKu,  Bapa SurgawiKu serta
saudara-saudaramu. Inilah warisanmu. Warisanmu yang benar. [21.9] 

Janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika hidupmu di dunia ini berakhir kamu memiliki
dua pilihan bagi  kehidupan sesudahnya.  Surga atau didalam neraka bersama setan yang
akan membawamu  melewati  dosa-dosa  yang dibawanya  kepadamu selama di  dunia  ini.
Bukalah matamu sekarang. Ingatlah bahwa kematian di dunia bisa terjadi setiap saat ketika
kamu paling tidak mengharapkannya. [21.10]

Melalui pesan ini Aku memintamu untuk melihat kebenaran sebelum Hari Penghakiman itu.
Ingatlah selalu bahwa Aku mengasihi kamu. Tidak peduli betapapun besarnya dosamu. Jika
kamu berpaling kepadaKu dan meminta pengampunanKu dari  dalam hatimu maka kamu
akan diampuni. Meski pada saat napas terakhirmu. [21.11] 

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [21.12] 

22. Panggillah umat beriman agar mempertobatkan jiwa-jiwa
Jumat, 26 Nopember 2010 

PuteriKu  yang  terkasih,  Tritunggal  Terberkati  bersatu  bersamamu  untuk  menyampaikan
kebenaran ilahiah ini kepada setiap jiwa di dunia sebagai sesuatu yang mendesak. [22.1]

Kamu, puteriKu, kini merasakan sakit dan penderitaan didalam hatimu didalam persekutuan
denganKu  demi  umat  manusia.  Iman  mereka  yang  telah  hilang  itu  membuatmu  sangat
bersedih dan merasa takut akan masa depan mereka. [22.2] 

Para pengikutKu yang setia saat ini bersatu di seluruh dunia melalui ikatan kasih ilahi yang
kuat akan berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kehancuran. [22.3]

Mereka itu, anak-anakKu didalam terang, berasal  dari segala bangsa.  Mereka akan saling
mengenal  satu  sama  lain  tanpa  memperhitungkan  suku  bangsa,  warna  kulit  atau
kepercayaan  mereka.  Aku  sedang  menuntun  mereka  sehingga  pasukan  kasih  ini  akan
menolong menguatkan iman umat manusia pada saat yang bersejarah ini. [22.4]

Belum pernah  sebelumnya  Aku hadir  begitu  nyata  didalam hati  umat  beriman.  Mereka
merasakan  penderitaan  yang  Kutanggung  ketika  Aku  menyaksikan  hati  yang  menggeliat
karena kejahatan yang muncul dari manusia termasuk dari mereka yang kau anggap baik
selama ini. Rasa cinta diri sedang menghancurkan anak-anakKu. [22.5]

Egoisme  dan  tidak  adanya  pertimbangan  dari  orang-orang  yang  ada  disekitarmu  telah
meninggalkan bekas dosa yang sulit untuk dihilangkan. Kekejaman yang diperlihatkan oleh
manusia kepada sesamanya yang kesemuanya bertujuan demi kepuasan diri sendiri, telah
mencapai  puncak  yang  tertinggi.  Obsesi  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  adalah
sebuah dosa di mata BapaKu Yang Kekal. [22.6]

Ada banyak sekali alasan palsu demi kepentingan diri sendiri, yang tak bisa diterima dan hal
ini bertentangan dengan ajaran-ajaranKu. Kasihilah satu sama lain. Perlakukanlah orang lain
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seperti  kamu  ingin  diperlakukan.  Pikirkanlah  kebutuhan  orang  lain  sebelum  kamu
memikirkan  kebutuhanmu  sendiri.  Belalah  hak-hak  asasi  dari  sesamamu  ketika  mereka
menghadapi ketidak-adilan dari orang lain. Janganlah kamu menghakimi seseorang untuk
mendapatkan  keuntungan  materi.  Perlihatkanlah  belas  dan  kasih  terutama  bagi  para
musuhmu. Ini bukanlah tugas yang mudah karena adanya rasa tidak aman yang dirasakan
oleh anak-anakKu. Gejala dari obsesi egoisme terhadap kekayaan, kecantikan, yang disebut
sebagai keberhasilan, telah dipercaya oleh banyak orang sebagai sifat alamiah dari manusia
telah menimbulkan kebingungan yang mengerikan. (?) [22.7]

Ide mengenai  keharusan seseorang untuk  memenuhi  kebutuhannya sendiri  lebih  dahulu
dari pada orang lain, telah ditanamkan didalam jiwa manusia sejak lama. Dan hal ini semakin
dikuatkan oleh kekuatan komunikasi modern. Jika anak-anakKu mendengar pesan-pesan ini
yang  hampir  setiap  hari  ditayangkan  melalui  media  massa,  televisi,  film,  musik,  serta
internet, maka mereka menganggap bahwa pesan-pesan ini sebagai hal yang penting dan
benar. [22.8]

Disamping sebagai janji palsu, maka kepercayaan ini yang menawarkan kepuasan diri yang
sulit  untuk ditolak,  membuat  anak-anakKu menerima kebohongan ini.  Kebohongan yang
ditanamkan oleh si penipu yaitu setan. [22.9]

Kekacauan yang mereka rasakan setelah itu,  yang mencelakakan orang lain,  adalah sulit
untuk  mereka  pahami.  Mereka,  anak-anakKu,  telah  memenangkan  hadiah  yang  mereka
inginkan  tetapi  mereka  tidak  bahagia.  Kemudian  mereka  mencari  lebih  banyak  lagi
kebahagiaan yang sama, yang tidak memuaskan juga. Namun hal itu sia-sia. Mereka tak bisa
sepenuhnya memuaskan dirinya. Hal itu tidak berisi kebahagiaan sejati, sebuah kepuasan
alami, dan mereka tidak mengerti kekosongan yang mereka rasakan didalamnya. [22.10]

Jika kamu menempatkan dirimu lebih dahulu dari pada orang lain, itulah egoisme. Jika kamu
memanfaatkan secara tidak adil orang yang lemah dan lebih rentan dari pada kamu, maka
kamu telah berbuat dosa. Jika kamu melukai kemampuan seseorang untuk hidup dengan
harga  dirinya,  dan  menghalangi  hak  mereka  untuk  memberi  makan  keluarganya  secara
cukup, hal itu sangat menentang Aku. Aku menderita oleh karena jiwa-jiwa ini. Jika kamu
berbuat  jahat  terhadap tetanggamu maka kamu berbuat  jahat  terhadap Aku.  Jika kamu
melukai  tetanggamu  melalui  cemoohanmu  maka  kamu  juga  mencemooh  Aku  dan
menyakitkan hatiKu. [22.11] 

Jika  seseorang  berbuat  kekerasan  kepada  orang  lain  maka  Aku  juga  menanggung
penderitaan salibKu. Aku menghidupkan kembali peristiwa itu. Aku merasakan sakit mereka
jika kamu melukai mereka. Jika kamu seorang pembunuh, maka kamu berbuat jahat dengan
memaku DiriKu pada kayu salib. [22.12] 

Anak-anak ketahuilah hal ini. Dosa akan menuntunmu menuju neraka. Hal ini menakutkan
bagi orang beriman yang melihat Aku sebagai hakim yang penuh belas kasih. JanjiKu akan
kerahiman yang tak terbatas yang akan Kuberikan kepada setiap orang yang mau bertobat,
masih berlaku. Namun bagaimana Aku bisa menyelamatkan orang yang tidak mau melihat
kesalahan didalam hidup mereka. [22.13]

43



The Warning Indo 2010

Menyampaikan kebenaran dari ajaran-ajaranKu adalah penting. Hal itu karena ada begitu
banyak daya tarik yang menyimpang sehingga banyak sekali anak-anakKu yang mengalami
kesulitan  untuk  mengenali  sabda  Allah.  Banyak  yang  tidak  mengerti  ajaran-ajaran  Allah
melalui para nabi atau yang ada didalam Kitab Suci. Banyak juga yang tidak ingin tahu. Yang
lainnya lagi ada yang tidak mau mendengar meski sabda itu disebarkan melalui para nabiKu
dan visiunerKu saat ini dengan berbagai tanda yang jelas untuk dilihat. Itulah sebabnya hal
itu  tergantung  kepada  umat  beriman  untuk  berdoa  bagi  mereka.  Doa-doa  yang  banyak
sangat diperlukan saat ini. Dengan berdoa kepada Kerahiman IlahKu, sebuah doa yang kuat,
yang diberikan kepada Suster Faustina yang Kukasihi, maka banyak pertobatan akan terjadi.
[22.14]

Ketika hal itu terjadi Aku meminta agar semua anak-anakKu bersatu didalam kelompok doa
untuk terus berdoa bagi mereka dan memberi tuntunan kepada anak-anakKu yang hilang
ini, saudara-saudaramu. [22.15]

Dalam namaKu dan Tritunggal Terberkati, Aku meminta kepada anak-anakKu yang terkasih
untuk  menyatukan  kekuatan  didalam  persekutuan  dengan  hatiKu  dan  menolong  Aku
menyelamatkan  jiwa-jiwa  mereka.  Aku  sangat  mengasihi  mereka  semua  hingga  Aku
menangis sedih dengan air mata kepedihan karena ketakutan atas nasib mereka. Aku tidak
mau kehilangan mereka. [22.16]

Tolonglah Aku, para pengikutKu didalam terang, untuk menyatukan jiwa-jiwa yang tersesat
ini  kepada  keluargaKu  sehingga  merekapun  akan  merasakan  Surga  yang  sejati  dimana
mereka telah berusaha keras untuk menemukannya. [22.17]

Ulurkanlah  tanganmu  kepada  mereka.  Bicaralah  kepada  mereka.  Dengarkanlah  mereka.
Tunjukkanlah belas kasihmu kepada mereka meski mereka akan melemparkannya kembali
kepada  wajahmu  dengan  menghina.  Tunjukkanlah  kesabaranmu.  Terlebih  lagi,  buatlah
mereka merasakan kasihKu kepada mereka melalui dirimu. [22.18]

Mereka akan kesulitan mengabaikan kamu, meski mereka memperolokkan kamu. Melalui
doa-doamu maka kamu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. [22.19]

Aku salut denganmu, para pengikutKu yang amat berharga.  Kamu membuatKu menangis
oleh kasih dan devosi yang kau perlihatkan kepadaKu, kepada IbuKu Yang Terberkati, Ratu
Surga dan Tritunggal Terberkati. [22.20] 

Kami,  dan  semua  malaikat  dan  para  kudus  di  Surga,  merasa  bahagia  atas  jawabanmu
terhadap panggilan ini. Maka lakukanlah tugasmu dalam nama BapaKu Yang Kekal. Bawalah
kembali kawananKu. [22.21]

Juru Selamatmu yang setia, Yesus Kristus [22.22] 

23. Penganiayaan terhadap para visiuner yang benar
Senin, 29 Nopember 2010 
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PuteriKu,  tulislah  ini  untuk  memperingatkan  dunia  akan  adanya  penganiayaan  terhadap
jiwa-jiwa  pilihanKu  yang  Kuutus  ke  dunia  untuk  menyampaikan  kebenaran  ini  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa menjelang KedatanganKu Yang Kedua. [23.1]

Kamu akan melihat bahwa para visiuner pilihanKu,  para penglihat dan para nabi,  adalah
orang-orang yang akan ditolak lebih dari pada nabi-nabi palsu. Jiwa-jiwa cantik milikKu ini,
yang dipilih karena devosi mereka yang sederhana, akan menderita, didalam persekutuan
denganKu, penolakan yang Kuderita di tangan umat manusia. [23.2] 

Mereka yang menderita didalam DiriKu,  bersama Aku dan karena Aku, adalah para nabi
yang benar. Mereka adalah jiwa-jiwa yang akan disiksa, dihinakan serta dipersalahkan demi
Aku. Mereka juga akan ditolak oleh GerejaKu meski  tidak semua hamba-hamba kudusKu
(para rohaniwan) melakukannya. Para pengikut yang setia, yang mengikuti ajaran-ajaranKu,
akan tergoda untuk menolak mereka juga hingga pada saatnya kebenaran ini dibuka kepada
mereka. [23.3]

