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Kitab Kebenaran :
Daniel 10:21 Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum
dalam Kitab Kebenaran

Kitab Kebenaran, The Warning, no 28, Sabtu, 18 Desember 2010 :
Kini tulislah ini. Kitab Kebenaran ini dihadirkan kepada umat manusia untuk menolong
mereka menebus diri mereka sendiri didalam HatiKu.

Meterai Allah Yang Hidup :
Wahyu Yohanes 7:2 Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari
terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada
keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, ...

Pesan Peringatan dari Yesus Kristus kepada umat manusia
Pesan-pesan tahun 2011
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36. Media massa serta sensor yang akan datang
Sabtu, 1 Januari 2011 | [36.1] - [36.34]
PuteriKu yang terkasih, saatnya telah tiba bagi tahun yang baru ketika anak-anakKu yang
terkasih akan belajar lebih banyak dariKu mengenai bagaimana menyesuaikan hidup mereka
sehingga ketika Aku datang sebagai Hakim maka umat manusia telah siap. [36.1]
Anak-anakKu yang cantik, yang Kupeluk erat didalam Hati KudusKu, kamu harus
mendengarkan aku sekarang. Aku tak akan meninggalkan kamu jika kamu mengenali Aku
serta kebenaran atas Surga yang baru itu, yaitu janji yang Kuberikan kepadamu sebelum Aku
mati di kayu salib bagi dosa-dosamu. Saatnya sudah semakin dekat, anak-anakKu yang
terkasih. Janganlah takut. Jika kamu mengasihi dan percaya kepadaKu, adakah yang perlu
kau takutkan ? Karena kasih tidaklah menakutkan. Kasih itu kebahagiaan, sukacita dan bagi
kamu semua yang percaya akan kehidupan kekal di Surga tak ada yang perlu ditakutkan. Aku
mengasihi kamu semua. [36.2]
Peranan Bunda Allah didalam Kedatangan Kedua dari Kristus [36.3]
IbuKu yang terberkati yang berperanan besar didalam menerima Piala, yaitu menerima
kehadiranKu, pada saat kehamilannya, untuk mewartakan sebuah awal yang baru bagi umat
manusia, akan juga ikut mewartakan KedatanganKu Yang Kedua nanti. [36.4]
Aku akan menebus mereka semua yang datang kepadaKu demi Kerahiman. IbuKu, yang
diutus oleh Bapa Yang Kekal untuk membawa penebusan dan keselamatan kepada dunia
akan berdiri disebelahKu didalam kedatangan kedua ini. [36.5]
IbuKu Yang Terkasih, Malaikat terang, kini akan menang dengan menyampaikan
KerahimanKu dan mewartakan KedatanganKu Yang Kedua di dunia. IbuKu yang setia, Yang
Dikandung Tanpa Noda, sebagai Pengantara, akan mempersiapkan dunia bagi
KedatanganKu Yang Kedua. Dia telah mempersiapkan umat manusia selama berabad-abad,
tetapi pada 100 tahun yang terakhir ini, dia telah meniupkan kasih didalam hatimu untuk
menghidupkan kasihmu yang semakin lemah kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal.
[36.6]
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Akan tiba saatnya ketika IbuKu, yang melalui penampakan ilahiahnya akan memberikan
perintah agar dunia memperhatikan. Tetapi yang menyedihkan, sejak peristiwa Fatima dan
Garabandal, hanya sedikit sekali para hambaKu yang kudus (para rohaniwan) yang
memperhatikan peristiwa itu dengan sungguh. Termasuk terhadap para visiunernya dan
orang-orang pilihannya. Saat ini ketika tahun 2011 muncul, banyak, banyak sekali terjadi
perubahan di dunia yang akan terjadi. Hal ini karena dunia ini, anak-anakKu, seperti yang
telah kau ketahui, akan berubah. [36.7]
Rahasia Fatima : kaitannya dengan masa depan. [36.8]
Banyak dari kamu, jiwa-jiwa yang tak berdosa dan setia, tak bisa menyadari adanya
kejahatan yang akan segera dibuka. Anak-anakKu, termasuk bacaan atas pesan-pesan ini
untuk pertama kalinya, jika hal itu dilakukan karena rasa ingin tahu, akan merasakan
kekosongan didalam kesejahteraan spirituilmu, maka dengarkanlah sekarang. [36.9]
Kamu dan saudara-saudaramu sedang dituntun menuju sebuah dunia yang didikte oleh
kelompok itu yang telah dinubuatkan didalam rahasia terakhir dari pesan Fatima, dimana
kamu tidak bisa mengetahuinya, tetapi kamu akan segera merasakannya nanti. [36.10]
1. Uangmu akan menjadi tidak berarti lagi dan satu-satunya cara untuk berdagang adalah
dengan emas atau perak. [36.11]
2. Kamu harus berdoa didalam kelompok-kelompok doa dan mencari seorang hamba yang
setia, berani, untuk menghadapi penganiayaan itu. [36.12]
3. Kamu harus mencari tempat perlindungan untuk berdoa karena gereja-gerejamu akan
dijual untuk memperoleh uang. [36.13]
4. Berpeganglah kepada Kitab Suci, mungkin kamu tak bisa memilikinya lagi nanti, dan
yakinlah bahwa copy-nya juga tak bisa kau beli pada masa mendatang. [36.14]
5. Bentuklah kelompok-kelompok doa untuk berdoa memohon keselamatan bagi umat
manusia. Dalam waktu tiga tahun kamu akan mengerti mengapa hal ini penting kau lakukan.
[36.15]
Sensor terhadap media massa [36.16]
Bagi media massa Aku berkata demikian. Sebagai pelaku dan pemberi komunikasi kepada
dunia, kesombonganmu saat ini akan berubah menjadi kekecewaan ketika perkataanmu
tidak lagi didengarkan. Kamu akan segera menyadari pentingnya berdoa ketika umat
manusia berpaling dari kebenaran. Perkataanmu saat ini masih mencerminkan kebenaran
yang independen. Tetapi karunia ini akan segera diambil darimu. Dan kebenaran itu akan
disembunyikan dari orang banyak melalui kekuasaan diktator yang akan kau saksikan
selama saat Kesesakan Besar itu nanti. [36.17]
Maka perkataanmu nanti akan ditolak, sama seperti perkataanKu. [36.18]
‘Saluran rahasia’ dari komunikasi. [36.19]
Tak seorangpun akan mendengarkan kamu karena satu-satunya yang disampaikan oleh
dunia kepada umat manusia yang akan berpengaruh adalah berupa Saluran Rahasia yang
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disampaikan kepada dunia melalui tehnologi. Kamu akan mendapati dirimu didalam hutan
rimba dan akan berakhir dengan mencoba berkomunikasi kepada dunia yang tidak percaya
ini, sama seperti yang Kulakukan sekarang ketika duniamu tidak mau mendengar. [36.20]
Berhati-hatilah terhadap para diktator [36.21]
Janganlah takut kamu, dimanapun jalanmu untuk mengikuti Allah, dengarkanlah Aku
sekarang. Perangilah mereka yang memaksakan kediktatoran didalam duniamu karena
mereka itu adalah setan. Janganlah kamu dibodohi oleh mereka betapapun besarnya
mereka membayar kamu untuk berkata bohong. Mereka akan menghadapi hukuman kekal
jika mereka tidak bertobat. Karena waktu tidak berpihak pada mereka. Berjuanglah untuk
merebut kebebasan untuk melaporkan ketidak-adilan yang kau saksikan. Tidak masalah jika
kamu percaya kepadaKu karena jika kamu melihat nubuatan ini terjadi maka kamu akan
menyadari kebenaran dari ajaran-ajaranKu. [36.22]
Kitab Wahyu [36.23]
Saat ini di dunia yang nampak hancur dan rusak, karena kehancuran ekonomi, mudah sekali
untuk percaya bahwa segala sesuatunya akan berjalan baik. Ya, anak-anakKu, pada waktu
yang lalu hal itu mungkin hanya berupa asumsi saja, tetapi tidaklah begitu saat ini.
Persekongkolan itu, yang direncanakan oleh kelompok inti dari organisasi dunia yang ada di
setiap negara, bersatu dengan kelompok setan yang kini sudah akan muncul keluar. Kamu
yang tidak percaya kepadaKu kini akan percaya kepada nubuatan yang ada didalam Kitab
BapaKu dan Kitab Wahyu. [36.24]
Janganlah takut, anak-anakKu. Berpalinglah kepadaKu dan bicaralah kepadaKu secara
pribadi dengan kata-katamu sendiri dan Aku akan memberimu kekuatan, pengharapan, dan
energi untuk bisa berjalan melewati jalan yang gelap ini didalam sejarah umat manusia.
[36.25]
Kamu yang membaca pesan-pesan ini, renungkanlah dengan baik. Jika kamu meragukan
isinya, lihatlah ke sekitarmu dan putuskanlah apakah kamu tidak mau memperhatikan
tanda-tanda yang ada. Tahukah kamu bahwa kebebasanmu, yang diberikan kepadamu oleh
BapaKu Yang Kekal, kini sedang dihalangi ? Aku dan BapaKu Yang Kekal tak akan campur
tangan dengan karunia ilahi ini yang merupakan hadiah yang suci. Namun jika manusia
memutuskan untuk menerima setan dan nyala api neraka, maka terjadilah hal itu. [36.26]
Allah, BapaKu Yang Kekal, tak bisa mencegah hal ini. Dan setan terus berusaha untuk
merebut kehendak bebas ini darimu. Jika kamu melihat bahwa kehendak bebasmu direbut
darimu, melalui kekuatan yang besar yang tak bisa kau kendalikan, maka ketahuilah bahwa
setan berada dibalik semua itu. [36.27]
Setan tak akan bisa menang. [36.28]
Tolong, waspadalah selalu, anak-anakKu yang amat berharga. Janganlah kamu menyerah.
Jika ada cukup banyak dari kamu yang berdoa dan berdiri tegak, maka kamu akan bisa
menyelamatkan jiwa-jiwa. Setan dan pasukannya tak akan menang. Mereka tak bisa. Tidak
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mungkin. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengakhiri konflik yang mengerikan ini.
[36.29]
Aku, Juru Selamatmu, dan Hakim yang ditunjuk, memintamu sekarang untuk berdiri tegak,
beranilah kamu dan berjuanglah bagi apa yang benar didalam hatimu meski jika kamu harus
menderita rasa takut. Rasa takut diberikan kepadamu oleh setan. Takut tak pernah
diberikan kedalam hatimu olehKu atau oleh BapaKu Yang Kekal. [36.30]
Bukalah hatimu terhadap kasih, bukan terhadap rasa takut. Kasih berasal dari Allah. Aku
telah berkata kepadamu bahwa kasih bukanlah sesuatu yang bisa kau rasakan jika kamu
tidak mau membuka hatimu. Kasih dan Allah, Bapa Yang Kekal, Pencipta bumi ini, berjalan
bersama-sama. Hal itu tak bisa dipisahkan. Jika sampai berpisah maka setan bekerja disitu.
[36.31]
Pergilah sekarang anak-anakKu, dan aturlah pikiranmu. Apakah kamu ingin Kasih yang
menyelimuti kamu melalui Hati KudusKu atau Rasa Takut ? Terserah keputusanmu. [36.32]
Guru Ilahimu, Juru Selamat dan Hakim yang adil dan Kerahiman [36.33]
Yesus Kristus [36.34]
37. Peringatan itu adalah karunia bagi umat manusia
Minggu, 2 Januari 2011 | [37.1] - [37.24]
Mengapa pesan-pesan ini menakutkan ? [37.1]
PuteriKu yang terkasih, ketika orang-orang mendengar pesan-pesan ini mereka akan
bertanya-tanya, menentangnya dan melupakannya. Lebih dari itu, mereka akan
mencemoohkannya, dan bertanya mengapa pesan-pesan itu tidak berbicara tentang
kebahagiaan dan sukacita ?
Mengapa hal ini menakutkan ? Bukankah pendekatan seperti ini adalah untuk
menyampaikan kepada dunia bahwa ini berasal dari Yesus Kristus ? Tentunya Yesus Kristus
berbicara tentang kasih, bukan ketakutan. JawabanKu terhadap hal ini adalah sederhana.
Hal ini karena Aku mengasihi kamu semua sehingga kini Aku menunjukkan kepadamu
KerahimanKu melalui pesan-pesan ini. Pertama kali Aku datang sebagai Juru Selamat bagi
semua orang, untuk membebaskan kamu sehingga setiap orang bisa memperoleh manfaat
dari Keselamatan.