Sejak awal mula zaman, ketika Aku memutuskan untuk mengirim para nabi ke dunia, karena
Kerahiman IlahiKu, untuk mengingatkan kamu semua akan semua ajaran-ajaranKu, hanya
sedikit  sekali  yang  percaya.  Banyak  yang  disiksa  dan dianggap  mengalami  sakit  ingatan,
depresi, atau tertipu. Sebagian besar dari nabi-nabi ini kewalahan ketika mereka menerima
perjumpaan ilahiah ini. Banyak dari mereka yang meragukan pengalaman mistik ini untuk
beberapa  lamanya  sebelum  mereka  menerima  otentisitasnya.  Mereka  memang  lambat
untuk  mengungkapkan  pengalaman  mereka  kepada  orang  lain.  Mereka  membutuhkan
waktu untuk bisa menerimanya. [23.4]

Semua  jiwa-jiwa  milikKu,  ketika  menerima  panggilan  mereka,  bersifat  enggan  untuk
mengungkapkan pesan-pesan atau perintah-perintah dariKu terutama para hamba kudusKu
yaitu para biarawati,  imam-imam, para uskup,  dan cardinal.  Mereka merasa kagum atas
orang-orang ini dan mereka tahu, didalam hati mereka, bahwa pertanyaan yang diajukan
kepada mereka amat sulit untuk dijawab. Banyak yang dipanggil tidak mau mengungkapkan
pesan-pesan  mereka  dan  mereka  menggunakan  doa-doa  dan  penderitaan  untuk
melaksanakan tugas mereka terhadap Aku. [23.5]

Yang lainnya lagi, yang bersedia mengungkapkan pesan-pesan mereka, seperti yang diminta
oleh IbuKu Yang Terberkati dan Aku, tidak percaya. Hanya melalui penglihatan Ilahiah yang
menjadi nyata dalam kurun waktu tertentu, maka mereka percaya. [23.6]

Aku  meminta  kepada  semua  pengikutKu  untuk  mendengarkan  kepada  hatimu.
Perhatikanlah pesan-pesan yang diberikan oleh para visiuner dan penglihatKu yang amat
berharga  itu.  Pesan-pesan  itu  diberikan  kepadamu  dari  rasa  kasih  yang  murni  untuk
menuntun kamu dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Itulah tujuannya. Jika kamu mengira bahwa
itu  bukan  berasal  dari  sumber  yang  Ilahiah,  berdoalah  memohon  petunjuk.  Jika  kamu
menilai  bahwa pesan-pesan itu  benar,  maka berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  para
visiunerKu agar suara mereka didengarkan. [23.7]

Kini ijinkanlah Aku memperingatkan kamu akan tanda-tanda untuk kau perhatikan ketika
para  visiunerKu  yang  benar  dianiaya  dalam  namaKu.  Para  pengikut  si  penipu,  dengan
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melihat  terang  mereka,  akan  mengejar  mereka  bukan  secara  lembut  tetapi  dengan
ganasnya hingga seolah menghentikan napasmu. Bukan saja mereka akan menyiksa para
visiunerKu  melalui  cemoohan  tetapi  mereka  akan  bertindak  jauh  dengan  menjatuhkan
kredibiltas mereka. Dan semuanya dilakukan dalam namaKu. Sakit yang diderita oleh para
muridKu tak  ada artinya  apa-apa jika dibandingkan dengan sakitKu karena tindakan itu.
[23.8]

PenderitaanKu telah mencapai tingkatan sedemikian tingginya pada waktu belakangan ini
hingga seolah Aku menghidupkan kembali semua siksaan yang Kutanggung ketika Aku mati
bagi dosa-dosamu. Semua dosa. Bagi semua orang. Termasuk mereka yang menyiksa Aku
dan  para  visiunerKu.  Termasuk  para  pembunuh,  orang-orang  yang  secara  terbuka
menyangkal  Aku,  dan  menyombongkan  dirinya  karena  hal  itu  dan  demi  kejahatan
mengerikan di dunia saat ini. [23.9]

Dengarkanlah  para  visiunerKu.  Kamu  akan  merasakan  didalam  hatimu  ketika  kamu
mendengar  kebenaran  ini.  Janganlah  kamu  sampai  terperangkap  oleh  mereka  yang
menganiaya para visiuner dari IbuKu Yang Terberkati termasuk St. Bernadette atau anak-
anak kecilKu di  Fatima. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak hormat terutama oleh
para  hamba kudusKu (para  rohaniwan).  Mereka adalah  orang-orang yang  paling banyak
melukai ketika manifestasi IlahiKu diberikan kepada umat manusia demi rasa kasih. HatiKu
menderita  lebih  besar  dari  pada  jika  mereka  tidak  percaya  akan  peristiwa  Ilahiah  yang
adikodrati atau tidak mengenalinya ketika peristiwa itu dihadirkan pada mereka. [23.10]

Berdoalah bagi para visiunerKu dan terutama yang pesan-pesannya tak bisa disangkal lagi
demi kasih yang mereka perlihatkan serta peringatan yang ada didalamnya. Karena mereka
itu adalah para visiunerKu yang benar. Kamu akan mengenali mereka melalui penghinaan,
cemoohan, siksaan dan penyalah-gunaan terhadap mereka dari anak-anakKu. [23.11]

Jika  kamu  memperhatikan  penyalah-gunaan  yang  mereka  terima,  dan  lihatlah  kepada
kebohongan yang disebarkan mengenai mereka, maka kamu harus bertanya kepada dirimu
sendiri.  Jika  orang  ini  telah  dianiaya  begitu  besarnya  dan  tidak  dipercaya,  mengapa
penganiayaan itu  berlangsung terus dengan kejamnya ? Maka kamu akan mendapatkan
jawabannya.  Berdoalah  kepada  Roh Kudus  agar  menuntun kamu untuk  mengenali  para
nabiKu  yang  benar,  para  visiunerKu  dan  para  penglihat  ditengah  orang-orang  lain  yang
menipu dirimu. [23.12] 

Juru SelamatMu yang terkasih, Yesus Kristus [23.13] 

24. Meminta kekayaan
Selasa, 30 Nopember 2010 

PuteriKu yang terkasih, perhatikanlah dan dengarkanlah kepada apa yang Kukatakan. Kini
kamu berada dalam sebuah transisi dari saat ketika kamu menerima pesan pertama hingga
pesan  saat  ini.  Mengertilah  bahwa  pesan-pesan  ini  berasal  dariKu  dan  hentikanlah
keraguanmu sekarang.  Hal  ini  akan  membuatmu bisa  memusatkan perhatianmu kepada
tugas ke tempat mana kamu dipanggil. [24.1] 
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Dalam hubungannya dengan herta benda yang terjadi di dunia ini, kini semakin jelas seperti
siang hari, apa yang sedang dilakukan oleh Tata Dunia Baru dari si setan bagi dunia ini. PBB,
salah satu garis depan dari Tata Dunia Baru ini, sedang berusaha menghalangi semua ajaran-
ajaranKu dan menggunakan senjata mematikan untuk mencapai tujuannya. [24.2]

Janganlah takut karena umat beriman akan berjuang keras dan tak akan menyangkal Aku
terutama di negara-negara yang dipersembahkan kepadaKu dan memiliki iman yang teguh
dan tetap setia. Mereka tak akan menghalangi ajaranKu. Tetapi bagi banyak orang, karena
besarnya  ongkos  yang  dikeluarkan  untuk  menjamin  bahwa  anak-anak  mereka  dituntun
didalam terang, mereka akan menjadi tak berdaya menghadapi ulah setan ini. [24.3]

Seperti  telah  dikatakan  kepadamu  sebelumnya  bahwa  murka  BapaKu  Yang  Kekal  akan
diperlihatkan di bumi ini sementara manusia semakin dekat dengan upaya mereka untuk
menyangkal Aku. [24.4]

Dunia nampaknya tetap sama. Orang-orang nampaknya tetap sama. Media televisi dengan
daya tariknya yang berkilau nampak tetap sama. Orang-orang menguburkan kepala mereka
di pasir. Mereka mengira bahwa dunia ini akan terus berjalan seperti sebelumnya. Tetapi
menyedihkan sekali karena hal itu tidaklah demikian. KewajibanKu terhadap anak-anakKu
adalah  menyelamatkan  kamu.  Tidak  membiarkan  kamu  tenggelam  didalam  janji-janji
kosong,  mimpi-mimpi  kosong  serta  ambisi-ambisi  palsu.  Ini  adalah  kenikmatan  dimana
kamu telah setia kepadanya selama bertahun-tahun.  Ini  adalah janji-janji  dimana banyak
dari  kamu,  bukan karena kesalahanmu sendiri,  diyakinkan bahwa itu  adalah  jalan untuk
memuaskan dirimu. Perolehan pribadi. Keuntungan pribadi. Kamu diberitahu untuk selalu
menjadi  nomor  satu  berapapun  ongkosnya.  Kamu  harus  nomor  satu.  Dengan  berbagai
ambisimu, keserakahan akan kekayaan bagi dirimu dan anak-anakmu, keinginan untuk lebih
baik  dari  pada  saudara-saudaramu,  serta  permintaan  yang  tak  pernah  berhenti  akan
kepentingan diri, semua itu adalah kebodohan. [24.5]

Ambisi-ambisi seperti ini disuapkan kepada anak-anakKu melalui daya tarik dan kilauan akan
ambisi-ambisi ini dari si penipu. Banyak dari anak-anakKu yang akan menertawakan pesan-
pesan ini dan mengatakan bahwa hal ini tidak benar. Sayangnya si penipu tetap hadir dan
sebagian besar anak-anakKu tidak percaya bahwa dia melakukan hal itu. [24.6]

Si  penipu amatlah cerdik  hingga dia  bisa menyembunyikan dirinya dibalik  benda,  orang,
perbuatan  serta  hadiah-hadiah  yang  palsu.  Tipuannya  yang  amat  menarik  saat  ini
memperlihatkan hal itu. Jika kamu bertanya seseorang apa yang mereka pilih, uang atau
kesempatan  untuk  bersatu  dengan  keluarga  mereka  yang  hilang,  maka  mereka  akan
memilih  uang.  Bertanyalah  kepada yang lain  apakah mereka mau mengkhianati  saudara
mereka untuk memperoleh harta benda, maka jawabnya adalah ‘ya’. Bertanyalah kepada
anak kecil apakah mereka mau menukar kehidupan mereka dengan kehidupan yang penuh
dengan kekaguman dan sukacita maka jawab mereka adalah ‘ya’. [24.7]

Mengapa anak-anakKu mengalami kesulitan untuk mengerti bahwa sekali hadiah besar itu
diberikan kepada mereka maka mereka akan semakin membutuhkan yang lebih besar lagi ?
Seorang kaya yang memperoleh sekali  akan terus mencari  lagi.  Alasannya adalah karena
hadiah  dari  setan  memberi  perasaan  kekosongan  didalam  dirimu  yang  tak  bisa  kau
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mengerti.  Maka  kamu  terus  meminta  lebih  banyak  lagi  dan  biasanya  hal  itu  memakan
ongkos  kesejahteraan  tetanggamu.  Tak  ada  orang  yang  bisa  memperoleh  hadiah  besar
tanpa membuat penderitaan bagi orang lain. Tak ada orang yang memperoleh ketenaran
jika  tidak  ada  orang  yang  mendukungnya.  Seseorang  yang  tidak  mau  membagikan
kekayaannya  adalah  tidak  baik.  Seseorang  yang  tak  memiliki  apa-apa  untuk  dibagikan
kepada orang lain, tak bisa berbuat lebih besar dari pada orang yang memiliki banyak harta
benda. [24.8]