KematianKu di kayu salib memberimu kesempatan kedua bagimu untuk memasuki Kerajaan
BapaKu. Kali ini Aku datang kembali sebagai Hakim yang adil. Melalui kasihKu kepadamu,
maka kamu semua diperlihatkan kepada KerahimanKu lebih dahulu. Kerahiman ini berwujud
Peringatan yang bertujuan untuk menolongmu mengembalikan kehidupanmu kepada
tatanan yang benar sebelum Aku kembali pada hari Penghakiman itu. [37.2]
Karena belas kasihKu kepada kamu masing-masing maka kini Aku memberimu kesempatan
terakhir untuk membuka hatimu dan menjalani kehidupanmu di jalan yang semestinya.
[37.3]
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Kebahagiaan di dunia ini tak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di Surga. [37.4]
Jauhilah dosa, bertobatlah dan jadikanlah doa sebagai kehidupanmu. Karena belas kasihKu
maka Aku memperingatkan kamu akan kebenaran ini. Kebahagiaan yang kau kira tidak ada
didalam pesan-pesanKu ini adalah karena kenyataannya manusia telah berbalik dari
kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang dirasakan di Surga tak bisa dibandingkan dengan
kebahagiaan yang kau alami di dunia ini. Kebahagiaan di dunia yang berasal dari kasih sejati
bersifat murni. Kebahagiaan yang berasal dari harta benda adalah tak berarti. [37.5]
Anak-anakKu, kebahagiaan yang seharusnya Kurasakan dengan memperhatikan dirimu
adalah pendek sekali, sayang sekali, karena apa yang Kusaksikan di dunia saat ini. Semua
yang kau senangi berasal dari harta benda duniawi atau melalui pengakuan dari orang-orang
lain yang memuji kamu. Sedikit sekali waktu yang disediakan untuk mempersiapkan dirimu
bagi kehidupan berikutnya nanti. [37.6]
Peringatan itu adalah sebuah karunia. [37.7]
KerahimanKu dibawa kepadamu adalah sebagai hadiah. Terimalah ia. Peluklah ia. Raihlah
Aku. Kamu semua. Aku adalah perahu kehidupanmu ditengah gelombang lautan yang penuh
dengan arus deras yang tidak menentu. Selamatkanlah dirimu sekarang atau kamu akan
tenggelam didalam arus besar itu, dan kamu harus segera memutuskannya, hingga kepada
menit terakhir, untuk menerima sebuah tangga menuju perahu itu karena kamu tak
memiliki kekuatan untuk menaikinya. [37.8]
Pemurnian di dunia ini terus berlanjut. [37.9]
Aku sudah capek anak-anakKu. Tidak peduli betapapun besarnya Aku berusaha berbicara
tetapi banyak dari kamu yang tuli. Bahkan imam-imamKu tidak memenuhi panggilanKu
ketika Aku ingin menyampaikan KerahimanKu. Sementara itu Pemurnian di dunia ini terus
berlanjut dan semakin besar kecepatannya, maka kini adalah saatnya untuk memanggil
namaKu. [37.10]
Gempa bumi serta bencana alam diseluruh dunia. [37.11]
Janganlah takut akan badai, gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, serta
gelombang panas yang akan terjadi di dunia yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan
antikris dan para pengikutnya. Umat beriman akan aman karena mereka tahu apa yang
telah menantikan mereka didalam Surga yang baru nanti yang akan terjadi ketika Surga dan
Bumi menyatu. Hal ini musti terjadi. Hal ini tak bisa dihentikan seperti yang telah
diramalkan. Peristiwa-peristiwa ini, anak-anakKu, akan berjalan singkat. [37.12]
Kamu umat beriman, akan menerima ganjaran atas imanmu dan keteguhanmu dihadapan
segala penentangan yang ada. Kebahagiaan itu tak bisa diukur besarnya. Mereka yang
berasal dari terang akan diselimuti dengan kemuliaan dan kasih yang telah menantimu.
Mereka yang berada didalam kegelapan tak akan bisa berdiri didalam terang. Mungkin
kamu ingin melakukan hal itu tetapi ia akan sangat melukai kamu sehingga kamu terpaksa
6

The Warning Indo 2011

harus bersembunyi. Tetapi tak ada tempat untuk itu kecuali sarang kegelapan yang akan
menuju kepada Kerajaan Kegelapan itu sendiri, si setan. Inikah yang kau inginkan ? [37.13]
Betapa setan bekerja melalui orang-orang [37.14]
Tahukah kamu akan teror yang dilakukan oleh si penipu ? Tidakkah kamu menyadari bahwa
dia bersembunyi dibalik setiap perbuatan egois, serakah dan rasa cinta diri ? Sementara
kamu menjalani apa yang kau anggap sebagai menyenangkan, menggiurkan, serta
kesibukan, makan, pakaian yang tidak pantas, serta pencarian terus menerus atas
kesenangan berikutnya, maka kamu tidak menyadari apa yang ada dibalik perbuatanmu itu.
[37.15]
Suara rahasia itu, yang tak bisa kau dengar tetapi bisa kau rasakan, ketika kamu merasa
ingin berbuat sesuatu, yang membujukmu untuk terus mencari, mencari dan mencari lebih
banyak lagi kesenangan, sesuatu yang mendebarkan, serta mengagumkan, adalah berasal
dari setan. Meski perbuatan itu bisa membuatmu tersenyum, dan bertepuk tangan dengan
gembira, tetapi hal itu tidak berarti. Keinginan yang kuat ini dirancang untuk membuatmu
mencari kepuasan diri. Adakah yang baik disitu ? Apakah ia membuatmu merasa nyaman
sesudah itu ? Tentu saja tidak. Jika kamu berhenti dan bertanya dalam dirimu ‘bagaimana
jika Aku tidak lagi melakukan ini’, lalu apa ? Adakah hal itu berarti ? Mula-mula adalah ‘ya’.
Mungkin hal itu tidak melegakan, tetapi hal itu terjadi hanya jika kamu tersisa dengan
kehampaan sehingga kamu perlu memusatkan perhatianmu kepada usaha untuk menjaga
kehidupanmu tetap berlangsung. [37.16]
Makanan akan menjadi lebih penting dari pada kesenangan dengan benda materi. Jika kamu
telah kehabisan bahan makanan, dan kamu menjadi lapar, maka kamu akan sadar bahwa
semua hiburan dan daya tarik tadi tak ada artinya apa-apa. Inilah pemurnian saat ini yang
akan segera terjadi di dunia. Melalui pemurnian ini, sebuah bentuk pembersihan, kamu
akan menjadi utuh kembali. Hanya setelah itu maka kamu akan siap menerima kebenaran
ini. [37.17]
Bagaimana setan membuatmu merasa hampa. [37.18]
Anak-anakKu, kamu tidak melihat setan bekerja. Kamu tak bisa melihatnya meski dia
menghabiskan waktunya dengan berusaha untuk mencuri kamu dariKu. Dia membuatmu
mengalami sakit yang hebat. Semua godaan yang dikenakan kepadamu dengan
menggunakan daya tarik dunia ini, yang berupa uang, kecantikan, harta kekayaan, serta
berbagai talenta, akan kau terima karena rasa keinginan dan keserakahanmu. Kamu percaya
bahwa jika kamu telah mengagumi dan menikmati semua ini, kamu akan merasa lengkap.
Tetapi sayangnya, hal ini tidak benar. Ini adalah kebohongan yang digunakan setan untuk
menjerat kamu. Ketika kamu yang telah meraih puncak kekayaan ini mendapati bahwa
apapun alasannya, kamu akan kehilangan semua itu maka kamu akan berterima-kasih
kepadaKu. Karena hanya jika kamu telanjang dari segala harta duniawi ini maka kamu akan
mengijinkan Aku untuk memasuki hatimu. [37.19]
Pesan bagi orang kaya [37.21]
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Kamu yang kaya, Aku tidak menyalahkan kamu. Karena kamu memiliki kenyamanan materi
dan hal ini tidak berarti bahwa kamu tidak mengikuti jalan yang benar. Tetapi kamu memiliki
tanggung jawab untuk membagikan dan memelihara orang-orang yang kurang beruntung
dari pada dirimu. Ini adalah kewajibanmu. Bukanlah kekayaan atau kesejahteraan materiil
yang salah. Bukan pula kebahagiaan dan tawa ria yang kau alami ketika menikmati
kehidupan ini yang salah. Tetapi ketika ia menjadi obsesi bagimu dan ketika keinginanmu
akan kemewahan hidup mengalahkan imanmu serta kesejahteraan orang lain, maka hal ini
menjadi sebuah bentuk penentangan di mata BapaKu. [37.22]
Kekayaanmu, rumahmu, pakaianmu serta harta milikmu adalah seperti awan yang cepat
berlalu di langit. Ia ada disana hanya selama satu menit saja dan kemudian pergi menjauh.
Kamu tak bisa membawanya menuju kehidupan berikutnya nanti. Adalah jiwamu yang akan
selalu pergi bersamamu. Peliharalah jiwamu, tunjukkanlah kasih kepada sesamamu dan
kepada mereka yang menyedihkan kamu dalam kehidupan ini. Ikutilah ajaran-ajaranKu.
Mintalah kerahimanKu. Hanya dengan begitu kamu bisa bersatu denganKu di bumi yang
baru itu yaitu di Surga. Janganlah melepaskan harta warisanmu dan tempatmu didalam
Kerajaan BapaKu. [37.23]
Kekasihmu Yesus Kristus [37.24]
38. 2011 -- Tahun Pemurnian
Selasa, 11 Januari 2011 | [38.1] - [38.26]
Puteriku yang terkasih, akhirnya kita bersatu lagi. Sudah beberapa hari ini kamu berada
didalam suasana pikiran untuk menerima pesan-pesanKu. Janganlah takut karena saat ini
kamu memang membutuhkan waktu untuk bisa mengikuti pesan yang mendesak ini yang
diberikan kepada dunia. [38.1]
2011 adalah tahun bagi saat dimana banyak perubahan, pemurnian, akan terjadi dan hal ini
disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun doa bisa membatalkan terjadinya
bencana global, tetapi doa itu tidak cukup banyak dilakukan saat ini untuk membatalkan
tangan dari BapaKu yang Kekal ketika ia akan segera menyapu umat manusia. [38.2]
Tingkah laku jahat serta kebusukan didalam pikiran dan jiwa yang kini sedang diungkapkan
di dunia semakin jelas kau saksikan. Bagi kamu yang terlalu sibuk kini saatnya untuk
berhenti sejenak dan melihat apa yang terjadi dihadapan matamu. [38.3]
Setan, yang bekerja melalui orang-orang yang berada didalam kegelapan, telah menciptakan
kekacauan dimana pembunuhan kini semakin banyak terjadi sehingga manusia menjadi
kurang peka terhadap para pelaku kejahatan yang melaksanakan perbuatan kejam ini. Rasa
cinta diri serta keserakahan mendominasi masyarakatmu. Para pemimpinmu dan para
politisi adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan dan dalam banyak hal mereka tidak
memperhatikan kesejahteraanmu. Kasus bunuh diri yang semaikin meningkat adalah
disebabkan karena kekecewaan yang diciptakan oleh si penipu, setan, didalam
masyarakatmu. [38.4]
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Dia yang tak pernah memperlihatkan dirinya kepadamu, terus bersembunyi dibalik setiap
demonstrasi massal yang menganjurkan kesesatan moral di bidang sexual serta gangguan
pada tubuh orang lain atau pada diri sendiri. [38.5]
Pencarian yang terus menerus atas kemewahan yang lebih diutamakan diatas kepentingan
keluarga kini semakin banyak terjadi. Anak-anakKu, ketika kamu mengejar mimpi-mimpi
yang tak bermanfaat ini maka pada saatnya nanti kamu akan menemukan bahwa dirimu tak
memiliki makanan. Hal-hal yang palsu dan tak bermanfaat itu tak bisa memenuhi perutmu
yang kosong. Ia juga tak bisa memenuhi jiwamu yang selalu menjerit meminta penghiburan,
penghiburan yang tak lagi kau miliki. Penghiburan ini hanya bisa dipenuhi melalui doa,
terutama didalam kelompok-kelompok doa. [38.6]
Pemurnian itu terjadi sebelum KedatanganKu Yang Kedua [38.7]
Gempa bumi kini akan menyerang dunia sementara murka BapaKu akan dilepaskan. Kamu,
anak-anakKu yang tak mengenal terima kasih, yang telah berpaling dari terang kebenaran
hendaknya merasa takut sekarang. Awal dari saat Kesesakan Besar itu akan segera dimulai
dimana berbagai bentuk kekacauan ekologis terjadi dimana-mana dan semakin besar.
Manusia akan menjadi tak berdaya. Pada saatnya nanti dia akan menyadari dan menerima
bahwa BapaKu ada dan bahwa Aku, PuteraNya yang terkasih, kini mempersiapkan jalan bagi
dunia untuk menyaksikan kedatanganKu kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Saat itu
sudah semakin dekat sekarang. Bagaimanapun juga dunia harus mengalami pemurnian yang
penting ini lebih dahulu. Sementara bencana-bencana di dunia semakin banyak terjadi,
demikian pula semakin banyak para pengikut setan. Dengan berbagai penentangan mereka
akan terus melakukan kejahatannya serta menimbulkan penderitaan dan ketakutan kepada
umat beriman dan kepada mereka yang menjalani kehidupan yang benar. [38.8]
Ketika umat beriman mewartakan kebenaran kepada dunia yang tidak beriman ini maka ada
lebih banyak lagi orang yang bangkit dan menerima bahwa segala perubahan itu harus
terjadi di dunia. Melalui berbagai nubuatan yang Kuberikan kepada anak-anakKu dengan
melalui para utusan pilihanKu, maka orang-orang akan mengerti apa yang sedang mereka
saksikan itu. Karena peristiwa-peristiwa yang akan dibuka tak bisa diciptakan oleh manusia.
Hal itu hanya bisa terjadi jika dan ketika BapaKu Yang Kekal mengijinkannya. [38.9]
Saatnya telah tiba bagi meterai-meterai untuk dibuka. [38.10]
Anak-anakKu, saatnya telah tiba bagi tanda-tanda yang telah dinubuatkan itu ketika
meterai-meterai akan dibuka dan sangkakala dibunyikan untuk mewartakan terjadinya
perubahan. Kejahatan tak akan diterima oleh Allah, Pencipta umat manusia dan akan
dikeluarkan dari dunia ini demi kebaikan. Tidak satupun ada pengikut setan, tidak peduli
betapapun besarnya kesetiaan mereka kepada setan serta janji-janji palsunya, akan
diluputkan dari peristiwa ini kecuali dia mau bertobat. [38.11]
Anak-anakKu, kasih akan diperlihatkan kepada semua pengikutKu dan BapaKu Yang Kekal
ketika kamu mau membuka hatimu. Namun setan yang telah menyatakan dirinya dengan
kesombongan bahwa kuasanya kini telah merasuki banyak sekali anak-anakKu hingga
mereka tidak lagi percaya akan keutamaan : kejujuran, perbuatan baik, menghormati
9
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kehidupan orang lain dan keluarganya. Saudara bertengkar melawan saudara. Tetangga
melawan tetangga. Imam-imam melawan atasannya. Para Uskup menentang ajaran Kitab
Suci. [38.12]
Mengapa kamu menghukum Aku dengan cara tidak memiliki kasih ? [38.13]
Anak-anakKu bahkan telah berpaling dari planet ini, yang dihadirkan kepadamu dengan
amat indahnya oleh Allah Bapa, Pencipta dan Pembuat segala sesuatu. Apa yang telah kau
lakukan ? Mengapa kamu menghukum Aku dengan cara tidak memiliki kasih ? Kepada Juru
Selamatmu ? Mengapa kamu berpaling dari kebutuhanmu sendiri, yaitu kepentingan untuk
memberi makan kepada jiwamu ? Untuk memuaskan dahagamu akan ilmu pengetahuan
dari Kerajaan BapaKu, Surga, harta warisan yang dijanjikan kepadamu. Kamu, anak-anakKu,
sedang berpaling menjauhi keselamatanmu sendiri. Tidakkah kamu menyadari hal ini ?
Percayalah bahwa jika kamu tidak memeriksa suara hatimu sekarang dan berdoa memohon
tuntunan maka kamu tak bisa diselamatkan. [38.14]
Imam-imam mengabaikan ajaran-ajaran [38.15]
Para hamba kudusKu (para rohaniwan), para gembala yang ditunjuk untuk menuntun
kawananKu tidak mau menjelaskan keberadaan setan. Mereka, dalam upayanya untuk
menjadi guru yang nampak modern, bersikap terbuka dan praktis, telah gagal untuk
menunjukkan adanya bahaya jika mengabaikan ajaran-ajaran dari Kitab BapaKu. Kitab yang
dengan jelas mengatakan keberadaan setan dan bagaimana dia bekerja melalui setiap orang
sehingga dia bisa mencurimu dari tujuan akhir hidupmu, rumahmu, Surga yang baru yang
Kujanjikan kepadamu ketika Aku mati di kayu salib bagimu. Aku tidak mati hanya bagi
sekelompok orang saja. Aku menyerahkan hidupKu bagi kamu masing-masing agar kamu
masing-masing bisa diselamatkan. [38.16]
Ingatlah bahwa meski kasihKu kepadamu amat besar tetapi ia juga membuatKu amat
menderita. Penderitaan ini terjadi karena kamu mengabaikan keberadaanKu. Kamu telah
memilih, secara buta, untuk percaya bahwa bumi ini bisa memberikan segala hal yang kau
harapkan. Kamu lupa bahwa kehidupan setelah ini, akan terus terjadi selamanya. [38.17]
Berbagai nubuatan diberikan kepadamu dari rasa Kerahiman [38.18]
Tanda-tanda, pesan-pesan dan nubuatan, telah diberikan kepadamu, anak-anak, selama
bertahun-tahun ini, sebagai akibat dari KerahimanKu. Kecuali para pengikutKu yang setia,
maka sedikit sekali dari kamu yang mau mendengarkan, mau membuka matamu, mau
merenungkan sesaat saja dan bertanya dalam dirimu : Mungkinkah hal ini adalah sebuah
komunikasi ilahiah ? Jika benar begitu, maka apa yang perlu kulakukan ? Jawabnya adalah
dengan mendengarkan dan menerima kebenaran mengenai pilihan masa depanmu.
Putuskanlah jalan mana yang akan kau lalui. Berdoalah bagi jiwamu dan jiwa-jiwa orang
yang kau kasihi. [38.19]
Bagi kamu yang dengan congkaknya memalingkan wajahmu jika namaKu disebutkan atau
yang menggerakkan tanganmu untuk menolak dan tidak menghormati ketika para
pengikutKu menyatakan kebenaranKu maka kamu telah kehilangan Aku. Melalui
kerahimanKu Aku hanya bisa memberikan tanda dan pesan-pesan kepada dunia ini untuk
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menuntunmu. Karena karunia kehendak bebas diberikan kepada umat manusia oleh BapaKu
Yang kekal, Allah Pencipta dan Pembuat segala sesuatu, maka Aku tak bisa memaksamu.
Sementara itu pesan kasih serta penuh belas selalu menjadi alasan bagiKu untuk
berkomunikasi denganmu meski ada rasa sakit dan putus asa yang selalu Kualami. [38.20]
Penderitaan, sakit dan nyeri yang Kualami ini semakin meningkat ketika anak-anakKu
melompat menuju pelukan tangan setan. Hal ini berarti bahwa Aku sekarang harus
menunjukkan dengan jelas kepada kamu semua nasib apa yang ada didepan orang-orang
yang menolak Aku dan BapaKu Yang Kekal. [38.21]
Realitas neraka [38.22]
Pilihlah kebohongan yang ditawarkan si penipu, yaitu yang mengatakan bahwa Allah,
BapaKu Yang Kekal, tidak ada, maka kamu akan dikutuk. Ketika memasuki pintu neraka
kamu akan sadar dengan kesalahanmu yang mengerikan yang telah kau lakukan itu.
Percayalah kepadaKu, anak-anakKu, seandainya saja kamu bisa menyaksikan kejutan dan
rasa ngeri dari jiwa-jiwa itu ketika kebenaran akhir, setelah kematian, dinyatakan kepada
mereka, maka kamu tak akan tahan menyaksikannya meski hanya setitik saja dari
penderitaan itu. Jika kamu bisa menyaksikan sekilas dari tempat siksaan itu sekarang, dalam
penglihatan manusia, kamu akan mati karena ketakutan akan nasib yang mengenai orangorang yang memilih jalan dosa. [38.23]
Jalan ini nampaknya indah, menarik hati, menggiurkan, mulia, penuh keajaiban perubahan
ketika kamu mulai memasukinya. Perubahan yang kau saksikan setelah kamu melewatinya
akan menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak bisa dipuaskan disitu. Perasaan
kekosongan dan kekecewaan ini akan terus meningkat selama sisa perjalanan itu. Kamu tak
bisa mengerti mengapa kamu merasakan hal ini. Pengalamanmu, yang merasa senang akan
daya tarik dari luar, adalah penuh dengan gangguan yang tak terduga, perasaan-perasaan
menjijikkan, bercampur dengan kemarahan, frustrasi, kesepian, dan rasa takut. Hanya jika
kamu telah berjumpa dengan pujaanmu pada ujung perjalanan itu dan memandang
kedalam matanya yang keji, yang menari-nari dengan sukacita dan penuh penghinaan, maka
kamu akan menjerit hingga menjadi serak suaramu.
Tidak usah menunggu hingga saat akhir perjalananmu maka kamu menjerit minta tolong.
Karena saat itu sudah terlambat. Tak akan ada jalan untuk kembali saat itu. Kamu harus
membuat keputusan selama di dunia ini. Dan meskipun Aku menangis sedih bagi setiap jiwa
yang tersesat, Aku tak bisa menyelamatkan kamu pada saat itu. Kehendak bebasmu, dimana
kamu memilih sendiri tujuan hidumu, berada diluar jangkauan tanganku. [38.24]
Melalui pesan-pesan ini, meski terasa keras, Aku memberi kepada dunia peringatan akhir,
dari rasa kasihKu yang murni kepadamu. Aku memintamu untuk mendengarkan suaraKu
sekarang agar kamu bisa menyelamatkan jiwamu. [38.25]
Kekasihmu, Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia dan Hakim yang adil [38.26]
39. Peringatan -- Kedatangan Yang Kedua -- sudah dekat
Kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa
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Rabu, 12 Januari 2011 | [39.1] - [39.15]
PuteriKu, pesanKu kemarin cukup keras. Orang-orang yang membacanya akan berkata :’ini
bukanlah cara Tuhan dalam berbicara’. Tetapi bagaimana mereka tahu ? Hal itu adalah
karena penderitaan yang ditanggung oleh anak-anakKu yang terkasih karena ulah orang lain
hingga membuatKu berbicara seperti itu. Aku berbicara dari rasa Kerahiman IlahiKu untuk
menyelamatkan kamu, anak-anakKu, agar kita bisa bersatu kembali sebagai satu Keluarga
Kudus didalam Surga yang baru itu. Aku tidak mau kehilangan satu jiwa sekalipun kepada si
penipu. Adalah penting agar suaraKu didengarkan. [39.1]
Orang-orang yang tidak percaya menganggap pesan-pesan ini sulit [39.2]
Aku mengerti bahwa bagi banyak anak-anakKu, terutama mereka yang tidak percaya,
mereka mengalami kesulitan untuk percaya akan kehidupan berikutnya. Mereka telah
dikondisikan oleh hal-hal duniawi ini sehingga didalam perjuangan mereka untuk bertahan
hidup, mereka melupakan spiritualitas mereka hingga mereka tidak percaya bahwa ada
kehidupan lain disana. Mereka perlu tahu hal ini.
Mereka percaya bahwa semuanya akan berakhir setelah kematian dan satu-satunya dunia
yang mereka butuhkan dan mereka khawatirkan adalah saat ini. Betapa Aku sangat putus
asa terhadap jiwa-jiwa yang salah asuh ini. Seandainya mereka bisa merasakan sedikit saja
kilasan dari apa yang diberikan oleh Surga itu maka mereka akan bersedia menghabiskan
hari-hari mereka didalam doa dan adorasi kepadaKu dan BapaKu Yang Kekal, memuji dan
bersyukur. [39.3]
Dunia yang baru ini yang Kujanjikan kepada mereka adalah realita. Terpujilah umat beriman
yang tak pernah melupakan kenyataan ini yang masih mau berdoa kepadaKu setiap hari.
Betapa Aku sangat mengasihi para pengikutKu. Namun betapa Aku amat menderita atas diri
mereka juga. Para pengikut yang setia ini melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk
meyakinkan orang-orang lain akan kehadiranKu. Namun mereka ditertawakan dan
dihinakan demi Aku. Hal ini amat menusuk hatiKu. [39.4]
Betapa orang-orang yang telah meninggal menyesalkan orang-orang yang tak beriman.