Ajaran-ajaranKu tak bisa dihilangkan [24.9]

Mengapa  anak-anakKu  mengabaikan  ajaran-ajaran  ini,  yang  diajarkan  oleh  para  rasulKu
sejak  Kitab  yang  baru  dibuat  ?  Mengapa  mereka  tidak  mematuhi  ajaran  yang  ada
didalamnya ? Apakah mereka mengira bahwa isi Kitab itu ditulis oleh para muridKu agar
orang-orang  tidak  mau  mendengar  ?  Ajaran-ajaran  ini  tidak  pernah  berubah  sejak  Aku
meninggalkan  dunia  ini.  Hal  itu  ada  disitu  karena  alasan  tertentu.  Kamu  bisa  merubah
pengertiannya, menyamarkannya, menambahkan makna yang baru ataupun menghilangkan
beberapa  bagian  darinya  tetapi  masih  ada  satu  yang  tersisa.  Itu  adalah  kebenaran.
Kebenaran akan selalu sama. Ia tak bisa dirubah hingga sesuai dengan keinginan manusia.
Ikutilah kebenaran itu. Bangunlah dan dengarkanlah. Kamu tak bisa mengikuti jalan dunia ini
dan  memasuki  Kerajaan  BapaKu.  Banyak  dari  kamu yang  mengira  bahwa kekayaan  dan
keluhuran yang kau miliki berasal dari keberuntungan ini. Apa yang tidak kau sadari adalah
banyak dari kamu menjual jiwamu kepada setan didalam proses pencapaiannya. [24.10]

Beberapa  anak-anakKu  tahu  bahwa  mereka  berbuat  dosa  besar  dan  mereka  tidak
memikirkan hal itu. Yang lainnya lagi percaya bahwa mereka hanya melakukan yang terbaik
bagi  dirinya  dan  keluarganya,  tetapi  mereka  harus  mengerti  bahwa  keamanan  finansiil
adalah bisa diterima, tetapi permintaan akan kemewahan dan kekayaan tidak bisa diterima.
[24.11] 

Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar kekayaan diperoleh melalui perbuatan dosa.
Dan kekayaan yang diperoleh melalui  perbuatan benar sekalipun bisa mendorong orang
kepada perbuatan dosa. [24.12]

Disamping adanya ajaran  dari  Gereja BapaKu diseluruh dunia,  tetapi  banyak orang yang
masih tidak mau menerima ajaran-ajaranKu. Orang-orang kaya yang mencari harta benda
hanya  memiliki  satu  Allah.  Orang-orang  miskin  yang  berusaha  mencari  makanan  juga
memiliki  satu  Allah.  Mereka  berdua  adalah  sama.  Uang.  Uang  itu  tidak  berguna  jika
diperoleh  secara  tidak  jujur  dimana  orang-orang  yang  kurang  beruntung  tidak  bisa
memperoleh manfaat dari uang itu. [24.13]

Uang, kekayaan dan harta benda yang diperoleh orang-orang itu yang menganggap dirinya
beruntung  haruslah  dibagikan  diantara  orang-orang  yang  membutuhkannya.  Uang  yang
dihabiskan  untuk  perbuatan  baik  tak  akan  ada  artinya  jika  ia  dilakukan  untuk  mencari
perhatian atau nama baik sendiri. [24.14]

Yakinlah bahwa dengan kejahatan yang kini sedang direncanakan di seluruh dunia ketika
keinginan  untuk  meninggalkan  kamu  dengan  kantung  kosong  telah  menjadi  sebuah
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kenyataan maka sejak itulah kamu menyadari betapa kecil manfaat uang itu. Ketika mereka,
kelompok setan itu, menguasai uangmu, dan membuatmu tak berdaya untuk memilikinya,
jika  tidak  sejalan  dengan  pemikiran  mereka,  maka  kamu  akan  menyadari  bahwa  kamu
membutuhkan jalan alternativ menuju kebahagiaan. [24.15]

Uangmu  tak  akan ada  manfaatnya.  Kamu akan  membutuhkan cara  untuk  bisa  hidup di
hutan. Mereka yang memiliki instink untuk hidup akan lebih mudah tinggal di hutan-hutan
dari  pada  mereka  yang  tak  pernah  bekerja  keras.  Benih  tanaman  akan  sangat  penting
bagimu dari pada uang sejuta dollar. Buah yang biasa saja akan lebih bermanfaat bagimu
dari pada mobil mewah. Karena ketika kamu dilepaskan dari semua harta milikmu, maka
kamu akan memanggil Penciptamu. Sejak itulah kamu akan menyadari bahwa yang penting
adalah kasih didalam hatimu. Karena jika tanpa kasih kamu tak bisa tumbuh dan tak bisa
memasuki Kerajaan BapaKu. [24.16]

Renungkanlah  sekarang.  Berhati-hatilah  akan  permintaanmu  terhadap  harta  kekayaan.
Hentikanlah  sekarang  sebelum  terlambat.  Bagikanlah  hartamu  dan  ikutlah  jalanKu.  Ini
adalah pelajaran yang sulit bagi anak-anakKu yang merasa tidak aman. [24.17]

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [24.18] 

25. Peringatan bagi umat manusia
Selasa, 7 Desember 2010 

Ya puteriKu yang terkasih, Aku datang kembali. Tulislah ini. Kamu, puteriKu, yang dulu telah
telah berpaling dariKu dengan cara menolak kebenaran, tetapi kini kamu akan menolongKu
menuntun umatKu kembali kepada terang, terang kebenaran. [25.1]
  
Tak seorangpun akan Kutolak untuk melihat kebenaran Allah. Mereka akan diperlihatkan
kepada kerahiman dengan bukti yang diberikan kepada mereka bahwa Aku ada.  Mereka
akan diberi karunia ini selama saat Peringatan itu nanti, hingga akhirnya mereka mengetahui
kebenaran ini. Tetapi yang menyedihkan, tidak semua orang mau menerima, terutama pada
saat itu, mereka tidak mau menerima Aku dan Kerajaan BapaKu. [25.2]

PuteriKu, Aku tidak berbicara kepadamu dalam hitungan hari.  Hal ini jelas sudah. Waktu
yang diberikan kepadamu adalah untuk membuatmu bisa mencerna isi dari pesan-pesanKu.
[25.3] 

Sekarang  kamu  akan  tahu  bahwa  pesan-pesan  ini  berasal  dariKu  dan  semua  itu
berhubungan  dengan  masalah  yang  sangat  penting.  Kukira  sekarang  kamu  sudah  bisa
membedakan kebenaran ajaran-ajaranKu dari sekedar khayalanmu saja. PuteriKu, sekarang
kamu  bisa  melihat  kesedihan  dan  putus  asa  yang  Kurasakan  ketika  setiap  hari  kamu
menyaksikan segala frustrasi yang Aku dan BapaKu Yang Kekal rasakan atas sikap dari dunia
yang kosong, tidak percaya dan menyedihkan ini. [25.4]

Bukan saja orang-orang yang tidak percaya itu menyedihkan kamu, tetapi melalui karunia
dan rahmat yang Kuberikan kepadamu, kamu juga melihat kebingungan yang ada didalam
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pikiran  para  pengikutKu.  Mereka  tidak  mudah  diyakinkan  oleh  kebenaran  ketika  hal  ini
diberikan kepada mereka sebagai hadiah kasih dariKu melalui para nabiKu. [25.5] 

Betapa ini merupakan jalan berputar yang amat panjang bagi anak-anakKu ketika mereka
berusaha  mencapai  kebenaran  dan  janji-janji  yang  Kuberikan  kepada  mereka.  Dengan
melihat kepada anak-anakKu setiap hari, di jalan-jalan, di televisi, didalam media massa dan
diantara tetanggamu, kini kamu bisa melihat mereka dengan mataKu. Apa yang kau lihat ?
Pengabaian yang total  atas  hal-hal  yang spirituil  dan tidak adanya tujuan hidup mereka.
Sebuah keadaan tak berpengharapan berada ditengah segala pengejaran akan daya tarik
dunia ini. [25.6]

Anak-anakKu belum menyadari hal itu sekarang, tetapi mereka sedang berjalan melewati
sebuah pemurnian. Pemurnian ini, yang mereka alami kini, adalah sebuah perasaan akan
kekosongan  yang  akut  karena  tidak  adanya  harta  benda  yang  diijinkan  olehKu.  Namun
semua perasaan itu disebabkan oleh keserakahan dari umat manusia. Dengan memberikan
kehendak bebas kepada manusia, maka para penjahat itu yang berusaha menghancurkan
sistem perbankan dunia akan terus melakukan penipuannya yang cerdik. [25.7]

Aku  telah  mengijinkan  umatKu,  sebagai  kurban  yang  tak  berdosa,  untuk  mengalami
pemurnian ini. Hal ini sangat penting mereka jalani karena kesulitan yang mereka alami akan
membantu membersihkan jiwa mereka. [25.8] 

Sementara harta benda semakin sulit didapatkan, maka mereka akan melihat kehidupan ini
lebih  mendalam  lagi.  Kesederhanaan  akan  membuka  mata  mereka  kepada  kebenaran,
kebenaran akan apa yang paling penting. Tanpa proses pemurnian ini, ketika anak-anakKu
diijinkan untuk menderita demi kepentingan jiwa-jiwa mereka, maka mereka tak akan bisa
mendekati hatiKu. [25.9]

Dengan dilepaskan dari segala harta duniawi, dimana mereka memiliki obsesi akan hal itu
pada masa yang lalu, mereka akan datang kembali kepada kebenaran. Dengan jelas mereka
akan melihat kasih didalam jiwa sesamanya. Segera mereka akan melihat adanya kejahatan
didalam kemuliaan palsu dari mereka yang serakah dan egois. Mereka akan melihat orang-
orang itu, yang oleh media massa dipercaya sebagai sosok yang layak ditiru dan dihargai,
dengan cara yang sama jelasnya Aku melihat mereka sebaliknya. Mereka mengalami putus
asa dan kesedihan yang sangat besar. [25.10]

Pergilah sekarang, puteriKu, dan sadarilah tugasmu dengan mata yang bening. Kini kamu
tahu  akan  kebenaran  ini.  Kamu  tidak  ragu  lagi.  Sebarkanlah  kebenaran  keselamatan
sesegera mungkin untuk memberi kesempatan kepada orang-orang menerima penebusan
sebelum Peringatan Besar itu terjadi. [25.11]

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [25.12]

26. Kehidupan berikutnya
Sabtu, 11 Desember 2010 
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PuteriKu  yang  terkasih,  kini  kamu  siap  untuk  bergerak  maju  dan  melanjutkan  tugas  ini
dengan  melengkapi  Kitab  Kebenaran  KudusKu  ini.  Kamu,  puteriKu,  telah  mengalami
pemurnian yang diperlukan untuk memberimu kekuatan bagi tugas ini. [26.1]

Anak-anakKu,  yang  terperangkap  didalam  dua  bagian  dunia  ini,  tidak  menyadari  bahwa
segera  semuanya  ini  akan  menjadi  satu.  Dua  bagian  ini  terlibat  didalam kesedihan dan
kebahagiaan. Kesedihan ada di dunia ini hingga menimbulkan kebingungan dan putus asa.
Ini adalah berupa kesedihan yang bukan seperti kesedihan lainnya sejak fondasi bumi ini
ditegakkan. [26.2]

Kesedihan  yang  dirasakan  saat  ini  berdasarkan  kepada  kehilangan  harta  benda.  Namun
terdapat juga kerinduan akan kedamaian didalam pikiran, tubuh dan jiwa. Hal ini hanya bisa
diatasi melalui kerendahan hati, saling menerima dan mengasihi dengan kasih dari BapaKu
Yang Kekal.  Dengan demikian akan terjadilah kebahagiaan.  Aku tersenyum dengan kasih
ketika melihat anak-anakKu tertawa, tersenyum, dan menikmati dirinya. Ini adalah karunia
dariKu. Tawa dan kebahagiaan adalah sebuah karunia yang penting kepada umat manusia
jika hal itu bersifat murni dan tidak merugikan sesamanya. [26.3] 

Anak-anakKu yang kecil  imannya, memang sulit, Aku tahu hal ini, untuk berhenti sejenak
dan berkata : aku berpaling kepada Allah. Banyak dari kamu yang mengetahui siapa Bapa
yang Kekal itu. Tetapi hanya sedikit yang mengerti bahwa Dia selalu memperhatikan mereka
setiap hari dalam kehidupan mereka masing-masing. Dia tersenyum, tertawa, dan merasa
bahagia sekali jika anak-anakNya berbahagia. Tetapi Dia juga tidak berkenan kepada mereka
yang kebahagiaannya terjadi tanpa ada kasih didalam hati mereka. [26.4] 

Aku, Juru Selamat, Yesus Kristus, mengasihi kamu semua sebagai anak-anakKu. Namun Aku
adalah satu dengan BapaKu Yang Kekal.  Aku tersenyum kepadamu dan berharap bahwa
kamu akan kembali kepadaKu. [26.5] 

Datanglah kepadaKu, anak-anakKu, sebagai satu kesatuan, dengan hati yang terbuka. [26.6]

Bagi banyak anak-anakKu, pesan-pesan mengenai KedatanganKu Yang Kedua menimbulkan
rasa  takut  didalam  hati  mereka.  Tetapi  hal  itu  tidak  perlu  ditakutkan.  Sebab  hal  ini
merupakan saat  yang  penuh dengan  kebahagiaan,  kemuliaan,  dan  sukacita  yang  murni.
Karena kamu yang mengarahkan hatimu kepadaKu, Aku akan memegangi kamu di tanganKu
dan akan menangis karena bahagia. [26.7]

Umat  beriman,  berdoalah  sekarang  bagi  mereka  yang  tidak  percaya  atau  yang  telah
tersesat. Gembala yang kehilangan binatang piaraannya akan terus berusaha mencarinya.
Manisnya kemenangan dia rasakan ketika dia kembali bersama binatangnya adalah sama
seperti perasaanKu ketika anak-anakKu yang tersesat kembali kepadaKu. [26.8]  

Anak-anak, terutama pada saat-saat kebahagiaan dan tawa ria di dunia ini, ingatlah satu
hal : kebahagiaan ini hanyalah kecil saja jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan sukacita
di bumi yang baru nanti ketika Surga yang hilang itu muncul kembali. Jika hal ini terjadi,
orang-orang pilihan, yaitu mereka yang menjalani kehidupan yang baik yang percaya akan
Pencipta mereka,  akan bersatu dengan orang-orang yang dibangkitkan dari  mati.  Orang-
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orang itu, para sahabat dan saudara,  yang telah berlalu dari kehidupan ini, akan bersatu
kembali bersama Aku didalam keabadian kemuliaan yang baru ini. Ingatlah, adalah penting
agar kamu tidak menerima begitu saja dunia ini. Atau menganggap segala sesuatu yang ada
didalamnya untuk kau kendalikan sendiri.  Karena tidaklah begitu seharusnya.  Sementara
kamu larut didalam janji-janjinya, kekecewaannya, kebahagiaan dan rasa takjubnya, ingatlah
bahwa ia hanyalah merupakan tempat yang sementara saja.  Sebuah tahapan yang terus
berlalu, sebelum kamu memasuki Kerajaan BapaKu, Surga dan Bumi yang baru yang akan
menjadi satu. [26.9]

Sebuah panggilan terakhir, anak-anakKu, berdoalah kepadaKu dengan perkataanmu sendiri.
Mintalah Aku agar menuntunmu. Mintalah kepadaKu untuk menunjukkan kepadamu kasih
dan kebenaran dengan cara yang jelas. Jangan biarkan kepalamu terkubur didalam pasir
atau kamu tidak akan menikmati kemuliaan diatas Bumi yang baru nanti. [26.10]

Jalan lapang menuju kehampaan [26.11]

Anak-anak yang mencemooh dan menyangkal Aku akan berkata bahwa tak ada kehidupan
lain setelah ini.  Biarlah Aku meyakinkan kamu bahwa mereka bukan saja  menolak jalan
masuk menuju Surga bagi dirinya sendiri, tetapi mereka telah memilih jalan lapang menuju
kehampaan.  Dalam  beberapa  kasus,  mereka  sedang  mengikuti  si  penipu,  setan,  yang
bergerak secara diam-diam dan dengan kecakapan yang mematikan, sehingga mereka yang
tidak percaya bahwa setan itu ada, akan mengikuti dengan buta dan berpegangan kepada
tangan setan untuk memasuki pintu neraka. [26.12]

PenderitaanKu di Taman Getsemani [26.13]

Jika umat beriman melihat orang-orang ini bertindak dengan sombong dan memamerkan
atheisme mereka, mereka akan merasakan penderitaan yang besar. Mereka, yang telah ikut
memanggul  salibKu,  merasakan  penderitaan  yang  Kutanggung  di  taman  Getsemani.
Disinilah Aku tahu bahwa meski  Aku secara sukarela menanggung kurban yang terbesar
ketika  Aku  menerima  kematian  sebagai  sarana  untuk  memberikan  kepada  anak-anakKu
sebuah kesempatan untuk memenangkan tempat didalam Kerajaan BapaKu, tetapi Aku tahu
bahwa hal itu tidak ada artinya apa-apa bagi beberapa anak-anakKu. Inilah kesedihan yang
terbesar dan yang membuatKu berkeringat darah. Rasa takut yang Kualami bagi jiwa-jiwa
tersesat itu masih ada dalam DiriKu hingga kini. [26.14]

Kamu yang bertanya, jika Engkau adalah Allah atau Yesus Kristus, bisakah Engkau bertindak
sesuatu  ?  Maka  jawabanku  adalah,  Aku  tak  bisa  melanggar  kebebasanmu  yang  telah
diberikan kepada umat manusia. Terserah kepada anak-anakKu untuk membuat keputusan
akhir ini dengan kehendak bebas mereka sendiri. [26.15]

Kristusmu yang mengasihi, Juru Selamatmu [26.16]  

Jiwa Kristus {26.17]

27. Panggilan untuk menghentikan pembunuhan/aborsi
Kamis, 16 Desember 2010

52



The Warning Indo 2010

Tulislah hal ini, puteriKu. Kematian yang ditimpakan kepada kurban yang tak berdosa adalah
dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia terhadap saudaranya. Itu adalah dosa daging
yang  terbesar  dan  membuatKu  merasa  nyeri  yang  hebat.  Tidak  adanya  penghargaan
manusia terhadap kehidupan kini semakin nyata di dunia ini. [27.1]

Kehidupan adalah karunia yang amat berharga dari Allah. Tak seorangpun boleh mengambil
kehidupan itu dari orang lain. Tak seorangpun boleh mengambil kehidupan dari anak-anak
yang masih akan mengambil napas pertamanya setelah dilahirkan. Kejahatan ini amatlah
mengerikan dan tak dapat dimaafkan. Semua jiwa berasal dari BapaKu Yang Kekal dan ia
diciptakan pada saat pembuahan. Anak-anak kecil, jiwa-jiwa yang tak berdosa, dibunuh oleh
orang-orang  yang  diutus  untuk  memberi  makan  mereka,  para  ibu  mereka,  yang  harus
bertanggung jawab atas penolakan hak mereka untuk hidup. [27.2] 

Mengapa  anak-anakKu  berdiam  diri  saja  dan  tidak  bertindak  apa-apa  ?  Dalam  nama
kebebasan para malaikat kecil dari Kerajaan BapaKu ini diambil dari bumi ini sebelum saat
yang ditentukan bagi  mereka,  sebagai  anak-anak Allah,  terjadi.  Tidakkah para wanita itu
mengerti bahwa kehidupan yang tidak mereka hargai itu adalah berasal dari Allah ? Anak-
anak itu menderita sekali. Mereka menanggung rasa sakit yang amat ngeri selama proses
pembunuhan mereka. Dan hal ini diijinkan oleh beberapa pemerintahan, dunia medis, serta
keluarga-keluarga para wanita itu. Tidak adakah penyesalan didalam jiwa mereka ? 

Tidakkah  mereka  menyadari  bahwa  perbuatan  jahat  mereka  tidak  berbeda  dengan
perbuatan manusia yang membunuh sesamanya ? [27.4]

Kenyataannya,  perbuatan  itu  adalah  dosa  yang  terbesar  karena  anak-anak  kecil  itu  tak
berdaya. Para wanita itu harus meminta belas kasihan karena mereka salah. Atau meminta
tuntunan  dariKu  jika  mereka  menyadari  bahwa  itu  adalah  sebuah  aborsi.  Mereka  akan
dihukum atas dosa mereka. Dosa-dosa daging amatlah menentang di mata BapaKu. Tidak
peduli betapapun jumlahnya, pembunuhan terhadap sesama tidaklah bisa diterima olehKu
atau oleh BapaKu Yang Kekal. [27.5]

Bangunlah sekarang,  anak-anakKu, dan sadarilah bahwa mengambil kehidupan seseorang
akan mendorong si pelaku menuju api neraka. Tak akan ada jalan untuk kembali dari dalam
lembah yang penuh iblis ini. Iblis yang sama yang melalui upaya dari si penipu, setan, akan
meyakinkan  si  pembunuh  itu  bahwa  apa  yang  dilakukannya  adalah  benar.  Dia  akan
meyakinkan para ibu, dengan cerdiknya,  bahwa mereka telah membuat ‘keputusan yang
benar’. Dengan menggunakan segala cara yang berhubungan dengan penalaran manusia dia
akan  membuat  orang  itu  membenarkan  tindakan  itu  meski  hal  itu  salah.  Dia  akan
menggunakan  kebohongan  hingga  si  pembunuh  mau  melakukan  perbuatan  itu.  Dia
menyarankan  bahwa  manusia  harus  mementingkan  kebutuhannya  sendiri  lebih  dahulu.
Demi alasan hak-hak asasi manusia kebohongan itu disuguhkan sehingga hak-hak seorang
ibu serta kebebasannya untuk menjalani kehidupan yang dipilihnya harus dihargai.  Maka
kebohongan itu meyakinkan dia bahwa tindakan itu adalah benar dan boleh membunuh
anaknya sendiri. [27.6]
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Sadarilah bahwa penyebaran genosida di dunia ini telah dinubuatkan. Inilah salah satu tanda
dari saat-saat Akhir Zaman. [27.7]

Berhentilah  kamu  semua.  Dengarkanlah.  Pembunuhan  adalah  merupakan  penentangan
yang sangat serius. Lakukanlah hal itu maka kamu tak akan selamat. Tak ada jalan untuk
kembali. Bertobatlah kamu yang telah berbuat dosa mengerikan ini. Mintalah pengampunan
sekarang. Aku, melalui kerahimanKu, akan mendengarkan doamu. Kamu bisa diselamatkan
jika kamu menyesali dosamu itu. Aku akan mendengarkan. Aku akan mengampuni. Tetapi
waktu tidak berpihak pada dirimu. [27.8]

Umat beriman, berdoalah yang banyak demi anak-anakKu yang tersesat dan berkelana ini,
yang telah disesatkan oleh si penipu beserta pasukannya didalam upayanya untuk merebut
kekuasaan. Mereka membutuhkan doa-doamu sekarang. Kamu semua harus membela hak-
hak  kehidupan  manusia  yang  tak  boleh  dihalangi  oleh  tangan  manusia  dalam  segala
keadaan apapun. [27.9]

Berdoalah kepadaKu setiap hari. Persembahkanlah segala penderitaanmu demi kurban tak
berdosa itu. [27.10]

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [27.11]