[39.5]
Betapa orang-orang yang kau kasihi menyesalkan orang-orang yang tak beriman itu. Bagi
kamu yang memiliki orang-orang terkasih yang telah berada didalam kedamaian Kerajaan
BapaKu mereka terus menerus berdoa untuk mengantarai kamu. Inilah yang tidak kau
sadari. Jika kamu meluangkan waktu untuk berbicara denganKu secara pribadi, dengan katakatamu sendiri, dan meminta tuntunan dariKu, meski imanmu masih lemah, maka Aku akan
menanggapi kamu. Dan kamu akan tahu bahwa Aku segera menanggapinya. Berpalinglah
kepadaKu sekarang, anak-anakKu. Dengan kalimatmu sendiri mintalah agar Aku
memulihkan imanmu. [39.6]
Renungkanlah ajaran-ajaranKu didalam pesan-pesan ini dan melalui Kitab Injil dan
ingatkanlah dirimu akan bagaimana kamu harus menjalani kehidupanmu. Melalui
kerahimanKu Aku akan segera mengungkapkan kepadamu kesedihan jiwamu jika kamu
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melanggar ajaran-ajaranKu melalui setiap dosa dan penentangan yang kau lakukan
sepanjang hidupmu. [39.7]
Bukan hari Penghakiman, namun sekilas rasa dari keadaan itu. [39.8]
Ini adalah tindakan Kerahiman dariKu. Kamu akan menyaksikan dosa-dosamu dan segera
mengerti bagaimana hal itu nampak dihadapanKu. Dalam sesaat kamu akan mengerti
betapa hal itu salah dan amat menentang Aku. Anak-anak, ini adalah kesempatanmu untuk
bertobat. Ini bukanlah hari Penghakiman tetapi sebuah kilasan rasa dari keadaan itu. [39.9]
Dari rasa kerahiman kamu akan diberi karunia yang terbesar sebelum saat Penghakiman itu,
sebuah kesempatan untuk bertobat dan merubah kehidupanmu sebelum Hari Akhir itu, saat
ketika Aku kembali ke dunia ini. Seperti kamu tahu, saat itu Aku datang bukan sebagai Juru
Selamat, tetapi sebagai Hakim yang adil. Saat itu kini sudah dekat, anak-anakKu. Janganlah
takut. Aku mengasihi kamu semua. Kamu ada didalam hatiKu. Ijinkanlah Aku memasuki
hatimu sekarang dan biarlah Aku menuntunmu menuju Kerajaan BapaKu. Janganlah takut
akan kematian. Kematian adalah pintu masuk menuju kehidupan baru yang indah dari
keabadian yang penuh dengan kasih, damai dan kebahagiaan. [39.10]
Kehidupan di dunia ini cepat berlalu. [39.11]
Kehidupanmu di dunia ini cepat berlalu. Ia bisa berisi penuh dengan kasih, kebahagiaan,
sakit, penolakan, takut, marah, putus asa, frustrasi serta kesedihan. Tetapi dengan berpaling
kepadaKu maka sakitmu akan berkurang. Terberkatilah mereka yang menderita dan
terutama dalam namaKu karena kamu akan dimuliakan didalam Kerajaan BapaKu.
Terberkatilah juga mereka yang berpaling kepadaKu karena mereka akan menerima
kebahagiaan besar di Surga. [39.12]
Kamu akan disambut kedalam Surga yang baru. Berdoalah bagi jiwamu dan keluargamu
sekarang. Peringatan itu akan segera terjadi. Maka kamu akan mengetahui kebenaran itu.
Kamu akan memiliki kesempatan untuk menebus dirimu didepan mataKu. [39.13]
Aku mengasihi kamu semua. Aku berbahagia karena Aku tahu ada banyak anak-anakKu yang
kini berpaling kepadaKu dan kepada Allah, BapaKu Yang Kekal, sementara saat bagi akhir
zaman itu semakin dekat. Bersiaplah. [39.14]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [39.15]
40. Bagaimana memasuki Surga -- Peranan penderitaan
Jumat, 14 Januari 2011 | [40.1] - [40.19]
PuteriKu yang terkasih, cara dimana Aku berkomunikasi denganmu ini mulai berubah.
Didalam pesan-pesan sebelumnya, Aku memperingatkan anak-anakKu akan betapa
mendesaknya pertobatan untuk memperoleh keselamatan, tetapi didalam komunikasiKu
berikutnya nanti akan berpusat kepada bagaimana menolong jiwa-jiwa menuju
kesempurnaan spirituil mereka. [40.1]
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Surga, puteriKu, meski merupakan rahmat yang sejati bagi kamu masing-masing, tidaklah
mudah untuk memasukinya. Pintunya adalah kecil dan hanya sedikit saja yang bisa masuk
dalam sesaat. Untuk bisa memasukinya, jiwa-jiwa harus memperlihatkan kerendahan hati
dan menempatkan drinya sepenuhnya didalam tanganKu. Mereka harus membuang
kesombongan, keinginan yang kaku dan kesediaan untuk melekat kepada hal-hal duniawi ini
jika mereka ingin masuk kedalamnya. [40.2]
Semua anak-anakKu yang memulai perjalanan spirituil mereka menuju kepadaKu kini
mengerti kebenaran yang dibutuhkan untuk bekerja keras dan memahami kwalitas yang
perlu untuk memasuki Kerajaan dari BapaKu itu. [40.3]
Pentingnya kerendahan hati. [40.4]
Kerendahan hati adalah kata yang banyak dimengerti anak-anakKu melalui ajaran-ajaranKu.
Sementara itu banyak para pengikutKu yang mengerti mengapa penting bagi mereka untuk
merasa dikacaukan mengenai apa yang perlu dilakukan. Kerendahan hati berarti ketulusan.
Ia berarti mau menerima, dengan kebesaran hati, segala cobaan, tantangan, serta
perlakuakn buruk dari orang lain terutama jika kamu bertindak dalam namaKu. Inilah
nasihatKu yang terbaik. Bayangkanlah dirimu sebagai anak kecil, anak kecil yang sederhana
dan tak berdosa, yang tidak tahu adanya masyarakat yang jahat yang biasa dialami oleh
orang-orang dewasa. Berdoalah selalu kepadaKu melalui mata dan hati seorang anak kecil.
[40.5]
Berdoalah dan bicaralah dengan cara yang sederhana. Aku tidak memintamu mendaraskan
doa-doa yang diberikan dengan kasih kepada dunia. Pandanglah keatas dan serahkanlah
persoalan hidupmu kepadaKu. Serahkanlah penderitaanmu. Serahkanlah hal itu kepadaKu.
Kamu akan menerima ganjaran yang besar ketika kamu mau menerima kesedihan dan
penderitaan dalam hidupmu demi Aku. Mungkin kamu tidak menyadari hal ini, namun jika
kamu mau menerimanya, kamu akan menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa dan
melapangkan jalan bagi mereka untuk memasuki Surga. Kenyataan ini tidak dinyatakan
kepadamu hingga kamu memasuki Surga dimana kamu akan mengalami kemuliaan dari
hadiahmu kepadaKu. [40.6]
Janganlah kamu kehilangan kesabaranmu jika kamu membela imanmu. [40.7]
Memperlihatkan sifat kerendahan hati, hal ini berarti mau menerima apapun yang terjadi
disekitarmu, meski hal itu menyakitkan. Tunjukkanlah kebesaran hatimu setiap saat
terutama ketika namaKu dihinakan. Dengan segala cara, belalah dengan bersemangat,
tetapi janganlah kamu mengusir orang-orang yang secara terbuka mencela Aku. [40.8]
Jelaskanlah kebenaran dari ajaran-ajaranKu dengan perlahan. Janganlah kamu kehilangan
kesabaranmu. Janganlah menunjukkan rasa takut kepada orang yang mencela kamu.
Berteguhlah. Belalah dirimu dengan mengulangi isi ajaranKu. Janganlah takut untuk
berbicara tentang kebenaran ini secara terbuka. Janganlah kamu mencampur-adukkan
kerendahan hati dengan sifat munafik. Beberapa dari para pengikutKu yang mengerti akan
pentingnya kerendahan hati serta manfaatnya dalam menyucikan jiwa-jiwa mencampurkan
hal ini dengan sikap diam ketika namaKu dihinakan secara terbuka. Ya, kamu tak boleh
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menghakimi orang yang menghina Aku atau BapaKu Yang Kekal atau IbuKu yang terkasih,
tetapi kamu harus berteguh mmbela kebenaran. [40.9]
Kesedihan adalah hadiah dari Allah [40.10]
Ketika berbicara kepadaKu, sebagai seorang anak kecil, mengertilah hal ini. Jika kamu
membuka hatimu dan menaruh semua kepercayaanmu kepadaKu, Aku akan menuntun
kamu ketika kamu menderita kesedihan di dunia ini. Janganlah kamu berpaling dariKu.
Sementara hal itu terasa amat menyakitkan, tetapi anak-anakKu hendaknya menganggap
kesedihan itu sebagai hadiah dari Allah. Sebuah berkat. Karena melalui kesedihan dan
penderitaan itulah maka pemurnian itu terjadi. Persembahkanlah penderitaanmu kepadaKu.
Dengan begitu kamu telah meringankan siksaan yang Kualami ketika Aku mengalami
sakitnya penyaliban itu berkali-kali setiap hari ketika Aku menyaksikan betapa mengerikan
dunia saat ini. [40.11]
Pemurnian yang terjadi ketika kamu menerima kesedihan atau penderitaan, betapapun
beratnya, jika hal itu dipersembahkan dengan sukacita demi keselamatan umat manusia, hal
itu tak bisa kau mengerti anak-anakKu. Namun jika kamu dekat denganKu dengan membuka
hatimu, mengabaikan keinginanmu sendiri demi Aku, dan menyerah kepadaKu secara
penuh, maka kamu akan semakin mengerti. Kamu akan tahu bahwa hanya dengan begitu
saja maka kamu bisa bersatu denganKu. Dan jika kamu melakukan hal itu, cobaan dan
penderitaanmu di dunia akan terasa ringan. Pada saatnya nanti kamu akan menerima
penderitaan dengan sukacita didalam hatimu. Terutama jika kamu mempersembahkan hal
ini sebagai hadiah bagiKu. [40.12]
Penderitaan adalah hadiah dari Allah dan hal itu diijinkan. Jiwa-jiwa yang kau selamatkan,
membantu memberimu tempat didalam Kerajaan BapaKu. [40.13]
Ajaran-ajaran ini bukanlah hal yang baru anak-anakKu. Hanya saja kamu tidak diingatkan
kembali akan hal itu, kebenaran yang sederhana itu. Pesan-pesanKu dan ajaran-ajaranKu tak
pernah berubah. Semua itu adalah sederhana dan telah dituliskan didalam Kitab Injil serta
10 Perintah Allah. Ingatlah bahwa jika kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang berarti
kamu menyerahkan dirimu kepadaKu. Tunjukkanlah kasih kepada tetanggamu maka kamu
menunjukkan kasih kepadaKu. [40.14]
Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Janganlah lupa bahwa jika kamu
marah kepada orang lain dan berniat untuk melukainya, atau menghukumnya, maka Aku
hadir didalam diri orang itu, termasuk orang yang membenci Aku. Jika kamu melukai salah
satu dari anak-anakKu, maka kamu telah melukai Aku. [40.15]
Pada saatnya, anak-anakKu, semua perbuatan baik ini akan mendatangkan hasil. Berdoalah
setiap hari untuk memohon kekuatan dalam menjalani kehidupanmu dalam namaKu.
Ketahuilah bahwa jika kamu saling mengampuni, meski orang itu seperti musuh bagimu,
kamu telah mengembangkan hatiKu yang penuh kasih dan kerahiman kepada mereka.
Untuk itu kamu akan menerima kebahagiaan kekal di Surga. [40.16]
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Berdoalah memohon keteguhan hati. Tirulah kehidupanKu. Memang hal itu tidak mudah.