28. Kitab Kebenaran 
Sabtu, 18 Desember 2010

Kini  kamu  tahu  bahwa  apa  yang  Kujanjikan  itu  telah  digenapi.  Aku  telah  mengirimkan
kepadamu  penasihat  rohani,  orang  yang  Kupilih  sejak  awal  dari  perjalananmu.
Membutuhkan  waktu  bagi  beberapa  orang  pilihan  untuk  bisa  mengambil  pialaKu  bagi
tugasKu ini.  PuteriKu,  kamu membutuhkan seorang penasihat  rohani  agar  semua pesan-
pesanKu  bisa  dimengerti  oleh  seorang  hambaKu.  Dengan  begitu  pesan-pesan  ini  bisa
tersebar luas  dan orang-orang akan menyadari  kebenaran ini.  Ini  akan merupakan jalan
yang penuh dengan batu serta persimpangan yang nampaknya bisa melemparkan kamu
menuju arah  yang menyimpang,  tetapi  janganlah  takut.  Kini  kamu sedang dituntun dan
kamu akan merasa yakin akan tugasmu ini. [28.1]

Kini  tulislah  ini.  Kitab  Kebenaran  ini  dihadirkan  kepada  umat  manusia  untuk  menolong
mereka menebus diri  mereka sendiri  didalam hatiKu.  Umat manusia diberi  pilihan untuk
menyatakan kemuliaanKu sebelum Aku datang kembali sebagai Juru Selamat yang penuh
belas kasih dan Hakim yang adil. Aku tak pernah berkeinginan untuk memberikan hukuman
kepada anak-anakKu, namun dalam kesempatan tertentu, mereka yang bersahabat dengan
si  penipu dengan sadar dan yang menempatkan dirinya dan pasukan setan dalam posisi
yang  tinggi,  hingga memberi  tempat  baginya diatas  altar,  tak  bisa diselamatkan.  Orang-
orang  itu  tahu  siapa  mereka  itu.  Mereka  akan  mengalami  kesulitan  untuk  kembali
kepadaKu. Berdoalah bagi mereka. [28.2]

Siapa saja yang diserang oleh setan [28.3]
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Si penipu hanya memiliki waktu sedikit sekali di dunia ini untuk menimbulkan kekacauan,
maka  dia  semakin  meningkatkan  upayanya  dimana-mana.  Dia  terutama  mengarahkan
sasarannya kepada para hamba kudusKu (para rohaniwan) didalam Gereja BapaKu, orang-
orang muda dan cantik serta memiliki kecerdasan yang tinggi. [28.4]

Mereka  yang  terus  menyombongkan  dirinya  bahwa  mereka  tidak  mengenal  Aku  atau
BapaKu Yang Kekal, akan diberi kesempatan sekali lagi untuk membuka hati mereka. [28.5]

Amat menyakitkan Aku jika memperhatikan mereka. Hal itu seperti melihat sebuah mobil
yang  penuh  dengan  manusia,  yaitu  anak-anakKu  yang  amat  berharga,  yang  berkendara
ditengah kabut tebal  menuju sebuah tebing jurang.  Mereka telah mengambil  jalan yang
salah dan kini sementara mereka percaya bahwa mereka sedang berjalan kembali menuju
penghiburan dari  rumah mereka sendiri,  mereka akan tercebur kedalam kegelapan yang
dalam tanpa ada pengharapan lagi. [28.6]

Nubuatan kini akan dibuka [28.7]

Untuk  membuat  anak-anakKu  mau  mendengar,  tidaklah  mudah  puteriKu.  Kamu  harus
berteguh menghadapi segala hambatan. Kesabaran adalah penting. Pesan-pesan ini amatlah
berharga dan penuh berisi kasih serta peringatan. Anak-anakKu, mereka harus berhenti dan
memahami bahwa nubuatan pada masa yang lalu kini akan dibuka. Peristiwa-peristiwa ini
akan segera terjadi di dunia dan saatnya sangat pendek sekali. [28.8]

Aku tak akan membuka tanggal dari KedatanganKu Yang Kedua [28.9]

Aku tak akan mengungkapkan kepadamu tanggal dari KedatanganKu Yang Kedua, puteriKu
yang terkasih, karena hal itu tak boleh kau ketahui. Tetapi sebelum Aku datang, Aku akan
menyampaikan kepada seluruh dunia saat ini sehingga Aku bisa menunjukkan kepada anak-
anakKu kemurahan hatiKu serta keadilanKu. [28.10] 

IbuKu sedang bekerja demi Aku [28.11]

IbuKu yang terkasih sedang bekerja demi Aku, menyebarkan pesan-pesan ini melalui para
visiuner  pilihan.  Beberapa  nabi  pilihan  juga  sedang  menderita  secara  pribadi,  dengan
keinginannya sendiri, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku mengijinkan mereka mengalami
sakitnya penderitaanKu sebagai  tanda kemurahan hati yang besar dari umat beriman ini.
Mereka itu bertanggung-jawab atas keselamatan banyak orang. Namun mereka mengalami
bukan saja penderitaanKu di kayu salib tetapi juga merasakan penderitaan sakitKu saat ini.
Selain itu mereka juga menderita cemoohan, penghinaan, penyalah-gunaan, serta ejekan,
dari  saat  ke saat.  Namun melalui  kerendahan hati  mereka mau menanggungnya dengan
diam-diam,  atau  dalam  beberapa  kasus,  secara  terbuka  agar  semua  orang  bisa
mengetahuinya.  Yang  lainnya  lagi,  para  hamba  kudusKu  yang  memilih  kehidupan
tersembunyi, telah melakukan kurban yang besar demi Aku. Kurban mereka adalah berupa
penyangkalan diri yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. [28.12]

Karunia dari Allah diberikan secara cuma-cuma [28.13]
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Menyampaikan kebenaran di dunia yang modern dimana tehnologi telah demikian tinggi,
memang sulit. SuaraKu laksana sebuah tangisan lemah ditengah rimba raya yang didorong
untuk lebih menyukai rangsangan birahi. [28.14]

Anak-anakKu tak bisa mengerti bahwa segala keajaiban yang dilakukan demi kebaikan umat
manusia  melalui  tehnologi  ini  adalah  hadiah  dari  Bapa  Yang  Kekal.  Segala  keajaiban
perkembangan  obat-obatan  demi  kesehatan  umat  manusia  adalah  juga  sebuah  hadiah.
Namun  hadiah-hadiah  ini  diterima  begitu  saja  karena  anak-anakKu  mengira  bahwa  ini
adalah hasil karya manusia, padahal bukan begitu. [28.15]

Karunia kecerdasan [28.16]

Karunia kecerdasan, seperti halnya karunia pandai menyanyi, adalah hadiah dari Kerajaan
Ilahi.  Dan  karunia-karunia  inilah  yang  menjadi  sasaran  dari  setan.  Melalui  pengaruhnya
maka  tehnologi  digunakan  untuk  menghancurkan  dunia  ini.  Betapa  setan  akan  tertawa
menyaksikan  perang  terjadi  dan  ketika  tehnologi  digunakan  untuk  memata-matai  atau
untuk  membunuh.  Betapa  setan  akan  tertawa  jika  tehnologi  kesehatan  bukan  saja
digunakan  untuk  membunuh  tetapi  juga  untuk  membenarkan  pembunuhan.  Semua
kejahatan  yang  mengerikan  ini  adalah  melawan  kemanusiaan,  yang  dimungkinkan
terjadinya oleh tehnologi, dan disembunyikan dibalik topeng toleransi. [28.17]

Toleransi adalah topeng dari setan [28.18]

Toleransi bisa menjadi topeng yang sempurna bagi setan. Hal itu cukup jelas bagi orang yang
waspada,  melalui  ajaran-ajaranKu,  yang  segera  mengetahui  ketika  kejahatan  terhadap
manusia itu dibuka didepan matamu. Demi alasan toleransi orang-orang dibunuh, direbut
kebebasan  mereka,  serta  haknya  untuk  memiliki  keadilan  moral.  Ya,  anak-anakKu,
waspadalah, berjagalah ketika kamu mendengar kata ‘toleransi’ karena ia adalah permainan
tipuan yang paling disenangi oleh setan. [28.19]

Orang-orang tak bisa membela kekristenan [28.20]

Anak-anakKu, disamping adanya komunikasi modern, mereka tak bisa membela kekristenan
mereka. Hal ini karena kenyataan bahwa mereka, sebagian besar umat kristiani, hidup di
dunia Barat. Mereka ditakut-takuti dan ditertawakan. Mereka itu benar. Tetapi ikutilah hal
ini.  Anak-anakKu  akan  terus  menderita  penghinaan  ketika  mereka  memanggul  salibKu.
Tetapi mereka boleh merasa yakin bahwa mereka sedang melaksanakan karyaKu. [28.21]

Dia yang menderita demi Aku akan menerima berkat serta rahmat yang besar. Namun umat
kristiani  yang  membela  haknya  untuk  menyatakan  namaKu  secara  terbuka  akan  sangat
menderita. Dia harus tetap kuat. Kamu menjadi pengharapanKu di dunia ini. Tanpa adanya
para pengikutKu yang setia maka anak-anakKu yang lain tak akan bisa mencapai Kerajaan
BapaKu. [28.22] 

Aku mengasihi semua pengikutKu. Aku ada didalam hati mereka dan mereka tahu hal ini.
Ikutilah perkataanKu sekarang melalui nabi ini. Janganlah kamu mengabaikan pesan-pesan
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ini. Hal ini akan bisa menolongmu menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa diseluruh dunia sebelum
KedatanganKu Yang Kedua. [28.23]

Pergilah dalam damai dan kasih. Juru Selamatmu yang setia, Yesus Kristus [28.24] 

29. Saat Kesesakan Besar  
Senin, 20 Desember 2010

Ikutilah hal ini puteriKu. Umat manusia sedang diperingatkan, melalui pesan-pesan ini, akan
kapak yang akan menjatuhi mereka yang terus menerus menolak Bapa Yang Kekal. Saatnya
semakin dekat bagi saat kedatangan Kesesakan Besar itu. Peristiwa ini akan mulai pada akhir
2012 dan hal ini tak boleh dikacaukan dengan saat atau tanggal dari KedatanganKu Yang
Kedua di  dunia. Karena hal  yang terakhir ini  tidak dinubuatkan didalam pesan-pesan ini.
Seseorang  yang  berusaha  memberikan  tanggal  tertentu  dari  KedatanganKu  Yang  Kedua
adalah pembohong dan bukan seorang nabi yang sejati. Namun Aku menyampaikan tahun-
tahun dari  peristiwa-peristiwa tertentu yang menuju kepada KedatanganKu Yang Kedua,
melalui nabi ini. [29.1]

Allah tak akan mengijinkan terjadinya rencana untuk mengurangi jumlah penduduk dunia
[29.2]

Saat Kesesakan Besar seperti yang dinubuatkan sejak lama, kini akan dibuka didepan mata
dunia yang tidak percaya ini. Hal ini terjadi ketika pedang keadilan menerjang dimana-mana.
BapaKu Yang Kekal tidak dipersiapkan untuk berhenti dan mengijinkan rencana jahat itu,
yang  dibuat  saat  ini  dibalik  pintu-pintu  tertutup  yang  direncanakan  untuk  mengurangi
penduduk dunia, untuk terlaksana. [29.3]

Kelompok  jahat  ini,  para  pengikut  setia  dari  setan,  telah  berusaha  untuk  melakukan
pembunuhan kepada anak-anak BapaKu. Mereka gagal. Mereka berusaha lagi. Mereka akan
gagal  lagi  tetapi  hal  ini  tidak  terjadi  sebelum  mereka  menimbulkan  kehancuran  yang
mengerikan itu. [29.4]

Umat beriman tak perlu takut. [29.5]

BapaKu  Yang  Kekal,  didalam  kerahimanNya,  akan  campur  tangan  untuk  menghentikan
semua itu meski amat menyakitkan Dia untuk membiarkan terjadinya bencana global yang
ada  didepan  mata.  Umat  beriman  janganlah  merasa  takut  atas  dirimu  sendiri  dan
keluargamu. Kamu dilindungi. Tetapi tolong, berdoalah Rosario dan Kerahiman Ilahi setiap
saat untuk menolong meringankan dan membatalkan beberapa bencana ini. [29.6] 

Mulailah  merencanakan  sekarang.  Orang-orang  ini,  sementara  mereka  berusaha
mengendalikan uangmu,  kesehatanmu,  makananmu dan bahkan imanmu, tentunya akan
berjuang keras. Bangkitlah dan lindungilah dirimu dan keluargamu dengan doa. Panggillah
semua orang kudus agar menolongmu sebagai pengantaramu kepada BapaKu Yang Kekal.
[29.7]

Bencana global akan menyerang [29.8]
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Bencana-bencana global ini muncul bersama dengan perubahan-perubahan pola iklim, yang
telah mulai secara perlahan, dan hal itu akan terlihat sebagai akibat dari pemanasan global.
Ya, umat manusia telah merusak bumi ini dengan cara yang paling buruk namun bencana-
bencana itu tak ada hubungannya dengan perubahan iklim. [29.9]

BapaKu Yang Kekal, jika Dia berkenan, bisa saja duduk dan tidak berbuat apa-apa. Maka
kekuatan  setan  yang  lapar  ini  akan  menipu para  pembuat  keputusan  dan mereka akan
menang.  Dengan cara menyuapi  anak-anakKu yang tak berdosa dengan jerat  kepatuhan
kepada setan, maka setan bisa mencuri jiwa-jiwa mereka. Hal itu tak boleh sampai terjadi.
[29.10]

Panggilan kepada semua agama agar bersatu [29.11]
Kini  saatnya bagi  anak-anak dan para pengikut BapaKu serta mereka yang percaya akan
makhluk  superior  yaitu  Allah,  Pencipta  dan Pembuat  segala  sesuatu,  untuk  menyatukan
kekuatan mereka. Jalan apapun yang kau lalui untuk mengikuti Allah, atau apakah kamu
percaya kepadaKu, Putera TunggalNya, bersatulah kamu semua. Perangilah kelompok yang
setia kepada setan. Dia adalah musuhmu jika kamu percaya kepada Allah, Bapa Yang Kekal.
Dia  sedang  berusaha  untuk  menghentikan  kamu  memasuki  Surga  dengan  menipu  para
pengikutnya bahwa diapun akan membawa mereka menuju surga yang sama indahnya. Para
pengikut yang malang dan tidak setia itu tak bisa melihat tipuan ini karena mereka telah
dibutakan oleh daya tarik kemuliaan harta benda. [29.12]

Nubuatan didalam Kitab Yohanes kini semakin jelas [29.13]

Berdoalah, berdoalah, berdoalah setiap hari.  Segera semuanya akan mengerti  kebenaran
dari Kitab Suci. Semuanya akan mengerti, akhirnya, bahwa ajaran yang ada didalam Kitab
BapaKu adalah benar. Ia tidak berbohong. Berbagai nubuatan yang diramalkan pada masa
yang  lalu  kini  semakin  jelas.  Nubuatan  yang  ada  didalam  Kitab  Yohanes  kini  semakin
terbuka. Pesan-pesan yang diberikan kepada nabi ini adalah untuk mempersiapkan anak-
anakKu memasuki Kerajaan BapaKu. [29.14]

Pergilah  sekarang,  sebarkanlah  kebenaranKu.  Selamatkanlah  satu  sama lain  dari  jerat  si
penipu sebelum terlambat. [29.15] 

Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [29.16] 

30. Pesan ke tiga dari Perawan Maria
Senin, 20 Desember 2010 

Dengarkanlah aku, anakku. Kamu harus tetap kuat demi PuteraKu Yesus Kristus. Dia sangat
penting  dan istimewa bagimu yang bisa menghapus semua keraguan didalam pikiranmu.
Ya, memang mudah menjadi bingung didalam tugas ini, tetapi kamu harus percaya penuh
kepadaNya. Dia memintamu untuk pasrah dan percaya kepadaNya. [30.1] 

Anakku, tidaklah mudah bagimu dengan tugas ini.  Tetapi  seperti  yang pernah kukatakan
sebelumnya, kamu harus berteguh hati. Kamu akan berhasil menyelesaikan tugasmu. Aku
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mendorongmu untuk rajin berdoa setiap hari. Karena melalui doa Rosario Kudusku itu maka
kamu  akan  dilindungi.  Tugas  ini  amat  penting,  anakku,  karena  itu  dengan  rasa  hormat
patuhilah  Puteraku  dengan  percaya  penuh  kepadaNya.  Buanglah  keraguanmu,  anakku,
karena kamu telah diberi dengan karunia khusus oleh Roh Kudus. Kebenaran itu kini berada
didalam hati,  jiwa dan pikiranmu. Inilah sebabnya kamu mudah sekali  untuk menuliskan
pesan-pesan yang diberikan oleh Puteraku ini kepadamu. [30.2]

Dia mengasihi kamu, anakku, dan telah memilih kamu bagi salah satu tugas yang sangat
penting di abad ini. Tugasmu ini adalah sebanding dengan yang diminta dari Suster Faustina.
Kamu juga sedang mengalami penderitaan yang sama seperti yang dia tanggung. Janganlah
takut akan penderitaan ini, termasuk tidak adanya kemampuan untuk berdoa serta adanya
keraguan dalam dirimu. Hal ini memang wajar. Hal ini akan berlalu. Semua orang kudus,
termasuk St.Faustina, berjalan bersamamu, nak, dan menuntun kamu setiap hari. [30.3] 
Tugas yang kau lakukan demi aku dan Puteraku yang terkasih telah diramalkan sebelumnya.
Ini adalah salah satu jalan yang sangat penting dimana kamu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa.
Janganlah kamu ragu atau bimbang. Selalu, selalu, panggillah Ibumu Yang Terkasih untuk
meminta  tolong.  Aku  berada  disini  untuk  menolongmu.  Berdoalah  setiap  hari  kepada
Puteraku dengan mendaraskan kaplet Kerahiman Ilahi. Dengan begitu kamu akan berada
dekat denganNya dan kamu akan merasakan Dia bergerak didalam hatimu. [30.4] 

Beranilah dan majulah sekarang. Pandanglah dengan kasih kepada jalan yang amat berharga
yang  menuju  kepada  Tritunggal  Terberkati.  Semuanya  ada  bersamamu.  Kamu  akan
menderita tetapi  ingatlah bahwa ini  adalah rahmat,  karena jika tanpa penderitaan maka
kamu tak bisa tetap dekat dengan hati Puteraku. [30.5]

Beginilah.  Berpalinglah dan bukalah hatimu kepada Putera terkasihku,  Yesus Yang Maha
Tinggi. [30.6]

Kasih dan damai. Bunda Mawar. [30.7]

31. Rasa Sakit dan PenderitaanKu saat ini
Rabu, 22 Desember 2010

PuteriKu, Aku telah menderita sekali  atas dosa-dosa dari  umat manusia serta penolakan
yang  keji  atas  kehadiranKu  yang  semakin marak  terjadi  saat  ini,  di  dunia  yang  semakin
sedikit orang yang mau berpaling kepadaKu. [31.1]

Rasa sakit dan nyeri, penderitaan, serta kesedihan ini semakin besar ketika dunia merayakan
hari Natal. Didalam hatiKu Aku tahu bahwa sementara saat ini merupakan pesta yang paling
penting, tetapi ajaran-ajaranKu tidak diwartakan seperti yang seharusnya. [31.2]

PuteriKu yang terkasih, kamu harus berteguh didalam penderitaanmu didalam pikiran dan
jiwamu.  Hal  itu akan membawamu semakin dekat  dengan Hati  KudusKu.  Hanya dengan
begitu,  jika  kamu  telah  menanggung  cobaan-cobaan  ini,  maka  kamu  akan  bersatu
denganKu. [31.3] 
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PuteriKu,  berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  agar  jiwa-jiwa  lain  mau  meringankan
penderitaan yang Kutanggung ini. Seandainya Aku bisa segera menyelamatkan jiwa-jiwa dan
memeluk  mereka  didalam  tanganKu  yang  penuh kasih,  maka hatiKu  akan  lega  rasanya.
Tetapi banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak mau datang kepadaKu. Kamu harus bekerja keras
untuk meyakinkan mereka akan kebenaran ini, puteriKu. Janganlah menyerah. [31.4]

Kamu selalu merasa ragu, tetapi Aku tahu bahwa jauh didalam hatimu kamu sadar bahwa
pesan-pesan Kerahiman ini, demi keselamatan jiwa-jiwa, adalah berasal dariKu dan BapaKu
Yang Kekal. [31.5] 

Berteguhlah,  terimalah  penderitaan,  bersikaplah  rendah  hati,  sabar,  dan  bertindaklah
dengan hati yang luhur jika kamu ditentang dalam namaKu. [31.6]

Pergilah sekarang dengan semangat  kasih dan kekuatan yang baru untuk memenangkan
jiwa-jiwa dari anak-anakKu yang terkasih. [31.7]

Juru Selamatmu yang mengasihi. [31.8] 

Yesus Kristus [31.9]

32. Mengapa Aku menjadi Manusia
Jumat, 24 Desember 2010

PuteriKu  yang  terkasih,  terima  kasih  atas  jawabanmu  terhadap  panggilanKu.  Dengan
sukacita  Aku  menyampaikan  kepadamu  pada  saat  perayaan  kelahiranKu  ini.  Kasih  yang
memenuhi hatiKu karena iman dan devosi dari anak-anakKu amatlah berharga. [32.1]

Ini  adalah  saat  bagi  anak-anakKu  dimanapun  mereka  berada,  untuk  merenungkan
kehidupanKu  di  dunia  dulu.  Inilah  saat  bagi  mereka  untuk  merenungkan  akibat  dari
kelahiranKu bagi seluruh umat manusia. Hal itu karena kelahiranKu membawa keselamatan
bagi manusia. Melalui kasih dari BapaKu Yang Kekal kepada semua anak-anakNya maka Dia
melakukan kurban yang terbesar. Bahwa Dia harus menyaksikan seorang Bayi  yang lahir,
melihatNya  bertumbuh sebagai  Anak  kecil,  hingga dewasa,  hal  ini  menunjukkan dengan
jelas akan kasihNya serta keinginanNya untuk menyelamatkan semua anak-anakNya.  Dia
sangat mengasihi semua anak-anakNya hingga Dia memintaKu untuk hidup sebagai manusia
meski  Dia tahu bahwa Aku akan direndahkan dan diperolokkan.  Dia mengijinkan hal  ini
untuk terjadi. [32.2]

KelahiranKu  adalah  tanda  bagi  semua  orang  bahwa  Allah,  Bapa  Yang  Kekal,  sangat
mengasihi  anak-anakNya  hingga  Dia  melakukan  kurban  yang  sangat  besar.  Dengan
mengijinkan Aku datang ke dunia untuk tingal diantara kamu semua, Dia memperlihatkan
belas  kasihNya  dan  keinginanNya  untuk  menyelamatkan  kamu  dengan  mengijinkan
kematianKu.  Jika Dia tidak mengutus  Aku,  maka manusia tak  bisa diselamatkan.  Namun
mereka  yang  menolak  Aku  masih  belum  mengerti  akan  kebenaran  dari  janji-janji  yang
dibuat oleh Allah, Bapa Yang Kekal. Masih terdapat banyak kebingungan. [32.3]  
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Yang  menjadi  masalah sekarang bagi  umat  manusia untuk  bisa  mengerti  akan  janji-janji
serta kenyataan dari Surga yang baru dan Bumi yang baru yang direcanakan bagi  semua
anak-anak  Allah.  Ini  adalah  merupakan  hadiah  yang  terbesar  dari  segala  hadiah  dan  ia
dimaksudkan agar kamu tinggal bersamaNya, hingga setan menghancurkannya dengan cara
menggodai Hawa. [32.4]