Tetapi perbuatanmu betapapun kecilnya, akan bisa menolong jiwa-jiwa. [40.17]
Guru dan Juru Selamatmu yang terkasih [40.18]
Yesus Kristus, satu dengan Allah Bapa Yang Kekal dan Roh Kudus [40.19]
41. Memanggul SalibKu. Bagaimana menjalani kehidupanmu
Minggu, 16 Januari 2011 | [41.1] - [41.16]
Ya, puteriKu yang terkasih, inilah Aku. Sebuah kerinduan yang panjang kepadamu dan kamu
akan terus disuapi dengan pengetahuan akan kebenaran melalui karunia Roh Kudus yang
memenuhi jiwamu. [41.1]
PuteriKu, pastikanlah bahwa pesan-pesan ini, yang merupakan gabungan dari peringatan,
nubuatan serta ringkasan dari ajaran-ajaranKu, disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Adalah
penting agar anak-anakKu mengerti jalan dimana mereka bisa mempersiapkan jiwa-jiwa
mereka untuk bisa menebus dirinya sendiri, dihadapan mata BapaKu. [41.2]
Pembaharuan spirituil terjadi di dunia saat ini [41.3]
Terjadi peningkatan devosi dan penghormatan kepadaKu, BapaKu Yang Kekal, dan Roh
Kudus serta IbuKu yang terkasih, yang terjadi di dunia saat ini. Meski hal itu tidak begitu
terlihat, namun pembaharuan spirituil yang kuat ini akan bisa melindungi anak-anakKu,
terutama mereka yang berpaling dariKu dimana-mana. Kitab Injil kini akan dibaca lagi
sementara banyak orang akan mengalami rasa lapar akan kebenaran. Sementara pemurnian
itu semakin meningkat dan semakin menyebar ke seluruh dunia, begitu juga jiwa-jiwa ini,
yang belum memiliki kasih kepadaKu, mereka akan membuka hati mereka kembali. [41.4]
Ketika kasih itu semakin dibuka melalui terang dari para pengikutKu, maka pengaruh dari
setan serta tingkah laku orang-orang yang dirasukinya akan melemah. Namun setan akan
membalas. [41.5]
Hari-hari bagi setan telah dihitung mundur. [41.6]
Sementara hari-harinya di dunia ini semakin habis, dia terus berusaha untuk menimbulkan
sebanyak mungkin kerusakan. Para pengikutnya akan semakin mempercepat kegiatannya
dan bangkit untuk menyebarkan kejahatannya dimana-mana. Tindakan mereka, yang sangat
ngeri untuk disaksikan, ketika mereka menyatakan dirinya dihadapan matamu yang kagum
kepadanya, hanya berlangsung sebentar saja. [41.7]
Iman, anak-anakKu, yang dikuatkan melalui doa yang teratur, akan bisa meredakan
kekejaman ini. Kembalilah anak-anakKu, dan temukanlah kembali ajaran-ajaranKu. Bawalah
Aku kembali kedalam kehidupanmu. Bawalah Aku kedalam hatimu sekali lagi agar Aku bisa
memegangi kamu dengan tanganKu. Biarlah Aku menuntunmu menuju kesempurnaan
spirituil agar kamu siap bagi Kehidupan Kekal itu ketika Langit dan Bumi muncul kembali
sebagai satu kesatuan. [41.8]
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Tirulah Aku, anak-anakKu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Panggullah salibKu meski
bebannya terlalu berat. Janganlah takut menerima salibKu karena Aku mengijinkan kamu
untuk memanggul apa yang kamu bisa. [41.9]
Makna penderitaan dalam kehidupan ini. [41.10]
Jika kamu menderita didalam kehidupan ini maka kamu sedang memanggul salibKu. Kamu
memiliki dua pilihan. Jika kamu menolak salibKu, mengerang dan merasa pedih karenanya,
maka penderitaan itu akan semakin meningkat. Di pihak lain jika kamu menerima salib itu
dan mempersembahkan penderitaan itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka hal ini
menjadi hadiah yang menakjubkan bagiKu. Jika kamu menerima penderitaan ini, cobaan dan
kesesakan ini, dengan sukacita, maka bebanmu akan terasa ringan. Aku akan menolongmu
memanggulnya. Rasa sakit itu akan berkurang dan damai, kasih, kebahagiaan dan sukacita
yang murni akan memerintah dalam dirimu. [41.11]
Jalanilah kehidupan yang sederhana. [41.12]
Jalanilah kehidupan sederhana seperti anak kecil dan lakukanlah segala sesuatu tidak
berlebihan. Jika kamu makan, minum, tidur, beristirahat, dan bersantai, pastikanlah bahwa
hal itu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Sekali kebutuhan jasmanimu terpenuhi,
maka kamu tak boleh terus mencari lebih banyak lagi karena ia bisa melemahkan rohmu.
Tindakan silih, anak-anakKu, adalah penting agar kamu semakin dekat denganKu. Dengan
hal ini yang Kumaksudkan adalah tindakan kurban pribadi. Berpuasa adalah salah satu
contoh tindakan silih. Aku mengajarkan pentingnya silih selama kehidupanKu di dunia ini.
Begitu juga nabiKu, Yohanes Pembaptis. [41.13]
Aku, dengan berpuasa selama 40 hari, hal ini untuk memberi contoh kepadamu. Dengan
berpuasa, anak-anakKu, kamu bisa mengusir setan. [41.14]
Anak-anakKu yang terkasih, banyak peristiwa yang ada dihadapanmu. Kamu tidak tahu apa
yang diperlukan bagi tahun-tahun mendatang. Maka penting sekali bagimu untuk semakin
dekat denganKu sehingga kamu bisa dipersiapkan bagi cobaan-cobaan mendatang yang
akan mengenai umat kristiani diseluruh dunia. [41.15]
Pergilah dalam damai. Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [41.16]
42. Betapa mudahnya berbuat dosa
Senin, 24 Januari 2011 | [42.1] - [42.12]
Hari ini puteriKu yang terkasih, akhirnya kamu mengerti bahaya yang ditimbulkan oleh si
penipu ketika kamu menurunkan kewaspadaanmu. Doa kepada BapaKu Yang Kekal, melalui
kaplet Kerahiman Ilahi, adalah penting untuk menyucikan jiwamu. [42.1]
Dosa, puteriKu yang terkasih, adalah sulit untuk dihindarkan. Adalah lebih sulit untuk
mendapatkan rahmatKu yang istimewa dari pada menghindari dosa dalam segala
bentuknya. Jika kamu telah dipanggil untuk melaksanakan tugas yang suci ini maka kamu
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akan selalu menjadi sasaran dari setan yang berusaha dalam segala kesempatan untuk
menciptakan hal-hal yang jelek dalam kehidupanmu. Dia akan menggunakan segala sesuatu
yang ada disekitarmu sebagai sarana untuk menyerang. Itulah sebabnya kamu harus selalu
berjaga-jaga terhadap dia. Jangan sampai dia menang karena jika begitu dia akan berhasil
mengotori jiwa dan menimbulkan nyeri yang hebat, kesedihan, serta penderitaan. Dia
membuat persahabatan menjadi retak, kebingungan, putus asa, serta meniupkan ide-ide
yang kotor didalam pikiran mangsanya. Kemudian ketika anak-anakKu merasa bersalah
karena kelemahannya, karena dia tunduk kepada godaan setan, maka mereka akan
mengalami sebuah perasaan kemalangan yang mendatangkan keputus-asaan serta
penyimpangan dalam hidup mereka. [42.2]
Anak-anakKu, kamu akan selalu digodai untuk berdosa. Kesempurnaan jiwamu sulit sekali
didapatkan dan hal itu membutuhkan disiplin yang besar serta tujuan hidup yang kuat
dalam dirimu. Jika kamu jatuh dan menjadi mangsa dari bujukan setan dan kamu berbuat
dosa, maka segera kamu harus berdoa dari dalam hatimu dan mencari pengampunan. [42.3]
Pengakuan dosa adalah Sakramen yang banyak tidak dimengerti. Hanya dengan mengaku
dosa setiap minggu maka jiwamu bisa tetap dalam keadaan rahmat. Jika jiwamu disucikan
dengan cara ini dan melalui doa-doa harian maka kamu bisa menjaga tetap jauh dari si
penipu. [42.2]
Kejahatan dosa. [42.5]
Jika kamu menderita karena telah berbuat jahat dan berdosa, terlepas dari betapa besarnya
hal itu menentang BapaKu, janganlah kamu risau. Kembalilah, bukalah hatimu dan mintalah
pengampunan. Kejahatan adalah perasaan yang negativ. Dan sementara hal itu bisa menjadi
penuntun bagi suara hatimu, maka tidaklah sehat jika kamu tetap berada dalam keadaan
berdosa. Mintalah rahmat, melalui doa, untuk mendapatkan kemurnian jiwa yang
diperlukan untuk bisa melayani Aku. Kesabaran adalah penting. Jangan biarkan dosa
menjauhkan kamu dariKu. Dosa tak boleh menghalangi jalanmu untuk mencari penebusan.
[42.6]
Ingatlah bahwa karena dosa asal maka kamu selalu menjadi kurban dari godaan setan.
Melalui doa, puasa, dan devosi kepada Sakramen Maha Kudus maka kamu akan semakin
dekat denganKu. Hal ini memang memerlukan waktu yang harus kau sediakan secara
khusus. [42.7]
Pergilah sekarang, anak-anakKu, dan ingatlah satu hal : janganlah takut untuk kembali
kepadaKu ketika kamu berdosa. Janganlah kamu merasa malu meminta pengampunan jika
kamu benar-benar menyesal. Tetapi ingatlah bahwa jika kamu tidak melakukan hal itu,
maka kamu telah mengundang si penipu lagi dan lagi dan jiwamu akan tercebur kedalam
kegelapan. Kegelapan menarik kegelapan. Terang menarik terang. Dan Aku adalah Terang.
[42.8]
Berpalinglah kepadaKu sekarang dan biarlah kasihKu bersinar menembus jiwamu yang
tersesat itu. Aku sangat mengasihi kamu, anak-anakKu, sehingga jika kamu mengarahkan
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hatimu kepadaKu, betapapun kamu merasa terkucil, maka kamu tak akan menjuauh lagi.
[42.9]
Pergilah dalam damai dan kasih. [42.10
Juru Selamat Ilahimu [42.11]
Yesus Kristus [42.12]
43. Bersiaplah bagi Saat Peringatan itu. Pencerahan atas suara hati
Jumat, 28 Januari 2011 | [43.1] - [43.16]
Malam ini, puteriKu yang terkasih, kamu diberi rahmat yang akan menguatkan kamu untuk
melanjutkan tugasmu, dan melalui devosi dari para pengikutKu yang setia, yang telah
banyak berdoa bagimu, kamu akan maju dengan cepat untuk menyelesaikan Kitab
Kebenaran ini. Tidak peduli betapapun besarnya kamu diganggu, kamu akan masih tetap
setia dalam kewajibanmu kepadaKu. Hal ini amat berkenan bagiKu, tetapi kita tak memiliki
banyak waktu tersisa. [43.1]
Dunia ini, puteriKu, sedang diberi dengan karunia istimewa ini, Kitab Kebenaran, untuk
menunjukkan kepada anak-anakKu apa yang perlu mereka lakukan untuk bersiap-siap
menghadapi Saat Peringatan itu, yaitu pencerahan atas suara hati manusia, yang diberikan
kepada seluruh umat manusia untuk mempersiapkan mereka secara memadai bagi
KedatanganKu Yang Kedua. [43.2]
Bagi mereka yang tidak percaya kepadaKu, masih diberi kesempatan untuk membaca
kebenaran ini. Jika peristiwa ini terjadi, setelah pesan-pesan ini diberikan kepada dunia,
maka orang-orang akan mengerti kebenaran dari perkataanKu yang Kuberikan melalui kamu
ini, puteriKu, untuk menyelamatkan umat manusia. [43.3]
Peristiwa Mistik itu dialami oleh semua orang yang berusia diatas 7 tahun. [43.4]
Janganlah kamu terkejut jika orang-orang mengabaikan pesan-pesan ini, puteriKu.
Bersyukurlah jika mereka diberi karunia ini. Mereka akan mengerti kebenaran dari nubuatan
ini setelah peristiwa mistik ini yang akan dialami oleh seluruh anak-anakKu yang berusia
diatas 7 tahun dimanapun mereka berada. Mereka yang hidup setelah peristiwa ini akan
lebih memperhatikan isi buku ini. Mereka tak akan bisa mengabaikan isinya meski iman
mereka lemah. Yang lainnya lagi yang tidak ingin mengetahui kebenaran ini masih perlu
diingatkan tentang isi dari karya ini. buku ini. Mereka tak akan bisa mengabaikan isinya
meski iman mereka lemah. Yang lainnya lagi yang tidak ingin mengetahui kebenaran ini
masih perlu diingatkan tentang isi dari karya ini. [43.5]
Janganlah menyerah, anakKu, ketika saatnya tiba untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua
anak-anakKu yang amat berharga berasal dari kasih BapaKu Yang Kekal. Jika mereka
tersesat, jangan khawatir. Allah, BapaKu Yang Kekal, masih tetap mengasihi masing-masing
anak-anak itu. [43.6]
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Iman, anakKu, bisa dikuatkan melalui iman orang lain yang diberkati dengan Roh Kudus.