Orang-orang saat ini  melihat ajaran-ajaran lama serta perjanjian-perjanjian baru,  dengan
berbagai cara, sebagai kisah fabel kuno. Banyak orang masih belum mengerti bahwa ajaran
yang ada didalam Kitab Suci masih tetap otentik. Karena dalam berbagai kesempatan, acuan
dibuat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam wilayah spirituil, dan orang-orang
mengalami  kesulitan  untuk  percaya  bahwa  hal  itu  bisa  terjadi.  Mereka  sampai  pada
kesimpulan ini karena mereka selalu memperhitungkan isinya melalui pemikiran logis yang
berdasarkan kepada apa yang terjadi di dunia. Namun mereka salah. [32.5]

KedatanganKu  di  dunia  merupakan  kesempatan  terakhir  untuk  membangunkan  dunia
hingga  semua orang  menyadari  bahwa Allah  adalah  maha  pengampun.  TugasKu  adalah
menunjukkan kepadamu, melalui ajaran-ajaranKu dan kematianKu di kayu salib, akan Jalan
menuju ke Surga. [32.6] 

Ingatlah  pada  hari  Natal  bahwa  kelahiranKu  adalah  untuk  menolongmu  memeriksa
kepercayaanmu akan Surga ke tempat mana kamu semua akan menuju dan menjadi bagian
darinya.  Dengan merenungkan  kehidupanKu  kini  kamu bisa  bersatu  bersamaKu  didalam
Kerajaan BapaKu jika kamu mau membuka hatimu dan memintaKu untuk memelukmu sekali
lagi. [32.7]  

Juru Selamat Ilahimu, dan Hakim yang adil, Yesus Kristus [32.8]

33. Guru-guru dan nabi-nabi palsu
Sabtu, 25 Desember 2010

Aku adalah awal  dan akhir.  Melalui  Aku,  BapaKu Yang Kekal  menciptakan dunia ini  dan
melalui Aku pula ia akan berakhir. Aku adalah Terang dan Juru Selamat yang akan membawa
semua orang yang percaya kepadaKu berjalan menuju Surga yang dijanjikan itu. Disamping
segala ajaranKu dan upaya para nabiKu, jika ada orang yang masih menolak Aku, mereka tak
akan bisa memasuki Kerajaan BapaKu. [33.1] 

Kamu  yang  telah  diberi  dengan  karunia  kebenaran  melalui  Kitab  Suci  harus  membuka
matamu  sekarang  dan  menerima  ajaranKu  serta  nubuatan  yang  diberikan  kepada  para
nabiKu. Saatnya sudah semakin dekat ketika Aku akan datang kembali ke dunia ini untuk
mengumpulkan para pengikutKu yang terkasih. Melalui para nabiKu saat ini, Aku masih saja
ditolak. Kamu semua harus mendengar dan membaca pesan-pesan dariKu yang diberikan
kepadamu dari rasa belas kasihKu dan mengertilah akan maknanya. [33.2]

Ajaran-ajaranKu tak pernah berubah. [33.3]

Kamu harus ingat bahwa ajaran-ajaranKu adalah tetap sama. Mereka yang datang dalam
namaKu hendaknya diperhatikan baik-baik. Jika ia mewartakan sabdaKu maka ia berasal dari
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terang. Jika kamu mendapati ajaran-ajaranKu diganti dengan berbagai cara yang terasa aneh
bagimu, maka menjauhlah kamu. Janganlah mendengarkannya. Orang-orang yang malang
ini telah digodai oleh setan untuk menyelewengkan ajaran-ajaranKu secara sengaja untuk
menyesatkan kamu dan membingungkan kamu. [33.4]

Setiap ajaran yang tidak berasal dari Kitab Suci dan yang mengaku mewartakan kebenaran
adalah bohong belaka.  Ini  adalah dosa melawan Aku dan ia merupakan serangan kejam
terhadap Aku serta BapaKu Yang Kekal. [33.5]

Mesias palsu [33.6]

Guru-guru  palsu  ini  akan  segera  memperkenalkan  dirinya  ke  seluruh dunia.  Kamu  akan
menemukan mereka dimana-mana, dengan berseru - seru keras. Mereka mencari perhatian.
Beberapa akan meyakinkan anak-anakKu hingga para pengikutKu yang setia akan menjadi
percaya bahwa mereka memiliki kuasa ilahiah yang istimewa. Ada satu yang meninggikan
dirinya sedemikian tingginya hingga orang-orang percaya bahwa dia adalah Mesias. [33.7]

Membutuhkan keberanian yang besar, perhatian yang terpusat serta kekuatan bagi anak-
anakKu  untuk  tetap  dekat  denganKu  dan  mengijinkan  Aku  untuk  menuntun  mereka
melewati  hutan  berbahaya  ini  yang  penuh  dengan  iblis.  Iblis  kini  dilepaskan  oleh  setan
karena hari-hari akhir mulai dibuka dan mereka akan datang dengan kedok sebagai  para
pengikutKu  dan  nabiKu  yang  setia.  Kini  mereka  berkomplot  untuk  menyerang  para
visiunerKu yang sejati, para pengilhat dan para nabi. Mereka akan berusaha untuk menipu
mereka dengan ajaran-ajaran palsu. Mereka akan memutar-balikkan kebenaran agar sejalan
dengan cara hidup mereka yang  tak  bermoral,  yang  dari  pandangan  sekilas,  sulit  untuk
dibedakan. Para pengikutKu yang setia, para hamba yang kudus dan para nabi, akan segera
tahu siapa sebenarnya orang-orang jahat itu. Mereka akan menyadari bahwa pernyataan
mereka amat menyakitkan dan amat mengganggu,  tetapi  apa yang membuat  rasa takut
didalam hati  mereka adalah kenyataan bahwa begitu banyak umat kristiani  akan tunduk
kepada pribadi mereka yang mempesona itu. Mereka itu amat meyakinkan sehingga bisa
menarik banyak hamba-hambaKu yang kudus (para rohaniwan) yang mempersembahkan
hidup mereka bagiKu dan BapaKu Yang Kekal, jatuh kedalam jerat kejahatan mereka. [33.8]

Panggillah seluruh umat kristiani agar mereka bangkit. [33.9]

Para  pengikutKu  yang  setia  yang  diberkati  dengan  rahmat  dari  Roh  Kudus,  kini  Aku
memanggilmu  sekarang.  Angkatlah  senjata  imanmu  dan  tetaplah  kamu  kuat.  Lawanlah
mereka. Ajarilah orang-orang tentang kebenaran dengan selalu mengingatkan mereka akan
kebenaran  yang  terkandung  didalam  Kitab  BapaKu,  Kitab  Kebenaran.  Ajaran-ajaran  ini
berlaku selamanya. [33.10]

Memang  sulit  bagimu,  anak-anakKu,  untuk  tetap  tegak  dan  diperhitungkan.  Tetapi
dengarkanlah Aku sekarang. Jika kamu melakukan hal ini, kamu akan bisa menolong jiwa-
jiwa.  Saudara-saudaramu  di  seluruh  dunia  adalah  merupakan  keluargamu.  Aku  akan
membawa kamu semua bersamaKu menuju ke Surga yang telah Kujanjikan kepada semua
anak-anakKu.  Tolonglah  Aku,  agar  Aku  tidak  meninggalkan  kamu  di  belakang.  Amatlah
mengoyakkan hatiKu jika Aku tak bisa menyelamatkan semua anak-anakKu yang terkasih.
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Adalah melalui doa, kurban dan keteguhan hati dari para pengikutKu dimanapun mereka
berada, maka keinginanKu akan terjadi. [33.11]  

Angkatlah piala keselamatan sekarang dalam namaKu. Ikutlah Aku. Biarlah Aku menuntun
kamu  semua.  Biarlah  Aku  memelukmu  didalam  hatiKu  sementara  kita  bersatu  untuk
menyelamatkan umat manusia dari si penipu. [33.12]

Ingatlah hal ini. Aku mengasihi masing-masing anak-anakKu hingga meski kemenangan itu
diperoleh,  tetapi  jika  tanpa  membawa  mereka  semua  menuju  kehidupan  kekal,  akan
menjadi manis yang palsu dan amat pahit yang akan menghancurkan hatiKu. [33.13]

Berdoalah, berdoalah, berdoalah kamu semua dan ingatlah kalimat ini : Aku adalah Awal
dan Akhir. [33.14]

Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus, Raja Dunia dan Hakim yang adil bagi seluruh
umat manusia. [33.15] 

34. Merayakan Natal
Sabtu, 25 Desember 2010 | [34.1] - [34.7]

PuteriKu yang terkasih, mengapa kamu ragu ? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang
dituntun setiap  hari  ?  Didalam hatimu kamu tahu  pasti  bahwa apa  yang  kau  butuhkan
adalah duduk diam, membuka hatimu dan segera kamu akan mendengar pesan-pesanKu.
Percayalah  kepadaKu.  Menyerahlah.  Percayalah  bahwa  jika  kamu  berjalan  bersamaKu
melalui  rasa takutmu, khawatirmu, perhatianmu dan berbagai  pertanyaanmu,  maka Aku
akan  mengambil  semua  itu  darimu  dan  menanggapinya.  Kini  kamu  harus  menyisihkan
waktumu  untuk  mengikuti  pesan-pesan  yang  amat  mendesak  ini  bagi  umat  manusia.
Janganlah ragu untuk terus berjalan maju bersama tugas yang amat suci ini. [34.1]  

Ikutilah ini, puteriKu yang terkasih. Pada saat seluruh umat kristiani di dunia merayakan hari
kelahiranKu di Bethlehem, banyak orang yang menghormatinya tanpa ada rasa kasih yang
sejati didalam hati mereka. Banyak juga yang berada dekat dengan hatiKu. Yang lainnya lagi
hanya mengangguk saja, tersenyum dan berbicara singkat sekali mengenai makna dari saat
yang sangat penting ini dengan merayakan hadiah yang paling besar yang pernah diberikan
kepada  anak-anak  dari  BapaKu  sejak  awal  zaman.  Namun  ketika  anak-anakKu,  para
pengikutKu  yang  setia,  merayakan  Natal,  mereka  lebih  tertarik  kepada  hura-hura  serta
perayaan yang berhubungan dengan dunia materi. [34.2]

Berapa  banyak  umat  kristiani  menjelaskan  kepada  anak-anak  mereka  akan  makna  dari
kelahiranKu  ?  Berapa  banyak  mereka  mengingatkan  dirinya  akan  kerendahan  hati  yang
diperlihatkan  oleh  IbuKu  yang  terkasih  serta  mempelainya  yang  amat  kudus,  St.Yosef  ?
Berapa banyak yang mengerti  bahwa Aku menjadi  Manusia untuk menyelamatkan umat
manusia  dari  jalan  menuju  neraka  ?  Adalah  pesan  sederhana  inilah  yang  kemudian
disesatkan  selama  berabad-abad  ini  dan  ia  dikaburkan  oleh  sikap  pamer  dari  manusia.
Namun  ia  telah  diakui  oleh  umat  kristiani  yang  setia  sebagai  saat  untuk  merenungkan
kesetiaan mereka kepadaKu, Juru Selamat mereka. Aku memintamu, anak-anakKu, untuk
memanfaatkan  saat  pesta  ini  untuk  berdoa  bagi  semua  orang  yang  harus  terjaga  dan
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menyadari kenyataan bahwa mereka memiliki harta warisan. Inilah tempat istimewa yang
disediakan bagi mereka didalam Kerajaan BapaKu asalkan mereka mau menerimanya. [34.3]

Saat bagi Peringatan Besar itu ditetapkan. [34.4]

Anak-anakKu begitu terperangkap kedalam berita-berita yang datang setiap menit dalam
sehari  sehingga  ia  mempengaruhi  kehidupan  mereka  dimana  semua  itu  tak  ada
hubungannya dengan Kehidupan Kekal. Anak-anak, inilah saatnya bagimu untuk memeriksa
suara hatimu sebelum Peringatan Besar itu terjadi, yang mendahului KedatanganKu Yang
Kedua.  Gunakanlah  doa  dengan  kalimatmu  sendiri  yang  sederhana  untuk  meminta
Tuntunan Ilahi. [34.5]

Saat bagi Peringatan Besar itu kini sudah ditetapkan. Berjagalah. Waspadalah. [34.6]

Juru Selamatmu yang ilahi dan Hakim yang adil, Yesus Kristus [34.7]

35. Peringatan kepada umat beriman agar tidak menolak para nabi yang sejati
Selasa, 28 Desember 2010 | [35.1] - [35.20]

PuteriKu yang terkasih, kini kamu diberi dengan pesan-pesan terakhir bagi umat manusia
untuk mereka cerna, sebelum saat akhir zaman itu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka.
[35.1]

Saat  ini  ada  banyak  sekali  malaikat  yang  tersebar  di  seluruh  dunia  seperti  yang  telah
dinubuatkan, untuk mempersiapkan bumi ini bagi kedatanganKu. Banyak dari malaikat ini
dalam wujud manusia  biasa,  dan  seperti  kamu puteriKu  yang  terkasih,  mereka memilih
peranan ini bagi diri mereka. Keterlibatan mereka pada saat kelahiranKu merupakan saat
yang telah diperhitungkan yang berhubungan dengan saat Peringatan akhir itu nanti serta
saat Akhir Zaman itu. Sementara itu iblis juga dilepaskan dari dalam neraka. Ketika mereka
muncul di dunia ini,  mereka hadir dalam wujud segala macam godaan dan kebohongan.
Mereka menarik anak-anakKu yang bersikap terbuka terhadap pengaruh mereka. Mereka
merasuki  jiwa-jiwa yang  berada  didalam kegelapan.  Mereka memasuki  roh anak-anakKu
dengan  berbohong  dan  meyakinkan  mereka  bahwa kepercayaan  mereka  kepadaKu  dan
kepada BapaKu Yang Kekal adalah salah dan sia-sia. [35.2] 

Orang-orang ini tidak memperlihatkan penampilan luar yang bisa kau hubungkan dengan
apa yang kau anggap jahat. Mereka akan nampak berpendidikan, tahu banyak, pandai, serta
bisa menimbulkan inspirasi bagi  orang lain. Mereka juga amat meyakinkan jika berbicara
tentang  apa  yang  dianggap  oleh  anak-anakKu  sebagai  kebenaran.  Tetapi  menyedihkan
sekali,  karena  tak  ada  rasa  kasih  didalam  hati  mereka dan  kamu harus  selalu  waspada
terhadap ajaran-ajaran mereka. [35.3]

Kini Aku ingin memanggil semua anak-anakKu. Kamu, anak-anakKu, melalui doa dan iman
telah menerima karunia seperti yang Kujanjikan kepada semua orang yang mengikuti Aku.
Kamu telah diberi dengan berbagai karunia dan masing-masing karunia itu digunakan untuk
menyampaikan sabdaKu dengan berbagai cara. [35.4]
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Mendekati para visiuner. [35.5] 

Bagi mereka yang Kuberi dengan karunia pengetahuan untuk menolongmu mengenali siapa
yang datang dalam namaKu dan mereka yang datang dalam nama setan,  maka berhati-
hatilah. Hendaknya kamu selalu waspada terhadap nabi-nabi palsu. Tetapi janganlah kamu
menghakimi  mereka  yang  berkata  bahwa  mereka  datang  dalam  namaKu  tanpa
memperhatikan  pesan-pesan  mereka  lebih  dahulu.  Kamu  tak  boleh  menghakimi  pesan-
pesan  yang  diberikan  olehKu  melalui  ‘penampilan  luarnya’  saja.  Karena  seseorang  yang
berkata bahwa dirinya datang dalam namaKu tidaklah memastikan bahwa pendekatanmu
kepadanya adalah selalu benar. Perhatikanlah para nabi yang menderita penghinaan atau
yang menimbulkan kekacauan ketika mereka mewartakan bahwa mereka menerima pesan-
pesan ilahiah dariKu, atau dari IbuKu Yang Terberkati. [35.6] 

Janganlah  menyerah  kepada  godaan  untuk  segera  menghakimi  mereka  sebelum  kamu
mendengarkan dengan hati-hati  terhadap  pesan-pesan itu  sendiri.  Pesan-pesan  ini  tidak
selalu berhubungan dengan ajaranKu yang mereka hubungkan dengan SabdaKu dan penuh
dengan kasih. Ia akan menuntun kamu untuk menjalani kehidupanmu dalam namaKu untuk
memperoleh keselamatan. [35.7]

Janganlah kamu khawatir  jika para nabiKu yang sejati  berkata  bahwa mereka menerima
pesan-pesan mengenai masa depan. Janganlah berbuat dosa prasangka dengan menghakimi
pesan-pesan ini dengan melihat pada kelompok atau golongan orang-orang yang dikatakan
oleh  nabi-nabi  ini.  Beberapa  ada  yang  tidak  berpendidikan.  Beberapa  ada  yang
bertentangan dan ada juga yang mengucapkannya dengan jelas.  Banyak juga yang tidak
layak atau sesuai dengan pengertianmu mengenai seorang yang ‘kudus’. [35.8]

Tetapi ada cara dimana kamu bisa merasa yakin akan kebenarannya. Mereka yang selalu
berbicara  dengan  IbuKu  yang  terkasih,  dalam  banyak  kesempatan,  meramalkan
penampakan-penampakan  yang  diramalkan  oleh  IbuKu  hingga  sampai  pada  jam  dan
tanggalnya. Banyak insiden yang terjadi yang dialami oleh orang-orang yang menyaksikan
penampakan-penampakan seperti itu. Dalam hal pesan-pesanKu yang disampaikan kepada
orang banyak, hal itu akan diberikan kepada dunia tanpa nabi itu berusaha memperoleh
kemuliaan dari dunia ini. [35.9] 

Menghakimi orang lain [35.10]

Akhirnya,  umatKu  yang  setia,  selain  kesetian  mereka  kepadaKu,  mereka  masih  terus
mendatangkan  penghinaan  kepada  mereka  yang  meramalkan  peristiwa-peristiwa  masa
mendatang dan memberikan rasa hormat kepada orang-orang yang diberi  karunia kuasa
penyembuhan dari Roh Kudus. Berhentilah dan bangunlah dari kemalasanmu. Para nabi ini
akan  mengganggu  kenyamananmu  karena  mereka  tidak  bisa  duduk  tenang  bersama
kelompokmu. Mereka tidak sejalan dengan cara yang kau harapkan. Perhatikanlah hal ini.
Jika kamu menghakimi orang-orang ini berdasarkan kepada hasutan dan gosip yang tidak
benar,  maka kamu berdosa.  Dosa  terhadap para  nabiKu  sangatlah  menentang  Aku.  Jika
kamu menolak para penglihat dan para nabi yang sejati maka kamu telah berpaling dariKu.
[35.11] 
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Namun inilah yang terjadi di dunia saat ini ketika para visiuner semakin menjadi terkenal.
Hal itu memang tidak mudah bagi  orang yang percaya kepadaKu. Ingatlah bahwa pesan-
pesan dari para nabiKu haruslah dibaca lebih dahulu sebelum kamu menghakimi dan hal ini
termasuk  pesan-pesan  yang  berasal  dari  nabi-nabi  palsu.  Mintalah  tuntunan  jika  kamu
merenungkan pesan-pesan ini.  Pesan-pesan yang otentik akan penuh berisi  pesan kasih.
Namun  ia  akan teguh dengan  kuasanya.  Pesan-pesan yang  bertentangan  dengan  segala
sesuatu yang telah kau pelajari mengenai ajaran-ajaranKu dan dari para rasulKu, betapapun
halusnya pesan-pesan itu, akan mudah dinilai dan diketahui. [35.12]

Janganlah kamu tetap diam dengan imanmu. [35.13]

Pergilah sekarang anak-anakKu, bukalah hatimu terhadap para nabiKu. Mereka ada disitu
untuk memberimu kepastian bahwa saatnya telah tiba bagiKu untuk mempersiapkan kamu
semua guna berbicara dalam namaKu.  Ingatlah  bahwa kemuliaan diberikan kepada para
nabiKu yang berani berbicara, ditengah segala penghinaan dan ejekan yang harus mereka
tanggung. Hukuman akan diberikan kepada mereka yang berkata bahwa dirinya mengikuti
Aku  tetapi  tetap  diam  saja  mengenai  imannya.  Tetapi  di  sisi  lain  mereka  cepat  sekali
berbicara menentang para visiunerKu yang benar. Didalam hati kamu tahu bahwa mereka
yang kau persalahkan itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang yang sulit
sekali kau terima. Kamu bisa bertanya mengapa Juru Selamat Yesus Kristus bekerja melalui
orang-orang itu ? Sebetulnya mereka bukanlah orang-orang yang suci menurut ukuranKu.
PertanyaanKu kepadamu adalah : mengapa kamu percaya bahwa hanya orang-orang pilihan
yang membaktikan hidup mereka untuk berdoa, yang memiliki kuasa untuk menolak orang-
orang yang berbicara diluar kelompokmu ? Tidakkah kamu belajar sesuatu ? Tidakkah kamu
mengerti bahwa mereka yang menghabiskan hidup mereka untuk berdoa juga bisa menjadi
kurban dari si penipu ? [35.14]

Para nabiKu yang benar akan dibenci. [35.15]

Ingatlah bahwa Akupun dihinakan, diperolokkan, ditolak, dan direndahkan oleh penatua-
penatua  dan imam-imam ketika  Aku berada  di  dunia  dulu.  Jika  Aku saja  dibenci,  maka
yakinlah  bahwa  para  nabiKu  yang  benar  akan  sangat  dibenci  sementara  mereka  juga
dihormati di tempat lain. [35.16]

Hendaknya kamu merasa malu. Para nabiKu tak akan keluar dari kelompokmu dan kamu
harus menghormati  mereka. Mereka akan menjadi nabi yang paling tidak disukai karena
kehidupan yang mereka jalani. Beberapa ada yang datang dari keluarga sangat miskin. Ada
juga yang berasal dari keluarga kaya. Beberapa hanya berpendidikan rendahan. Sementara
yang lain ada yang lahir dengan membawa karunia berbicara yang fasih. Mereka adalah para
nabi pilihanKu. Dengarkanlah suara mereka sebelum kamu menghakimi mereka. [35.17]

Berdoalah bagi mereka. Berdoalah agar sabdaKu yang diberikan kepada nabi-nabi ini tidak
ditolak. Janganlah kamu menolak sabdaKu. Orang-orang yang tidak beriman akan berusaha
menolak jiwa-jiwa pemberani ini yang mewartakan sabdaKu dengan nyaring dan itulah yang
diharapkan. Ketika umat beriman dan terutama mereka yang berada didalam kelompok-
kelompok doa, biara, secara tegas menolak para visiunerKu yang benar maka hatiKu serasa
hancur. Dengarkanlah sabdaKu. Mereka tak akan menyimpang dari kebenaran, tidak lebih
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besar  dari  kamu,  para  pengikutKu  yang  terkasih,  yang  bisa  menyesatkan  kebenaran  itu
hingga sesuai dengan pengertianmu sendiri. [35.18]

Bukalah  matamu.  Bangunlah.  Tanda-tanda  telah  muncul  agar  dilihat  oleh  semua orang.
Kamu,  umat  beriman,  tidak  memiliki  banyak  waktu  lagi.  Dengarkanlah.  Bersatulah  dan
wartakanlah  sabdaKu  didalam  persekutuan  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  sebelum
waktunya habis. [35.19]

Kristusmu yang terkasih, Yesus, Juru Selamat dan Hakim yang adil [35.20]
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