Anak-anak pilihanKu yang diutus untuk menyebarkan sabdaKu saat ini kepada dunia,
memiliki kemampuan untuk membawa air mata kebahagiaan kepada jiwa-jiwa malang yang
menjerit meminta tuntunan didalam kehidupan mereka yang hampa itu. [43.7]
Pandanglah setiap orang melalui mataKu. [43.8]
Perhatikanlah para sahabatmu, keluargamu, tetanggamu, dan bekerjalah secara bersamasama melalui mataKu. Lihatlah sisi yang baik. Tunjukkanlah kasih kepada mereka maka
mereka akan merasakan kehadiranKu. Mereka akan tertarik kepadamu dan mereka tidak
tahu mengapa seperti itu. [43.9]
Melalui contohKu, tirulah Aku maka kamu akan menolong Aku mempertobatkan anakanakKu yang tersesat. Dengan berdoa banyak bagi mereka kamu bisa menarik mereka
mendekati Aku. Melalui kurban dan bersedia menerima penderitaan, didalam persekutuan
dengan Aku, kamu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Hal ini termasuk jiwa-jiwa yang akan
meninggalkan dunia ini dan jiwa-jiwa yang sedang menantikan penghakiman didalam Api
Penyucian. [43.10]
Biarlah Aku mengingatkan kamu bahwa akhirnya kamu memiliki dua pilihan. Percayalah
kepadaKu dengan membuka pikiranmu terhadap ajaran yang ada didalam Kitab Injil. Jika
kamu telah kehilangan imanmu, maka bacalah sebagian saja dari ajaranKu. Lalu mintalah
kepadaKu untuk menunjukkan kepadamu kebenaran itu didalam hatimu. Maka kamu akan
tahu jalan mana yang bisa menuntunmu kepadaKu di Surga. Jalan yang lain adalah jika kamu
menutup matamu dan menolak untuk mendengarkan. Hanya doa dari umat beriman yang
bisa menolongmu. Doa dari para pengikutKu yang setia yang disatukan dengan kaplet
Kerahiman IlahiKu seperti yang diberikan kepada Suster Faustina pada abad ke 20 bisa
menyelamatkan jiwamu pada saat kematianmu nanti. [43.11]
Berdoalah Kerahiman Ilahi. [43.12]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah Kerahiman IlahiKu bagi jiwamu dan jiwa orang-orang yang
tidak percaya sekarang. Kelompok-kelompok doa bisa menyebarkan kebenaran ini,
meniupkan iman kepada orang-orang yang telah kehilangan kesadaran atas siapa dirinya
dan dari mana mereka berasal. Kelompok doa itu bisa menjadi sarana untuk menyebarkan
pencerahan evangelis yang kini dirasakan di seluruh bagian dunia ini sementara saat bagi
penggenapan nubuatan ini, saat bagi KedatanganKu Yang Kedua, mulai dinyatakan melalui
berbagai peristiwa dunia. [43.13]
Bersiaplah setiap saat, anak-anakKu. Tetaplah kamu dalam keadaan rahmat dan jagalah agar
hatimu tetap terbuka terhadap ajaran-ajaran kasih dan damaiKu di dunia. Jika semua anakanakKu mengikuti ajaran-ajaranKu maka tak ada lagi peperangan, keserakahan, kebencian,
ataupun kemiskinan di dunia. Hendaknya kamu duduk diam dengan tenang, setengah jam
setiap hari. [43.14]
Bacalah mazmur, perumpamaan-perumpamaan, dan bertanyalah dalam dirimu ‘apakah
pelajaran ini ada hubungannya dengan hidupku sehari-hari ?’. Kamu tahu jawabnya, tentu
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ada hubungannya. Berdoalah memohon kekuatan untuk merubah sikap dan pandanganmu
atas kehidupan sesudah ini. Ingatlah akan pelajaran yang penting ini. Dunia ini hanya seperti
mampir lewat saja dalam waktu yang singkat. Satu-satunya kebahagiaan sejati dan
kehidupan kekal adalah tinggal bersama Aku di Surga, Kerajaan BapaKu. [43.15]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [43.16]
44. Kasih adalah jalan menuju Keselamatan
Sabtu, 5 Februari 2011 | [44.1] - [44.4]
PuteriKu yang terkasih, hari ini kamu telah diberi rahmat yang istimewa, agar Aku bisa
menarikmu lebih dekat lagi kepadaKu. Karena hanya dengan berada dekat denganKu maka
kamu bisa merasakan damai, kasih dan kebahagiaan didalam hatimu. Hanya melalui doa dan
menggandeng tanganKu melewati segala kesulitanmu maka kamu bisa bersatu denganKu.
PuteriKu, jika kamu mau menyerah dan percaya kepadaKu maka kamu akan mengerti kasih
yang ada didalam hatiKu ini kepadamu. Dan jika kamu melakukan hal itu, kasihmu kepadaKu
akan semakin besar. Hanya jika kamu mempersembahkan seluruh perhatianmu dan
menaruhnya didalam tanganKu maka semua itu akan Kuselesaikan. [44.1]
Kamu bisa menunjukkan kasihmu yang sejati jika kamu mengasihi Aku. Melalui kasih maka
kamu akan diberkati dengan karunia untuk bisa melihat orang lain melalui hatiKu yang
penuh dengan belas dan kasih. [44.2]
Dengan begitu kamu telah menunjukkan kepadaKu bahwa hidupmu akan berubah dan
kebahagiaan akan menguasai kehidupanmu sehari-hari. Janganlah takut akan kasihKu. Kasih
itu ada berlimpah bagimu jika kamu mau berpaling kepadaKu dan memintanya. Sekali kamu
menerima kasih ini, maka bermurah-hatilah dengan kasih itu. Sebarkanlah kasihKu kemanamana sehingga kamu semua, terutama jiwa yang masih ragu-ragu, mau mengundang Aku
kedalam jiwa mereka. Inilah satu-satunya jalan menuju keselamatan. [44.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [44.4]
45. Pertobatan global akan terjadi
Minggu, 6 Februari 2011 | [45.1] - [45.10]
PuteriKu yang terkasih, ini adalah salah satu dari pesan-pesan terakhir yang diselipkan
kedalam bukuKu yang suci yang pertama, yang ada didalam buku ‘Peringatan’ itu. [45.1]
Anak-anakKu yang terkasih, segera kamu akan diberitahu tentang keberadaanKu melalui
pemurnian itu. Sangat segera, umat yang percaya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, serta
kaum atheis akan diberi hadiah terakhir sebelum hari yang mulia itu, ketika Aku datang
kembali untuk menghakimi. [45.2]
Peristiwa besar ini akan membuka hatimu dan kamu akan merasa takjub atas besarnya kasih
yang Kuperlihatkan kepadamu didalam tindakan Kerahiman ini. Banyak dari kamu yang
belum percaya bahwa Aku, atau BapaKu Yang Kekal, ada. Bagi kamu, jiwa-jiwa yang tak
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bersalah, kamu harus mengerti bahwa KerahimanKu menyelimuti kamu selama Peristiwa
Peringatan itu. [45.3]
Tidak peduli apapun nama yang kau berikan kepadaKu, sejak itulah maka sebuah pengertian
dan kesadaran yang baru akan menyelimuti jiwamu. Bersyukurlah jika hal ini terjadi karena
Pemurnian ini akan menjadi Keselamatanmu. [45.4]
Sekali peristiwa ini selesai, semua orang yang percaya dan orang-orang lain akan bertobat,
karena akhirnya mereka mengerti akan kebenaran ini, dan mereka akan menjadi pasukanKu
yang baru di dunia ini. Kamu masing-masing yang mencari pengampunan jika dosa-dosamu
telah dinyatakan kepadamu, akan berusaha menyebarkan kebenaran ini kepada orangorang yang berada didalam kegelapan. [45.5]
Anak-anakKu, karunia ini akan sangat melukai hatimu sebab kamu akan diperolokkan dalam
namaKu. Bersyukurlah jika hal ini terjadi karena kamu akan tahu, meski hal itu menyakitkan,
bahwa kamu adalah muridKu yang sejati. Kamu akan bersatu denganKu di Surga ketika tiba
saatnya. Janganlah takut dengan imanmu, kekasihKu. Karena ketika kamu menyaksikan hal
itu, meski hanya untuk sesaat saja, maka kamu tak akan tahan menyaksikan terang dan
kemuliaan yang disediakan BapaKu bagimu di Surga. Hanya dengan sekali pandang saja
maka keinginanmu akan daya tarik dunia ini akan menghilang, yang nampaknya indah,
karena hal ini juga diciptakan oleh Allah, dan kamu akan meminta waktu untuk bisa bersama
Aku di Surga. [45.6]
Pesan kasih bagi kaum atheis. [45.7]
Ingatlah akan satu pelajaran lagi dariKu. Kaum atheis, dimanapun mereka berada,
dengarkanlah pesan ini sekarang meski kamu sulit menerimanya. Semua anak-anakKu di
dunia ini merasakan kasih didalam hidup mereka. Jika kamu merasakan kasih didalam
hatimu, kamu tak bisa melihatnya, tak bisa menyentuhnya, dan sulit untuk menjelaskannya.
Tak ada cara ilmiah yang bisa memeriksanya. Kasih membuatmu rendah hati. Kasih
membuat murah hati. Kasih bisa membuatmu melakukan kurban yang besar. Kasih itu
membingungkan namun menggairahkan. Kasih itu bukan buatan manusia. Ia adalah hadiah
dari Allah. Kasih hanya berasal dari satu sumber. Kasih adalah Allah. Allah adalah kasih.
Begitu sederhananya.
Bukalah hatimu terhadap kasih yang murni agar Aku dan BapaKu Yang Kekal memeluk kamu
masing-masing. Lihatlah kepadaKu sebagai anak kecil yang memandang kepada orang
tuanya. Panggillah Aku maka Aku akan memenuhi hatimu. Jika hal itu terjadi maka kamu tak
akan berpaling menjauh. [45.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi. [45.9]
Yesus Kristus [45.10]
46. Terbitkanlah pesan-pesan ini ke seluruh dunia
Senin, 7 Februari 2011 | [46.1] - [46.10]
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PuteriKu, kamu telah sedikit menyimpang, dan kini kamu meminta kekuatan untuk
memberimu kepercayaan serta keberanian dalam melaksanakan perintah-perintahKu. Hal
ini memang baik. Berikanlah waktumu kepadaKu seperti yang diminta oleh IbuKu Yang
Terberkati, karena jiwamu harus tetap murni ketika kamu menyampaikan perkataanKu ini.
[46.1]
Kini Aku memintamu untuk mulai merencanakan penerbitan PeringatanKu yang amat
berharga ini, yang merupakan sebuah hadiah bagi setiap orang di dunia. Mereka harus
diberi detil dari pesan-pesan ini hingga akhir Februari melalui internet dan ke seluruh dunia.
Segeralah, nak, lakukanlah apa yang harus kau lakukan, agar ada sebanyak mungkin orang
memiliki kesempatan untuk mendengarnya. PuteriKu yang terkasih, serahkanlah waktumu
saat ini bagiKu karena hal ini mendesak sekali. Permintaan ini bukanlah untuk menakutnakuti kamu. Hal ini untuk menekankan betapa mendesaknya pesan ini agar sebanyak
mungkin orang di dunia bisa dipersiapkan. Maka mereka akan bisa mencari rekonsiliasi
ketika dosa-dosa mereka dibuka dihadapan mata mereka. [46.2]
Dengan bersiap-siap maka mereka akan memperoleh manfaat yang besar. Hal ini karena
melalui ‘selembar’ kitab suci ini mereka akan bisa melewati Saat Peringatan itu dengan
aman. Kemudian mereka akan menjadi murni dan dengan berkat yang mereka terima
mereka akan siap menghadapi cobaan-cobaan yang akan mengikutinya. [46.3]
Peluklah karunia ini, puteriKu. Janganlah merasa takut atau bingung. Ini adalah sebuah
hadiah bagi umat manusia. Penerimaanmu terhadap panggilan ini berarti bahwa kamu telah
menderita tetapi bukan dengan cara seperti yang kau harapkan. Penderitaanmu terjadi
karena adanya godaan. Keraguanmu telah menghalangi kamu untuk menerima damai dan
kebahagiaan didalam jiwamu yang menjadi milikmu jika kamu memberiKu kebebasan untuk
menuntunmu. Inilah saatnya, puteriKu, untuk menyerahkan segalanya kepadaKu.
Serahkanlah kepadaKu kehendak bebasmu sebagai hadiah bagiKu dan Aku akan
memberimu hadiah yang terbesar dan paling menarik : Damai, kebahagiaan dan kasih yang
sangat besar dalam setiap bagian dari dirimu. Datanglah sekarang, puteriKu. Jadilah milikKu.
Bersatulah bersamaKu. Berilah Aku seluruh kasihmu, penderitaanmu, kekhawatiranmu,
serta perhatianmu. Serahkanlah semua itu sekarang. Setelah itulah kamu akan menjadi
bebas dan merasa ringan. [46.4]
Tugas ini membutuhkan kekuatan, puteriKu. Kamu bukan hanya menjadi seorang visiuner.
Aku juga memberimu karunia nubuatan. Mengapa ? Karena kamu, nabiKu yang berharga,
akan menjadi sarana penyebaran kabar gembira ini kepada seluruh bumi mengenai
KedatanganKu Yang Kedua ketika Aku kembali ke dunia nanti. [46.5]
Aku sadar bahwa kabar ini amat mengejutkan, tetapi kamu telah dipersiapkan bagi tugas ini
sejak lama dimana kamu tidak menyadarinya. Untuk menolongmu didalam tugas ini Aku
telah memilih sejumlah orang kudus untuk mendampingimu. Mereka termasuk
St.Benedictus, St.Agustinus, St.Paus Paulus II, St.Faustina, St.Malachy dan St.Theresa dari
Avila. Aku akan mengungkapkan yang lain-lainnya nanti. Semuanya sedang bekerja saat ini
untuk mendukung tugasmu yang merupakan tugas yang amat penting yang pernah
diberikan kepada umat manusia di saat yang genting dalam sejarah ini. [46.6]
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Janganlah takut, Puteriku. Kamu sudah lebih dari cukup untuk mampu melaksanakan tugas
ini. Mengapa kamu berpikir bahwa Aku menuntut disiplin yang terlalu besar darimu ? Kamu
masih memiliki berbagai cara untuk bertindak bagi perkembangan spirituilmu, namun hal itu
akan terjadi pada waktunya nanti. Aku akan terus menyampaikan pesan-pesanKu secara
pribadi kepadamu sementara volume pertama diterbitkan. Aku mengasihi kamu, puteriKu.
Aku juga tahu kamu mengasihi Aku. Aku tahu bahwa sulit bagimu mengalami berbagai
tekanan saat ini. Namun kamu akan berteguh, semakin kuat dan kuat. Energimu serta
kecepatan berpikirmu akan meyakinkan kamu bahwa rentetan pesan-pesan yang penting ini
akan sampai kepada semua anak-anakKu dimana-mana. Di semua negara. [46.7]
Begitulah perkataanKu untuk saat ini. Terima kasih atas waktumu untuk bermeditasi dan
menjawab Aku malam ini. [46.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [46.9]
Yesus Kristus [46.10]
47. Pesan dari Roh Kudus
Sabtu, 12 Februari 2011 | [47.1] - [47.5]
Saatnya telah tiba untuk bangkit sekarang dan mengambil piala ini, minumlah darinya
karena ia adalah Piala Keselamatan. Dengan minum dari piala ini kini kamu dipersiapkan
untuk membagikannya kepada semua orang. Kini kamu telah siap untuk mewartakan
perkataan Kristus sehingga jiwa-jiwa bisa diselamatkan selama saat Peringatan itu. [47.1]
Janganlah menyia-nyiakan waktu untuk sesaat sekalipun yang kini semakin dekat dengan
peristiwa besar itu. Kamu hanya memiliki waktu sedikit saja agar dunia bisa membaca isinya
di internet. Karena waktu ini akan menjadi sarana untuk menyelamatkan jutaan orang dari
api neraka. [47.2]
Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar namun kamu kini telah siap. [47.3]
Pergilah sekarang didalam kasih dan damai. [47.4]
Roh Kudus [47.5]
48. Bangkitnya dunia Arab. Tiga pemimpin dunia dibunuh
Kamis, 17 Februari 2011 | [48.1] - [48.14]
PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku berbahagia sekali karena rangkaian pesan-pesan ini
sedang dipersiapkan untuk disebarkan kepada semua orang. Segera kamu akan melihat
bahwa semua negara akan mencari pesan-pesan ini. Janganlah khawatir akan keselamatan,
karena Aku akan melindungi kamu dan keluargamu setiap saat. Meski Aku sangat mengasihi
kamu, anakKu, tetapi hatiKu bersedih atas penderitaan yang disebabkan oleh kelompok
masyarakat yang cerdik untuk menguasai negara-negara. [48.1]
Mereka akan melakukan hal ini dengan menyingkirkan para pemimpinnya*. Mereka akan
menawarkan bantuan. Kemudian mereka akan membeli persahabatan dari rezim yang baru
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hingga akhirnya mereka bisa mengedalikan rezim itu. Pengendalian dan penguasaan yang
baru ini akan lebih jelek dari pada para diktator yang haus akan kekuasaan yang dijatuhkan
dengan alasan kebebasan. [48.2]
Amatilah sekarang, puteriKu, kecepatan dari dunia ---- yang akan bersatu melawan umatKu,
Yahudi. Amatilah betapa semua sekutu mereka akan terjatuh hingga kelompok mereka
terbuka. [48.3]
PuteriKu, ketika Peringatan itu terjadi, perkataanKu akan lebih banyak didengarkan setelah
pertobatan itu terjadi. Ini akan menjadi saat bagi para pengikutKu yang kudus (para
rohaniwan) untuk bersatu melawan tiran yang muncul di dunia Barat terutama di Eropa.
Berdoalah untuk merebut kebesanmu untuk berdoa. Jika tidak, maka bukan saja terjadi
perang agama, tetapi juga merupakan pembunuhan genosida. [48.4]
Akan ada tiga pemimpin dunia yang dibunuh satu demi satu. Ingatlah bahwa masing-masing
akan dibunuh melalui perencanaan dari Kelompok Setan itu, organisasi subkultur yang
memerintah di semua negara, meski kamu tak bisa melihat mereka karena mereka itu
pengecut. Tetapi mereka tak akan lama bisa bersembunyi. Ketika pengendalian itu sudah
mereka dapatkan, mereka akan mencari perhatian dan penghormatan darimu. [48.5]
Peringatan itu akan menyelamatkan anak-anakKu dimana-mana. Pertobatan itu, yang
menjadi hadiah dariKu, akan diberikan kepada mereka termasuk orang-orang yang
berkomplot dan berencana merebut kuasa Allah di dunia ini. Seandainya mereka mengerti
bahwa kuasa ini tak akan bisa menjadi milik mereka, maka mereka akan menghentikan
usahanya. Tetapi mereka itu buta. [48.6]
Lebih banyak lagi malaikatKu** yang kini berada di dunia sebagai manusia akan menolong
jiwa-jiwa yang tersesat ini untuk menuju kepada kebenaran. Banyak orang yang akan
bertobat. Tetapi ada juga yang tidak. [48.7]
PuteriKu, sebarkanlah pesan-pesan ini segera. Kamu hanya memiliki waktu beberapa
minggu. Gunakan segala cara yang tersedia. Beranilah. Lakukanlah segala sesuatu agar
semua anak-anakKu, dari segala bangsa, agar memahami makna dari hadiahKu yang
istimewa ini, ketika tanganKu terulur dari Surga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka.
[48.8]
Mereka yang pada mulanya tidak mau bertobat, akan bertobat sebelum saat Penganiayaan
itu ketika ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang kembali kepadaKu. Hal ini akan menjadi
sebuah saat yang sulit bagi semua orang. Tetapi bersabarlah, karena ada saat-saat yang
membahagiakan pada masa depan ketika damai itu akan kembali ke bumi. Setelah
panggilan yang membangunkan ini, anak-anakKu akan melihat kasihKu dan mereka akan
berlari menuju tanganKu. Kemudian ketika hal itu terjadi, tanganKu akan membentuk dan
menjaga KerajaanKu terhadap si penipu yang kekuasaannya berlangsung singkat saja. [48.9]
Ini adalah sebuah titik balik didalam sejarah anak-anak manusia. Segera kamu akan
mengerti hal ini. Sejak itu semua pikiran yang ragu, pada saat Peringatan itu, akan terbuka
terhadap kebenaran ini. [48.10]
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Pergilah sekarang, puteriKu, didalam damai dan kasih bagi seluruh umat manusia. [48.11]
Yesus Kristus, Raja Yahudi [48.12]
Catatan :
* Visiuner ini ingin menjelaskan kepada dunia dengan alasan yang tak bisa diungkapkan,
atas nama-nama dari para pemimpin dunia itu. DUA DARI MEREKA BERASAL DARI DUNIA
ARAB dan SATU DARI DARATAN EROPA, demi menghormati keluarga mereka dan untuk
menghindari rasa takut. Namun visiuner ini memberikan pesan-pesan ini kepada sejumlah
pejabat gereja serta media massa yang dicekal penerbitannya segera setelah pembunuhan
itu terjadi (semuanya terjadi dalam waktu yang berdekatan). [48.13]
** Adalah pengertian dari visiuner ini yang mengacu kepada ‘para malaikat’ sebagai sebutan
bagi ‘para utusan’ yang dipilih dari seluruh dunia untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi ini
yang bertujuan untuk pertobatan banyak orang. [48.13]
49. Pesan terakhir bagi Volume ini. Peringatan
Sabtu, 19 Februari 2011 | [49.1] - [49.15]
PuteriKu yang terkasih, kamu telah berusaha keras untuk mematuhi perintahKu agar
menyucikan jiwamu dan hal ini sangat berkenan bagiKu. Berilah kepadaKu satu jam dari
waktumu sehari didalam keheningan bersamaKu dan biarlah Aku menarikmu mendekati
Hati KudusKu. [49.1]
Kamu akan merasa lebih kuat jika kamu melakukan hal ini. Mulailah hari ini dengan
melewatkan waktu ini bersamaKu sehingga Aku bisa menerangi hatimu dan meringankan
bebanmu. [49.2]
Hari ini Aku ingin membuka kepadamu keinginanKu bagi umat manusia agar mereka
memeriksa hidup mereka sebagai persiapan bagi saat Peringatan itu. PuteriKu, mereka yang
tak bisa mempersiapkan dirinya, membutuhkan doa yang banyak. [49.3]
Peringatan itu, hadiah yang besar itu, kini akan dihadirkan kepada dunia. Semuanya akan
diberi kesempatan untuk menikmati kebahagiaan itu ketika akhirnya mereka menyadari
kebenaran ini. Kebenaran dari keberadaanKu. Berdoalah bagi setiap orang, agar mereka
berani mencari pengampunanKu. [49.4]
Akhirnya anak-anakKu dimana-mana mulai membuka hati mereka. Kini mereka menyadari
bahwa dunia ini sedang berubah. Dunia yang mereka kenal sebelumnya, kini telah bergeser
menuju sebuah fase yang baru. Fase yang baru ini melalui sejumlah tahapan sebelum
mereka, anak-anakKu, akhirnya menjadi siap bagi Surga Yang Baru itu. [49.5]
Parasit dari si penipu itu akan bertempur dengan keras kepala menuju akhir yang pahit dan
malang. Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang malang dan tertipu ini agar ada secercah cahaya
menyinari hati mereka ketika mereka berhubungan dengan para pengikutKu yang setia.
Kamu, para pengikutKu, diberi rahmat untuk menolong mempertobatkan semua jiwa yang
tersesat didalam semak belukar dan kebingungan karena ulah si setan. [49.6]
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Nubuatan di La Salette, Fatima dan Garabandal kini dibuka [49.7]
Semua nubuatan yang diberikan kepada para visiuner terberkati di La Salette, Fatima dan
Garabandal kini akan dibuka agar dilihat oleh semua orang. Bagi banyak orang yang
mengetahui dan percaya akan nubuatan ini, ketahuilah bahwa sekarang Aku, Juru
Selamatmu, memanggil kamu semua untuk berdoa bagi seluruh jiwa-jiwa. Bukalah hatimu
sekali lagi bagi pesan-pesan yang baru ini, nubuatan terakhir yang sejenis, untuk diberikan
kepada semua anak-anakKu sebelum Aku datang kembali untuk menghakimi. [49.8]
Panggillah semua utusanKu dari gereja-gereja [49.9]
Aku juga memanggil semua utusanKu dari semua pemeluk agama yang lain yang
menghormati BapaKu Yang Kekal agar mendengarkan. Jangan biarkan si penipu, melalui
nabinya yang palsu, menipu kamu agar percaya akan kebohongan yang disampaikan dalam
namanya sendiri. Saat ini akan menjadi saat yang sulit bagi orang yang mengasihi Aku
karena kamu akan menjadi sangat bingung. [49.10]
Nabi palsu dan antikris [49.11]
Pandanglah dengan mata yang jernih nabi palsu itu yang berusaha menuntun gerejaKu
karena dia tidak berasal dari Rumah BapaKu. Dia akan nampak seperti baik dan benar.
Tetapi hal ini adalah palsu. Amatilah juga persahabatan yang diperlihatkannya dengan
antikris, karena mereka akan menjadi dua dari pengikut setan yang paling setia, yang
berpakaian domba. Mereka akan memiliki kuasa yang nampaknya seperti keajaiban zaman
dulu namun kuasa-kuasa ini adalah dari setan. Kamu harus tetap dalam keadaan rahmat
setiap saat agar kamu bisa membela imanmu. Berdoalah bagi para hamba kudusKu (para
rohaniwan) yang ragu-ragu dalam imannya, karena mereka akan ditarik menuju pelukan si
penipu. Dia akan mengabdi kepada mereka karena dia menawarkan sukacita, gairah, dan
kasih yang tidak lain adalah rasa cinta diri serta penampilan yang karismatik dan semua ini
sulit untuk ditolak. Lewatlah jalan menurun ini, para hamba kudusKu (para rohaniwan) maka
kamu akan terpisah dariKu selamanya. [49.12]
Kamu mungkin bertanya, mengapa peristiwa-peristiwa ini membawa banyak kesulitan ?
Kamu akan takjub mengapa Aku mengijinkan semua ini terjadi. Yang pasti Yesus, dalam
KerahimanNya, tak akan memberikan semua penghalang ini. Baiklah, Aku mengijinkan hal
itu terjadi karena melalui tantangan itulah pertempuran akhir itu, antara BapaKu Yang Kekal
dengan setan, terjadi. Tanpa pertempuran akhir itu setan tak bisa dijatuhkan menuju
lembah neraka selamanya. [49.13]
Waspadalah akan tipuan ini. Jangan biarkan jiwamu tersesat seperti ini. Berdoalah,
berdoalah, berdoalah memohon rahmat untuk bisa membedakan, sehingga kamu bisa
melihat nabi palsu ini apa adanya. Iblis dikirim dari dalam neraka untuk menyesatkan kamu.
Berterima-kasihlah jika kamu menjadi sasarannya. Karena kesetiaanmu kepadaKu maka
kamu akan diuji dengan kerasnya. Ujian atas imanmu. Tidak pernah lagi kamu akan
menghadapi ujian seperti saat ini. Karena itu bersiaplah. Berpalinglah kepadaKu, semua
hamba kudusKu, sebelum terlambat. [49.14]
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Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [49.15]
50. Demokrasi akan hilang. Imam-imam akan menjadi martir
Kamis, 3 Maret 2011 | [50.1] - [50.21]
Oh puteriKu yang terkasih, dengan bahagia Aku berusaha menarik perhatianmu malam ini.
Ketidak-hadiranmu telah menyedihkan Aku namun Aku tahu bahwa kamu akan segera
kembali kepadaKu. [50.1]
Dengarkanlah baik-baik. Aku sadar bahwa kamu sibuk dengan kehidupanmu, namun
hendaknya kamu mengerti betapa mendesaknya pesan ini. SabdaKu sedang diberikan
kepadamu di sebuah zaman yang paling bersejarah sejak awal dunia ini. Karena sekarang
inilah saatnya bahwa dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang belum pernah
disaksikan sebelumnya oleh umat manusia. [50.2]
Bersiaplah sekarang, anakKu, sementara kamu masih berada di dunia ini. Segera, salah satu
hadiah yang paling berharga dari kerahimanKu akan diberikan kepada masing-masing dari
kamu. PeringatanKu ini, yang sedang diberikan kepadamu akan menimbulkan pertobatan
dimana-mana. Jika hal ini terjadi, setelah saat itu, ketika dunia masih tetap ada, Kasih,
melalui penerimaan akan kebenaran, akan tersebar luas. [50.3]
Para pengikut setan akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan perbuatan jahat mereka
dihadapan kasih dan terang yang akan bersinar kepadamu. Namun meski ada peristiwa
besar itu, yang akan mengejutkan kamu, akan membawa banyak sekali pertobatan. Maka
kamu harus bersiap-siap menghadapinya. [50.4]
Percayalah bahwa nubuatan ini akan terjadi. Sangat sedikit sekali orang yang bisa
menyangkalnya baik selama ataupun sesudah peristiwa itu. Namun masih banyak orang
yang berpaling dariKu. Kemudian Penganiayaan Besar itu akan segera mengikuti peristiwa
itu. [50.5]
Imam-imam akan menderita. [50.6]
PasukanKu yang terdiri atas para pengikutKu yang terkasih, akan bangkit dengan berani dan
membela keberadaanKu. Namun orang-orang yang paling tidak kau harapkan, termasuk
para pemimpin gerejaKu, akan berada disamping setan dan semua parasitnya. Mereka akan
ditipu karena kelemahan iman mereka. Kamu akan melihat bahwa WakilKu (Paus), para
hamba kudusKu (para rohaniwan), harus mempertahankan iman mereka. Kekejaman yang
akan diperlihatkan kepada mereka akan mirip dengan yang Kualami dari para algojoKu dulu.
Percayalah hal ini, kamu semua yang mengikuti Aku. Jangan sampai kamu tergoda untuk
mengikuti jalan si pengkhianat itu meski kamu diancam. Janganlah percaya akan janji-janji
palsu mereka. Beranilah. Berdoalah memohon kekuatan. [50.7]
Penganiayaan itu tak akan berlangsung lama. [50.8]
Beranilah kamu, umat beriman, karena orang-orang yang paling dekat dengan kamu akan
berpaling dari iman yang benar. Kamu akan mendapati dirimu terkucil, ditertawakan dan
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dihinakan secara terbuka. Abaikanlah cemoohan mereka. Aku akan menuntun dan
melindungi kamu semua. Karena saat ini tidak berlangsung lama. Penderitaan yang paling
menyakitkan yang akan kau alami akan berupa ketidak-setiaan mereka. Kepada kebenaran.
[50.9]
Bangsa-bangsa bukan kristiani akan berkuasa. [50.10]
Doa bisa mengurangi beberapa dari peristiwa bencana itu yang akan segera terjadi.
Penganiayaan yang akan dikenakan kepada orang-orang yang percaya kepadaKu dan
BapaKu Yang Kekal akan dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tak memiliki kasih. Kasih
kepada Allah. Satu-satunya kasih yang ada didalam hati mereka adalah kekuasaan atas
negara-negara yang kurang beruntung. Pengendalian adalah tujuan utama mereka.
Kemuliaan dan pencarian kekayaan dan penguasaan atas dirimu, negerimu dan orang-orang
yang tidak mau menyangkal Aku. Jika kamu menyerah, anak-anakKu, maka akan sulit sekali
untuk kembali atau mencari jalanmu kepadaKu. Hal ini memerlukan keberanian yang luar
biasa dihadapan penghalang yang sangat besar. Tetapi kamu akan menang. Kamu akan
menderita karena semangat didalam hatimu yang besar demi kasih kepada Allah, BapaKu
Yang Kekal, tetapi kamu akan menerimanya dengan kebahagiaan didalam jiwamu. [50.11]
Bangkitnya diktator-diktator baru. [50.12]
Perubahan-perubahan yang mendadak pada situasi dunia yang hingga kini terasa kacau
terus menerus, kini akan muncul sebagai sebuah perang. Berbagai peperangan akan
menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Demokrasi akan segera menghilang dan diktator
yang jahat akan muncul. Para diktator ini akan berhati-hati sekali didalam sikap mereka agar
mereka dipercaya orang banyak. Mereka akan muncul sebagai para penengah perdamaian
dan sebagai ‘juru selamat’. Sebagai imbalan karena mereka memberimu makan, maka
mereka akan mengendalikan milikmu yang kemudian akan menjadi milik mereka. Kamu
akan harus minta ijin mereka untuk memberi makan keluargamu. Untuk bisa berpergian
kamu harus memakai kartu identitas khusus dan kamu akan diminta untuk menerima Tanda
dari Binatang itu. Berlarilah menjauh, anak-anakKu. Sembunyilah. Karena tindakan itu masih
belum semuanya. Mereka akan mendikte kamu bagaimana berdoa, karena hal itu bukan
berdoa kepada Allah, melainkan kepada mereka. Anak-anakKu, ini adalah para pasukan
setan dan mereka ingin mencuri jiwamu. [50.13]
Kamu yang percaya kepadaKu, bersiaplah. Kembalilah segera kepada gereja-gerejamu.
Berdoalah kepada Allah, Bapa Yang Kekal. Berkumpullah didalam kelompok-kelompok doa,
dan berdoalah, berdoalah, berdoalah. Mintalah rekonsiliasi (tobat) sekarang sehingga ketika
kamu menyaksikan peristiwa Peringatan itu kamu akan menerima kenyataan dari keadaan
jiwamu dengan kerendahan hati. Tak perlu kamu merasa takut. [50.14]
Berdoalah juga bagi keluarga dan sahabat-sahabatmu. Anak-anakmu. Para tetanggamu.
Mereka semua juga harus bersiap-siap. Banyak sekali orang yang akan dipertobatkan ketika
mereka menyaksikan kebenaran akan keberadaanKu. Banyak sekali orang yang tak bisa
tahan mengalami kejutan itu ketika mereka melihat betapa besarnya mereka telah
menentang Aku. Yang lainnya lagi ada yang tidak peduli. Waktunya terus berjalan. [50.15]
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Mintalah Aku agar menolongmu. [50.16]
Tanda-tanda itu, yang telah dinubuatkan, berada disekitar anak-anakmu. Lihatlah hal itu dan
terimalah apa adanya. Kekacauan. Gempa bumi. Banjir. Perubahan iklim. Kini semua itu
semakin meningkat. Uang menjadi sulit dicari, begitu juga dengan makanan. Tetapi
janganlah kamu mengira bahwa semuanya akan menghilang, karena jika kamu mau berdoa
meminta pertolonganKu maka kamu akan dijawab. Aku akan memegangi kamu dengan
tanganKu melewati kekacauan ini. Tetapi kamu harus membuka hatimu. Tolaklah semua
upaya yang membujuk kamu agar bersatu dengan rencana setan itu. Kembalikanlah
kemurnian hati dan pikiranmu. Bersikaplah rendah hati. Janganlah takut untuk membela
hakmu untuk percaya kepadaKu. [50.17]
Saatnya untuk mempersiapkan jiwamu. [50.18]
Saatnya sudah siap. Pergilah sekarang, anak-anakKu, persiapkanlah jiwamu. Melalui
Sakramen-sakramen, carilah rahmat yang diperlukan untuk menyucikan jiwamu. Mintalah
kepadaKu untuk menggandeng tanganmu dan mintalah keselamatan. Belas dan kasihKu
kepada kamu masing-masing adalah diluar pengertianmu. Tetapi ketika peristiwa Peringatan
itu, salah satu hadiah terbesar yang Kuberikan kepadamu, sebelum saat pengadilan akhir
itu, terjadi, hal itu harus disambut olehmu. Berterima-kasihlah karena kamu diberi dengan
karunia yang amat menakjubkan ini. Karena ketika pertobatan itu terjadi di segala sudut
dunia ini maka kamu akan siap bagi Surga dan Bumi yang baru itu yang akan menjadi satu,
SurgaKu, serta warisan yang mulia kepada kamu masing-masing yang seharusnya kau pilih
sejak sekarang. [50.19]
Nantikanlah PeringatanKu sekarang, anak-anakKu. Karena saatnya sudah semakin dekat.
[50.20]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Hakim yang adil dan Murah Hati, Yesus Kristus [50.21]
51. Seluruh umat kristiani, bertobatlah sekarang. Umat Katolik, berdoalah bagi Paus
Benediktus
Sabtu, 5 Maret 2011 | [51.1] - [51.9]
PuteriKu yang terkasih, kini kita bersatu lagi. Beberapa hari terakhir ini kamu sibuk sekali.
Apakah kamu merasakan kekuatan yang Kuberikan kepadamu didalam tubuh dan imanmu ?
Hal ini karena tugasmu ini amat berkenan bagiKu. Sementara kamu terus berusaha
menerbitkan pesan-pesan ini, doronglah sebanyak mungkin orang yang kau kenal agar
segera mencari rekonsiliasi (pertobatan) atas dosa-dosa mereka. Tidak peduli agama
kristiani yang mana yang mereka ikuti. Mereka harus memperlihatkan kerendahan hati,
serta kesetiaan kepadaKu dengan cara mencari penebusan. [51.1]
Tindakan yang sederhana akan membuat mereka kuat selama peristiwa yang Kusebut
sebagai Peringatan itu. Bertobatlah kamu semua untuk menyelamatkan jiwamu. Bersiaplah
menghadapi Peringatan itu segera karena kamu yang tidak berada dalam keadaan rahmat
tak akan bisa bertahan menghadapinya. [51.2]
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PuteriKu yang terkasih, Aku ingin kamu bergerak cepat untuk menyebarkan pesan ini. Aku
telah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa pesan-pesan ini harus segera diberikan
kepada sebanyak mungkin orang, dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sementara
peristiwa ini semakin dekat maka juga terjadi peristiwa yang mengenai Vatikan. [51.3]
Mintalah agar setiap orang berdoa bagi WakilKu, Paus Benediktus, karena dia dikelilingi oleh
para musuh dari BapaKu Yang Kekal. Berdoalah bagi para imam yang teguh imannya
kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal. [51.4]
Munculnya nabi palsu [51.5]
Mereka harus berdoa banyak sekarang karena akibat dari serangan terhadap WakilKu ini
akan kau saksikan. Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar segera Nabi Palsu itu diketahui jati
dirinya. Perhatikanlah sikapnya. Niatannya adalah mencari agendanya sendiri. Lihatlah cara
dimana para hamba kudusKu yang tersesat merasa takjub dihadapan kakinya. Kemudian
dengarkanlah apa yang dikatakannya. Kerendahan hatinya hanyalah palsu belaka. Niatannya
adalah jahat dan kasih yang dilakukannya adalah kepada dirinya sendiri. Dia nampak seolah
inovativ, dinamis, sebagai udara yang segar. Sementara itu kekuatannya adalah besar dan
tidak berasal dari Allah, BapaKu Yang Kekal. Semua itu berasal dari setan. Si jahat. [51.6]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Anak-anakKu, kamu harus berjaga. Kamu membutuhkan
Aku untuk menuntunmu sekarang sementara nubuatan-nubuatan ini dibuka kepada umat
manusia. Kuatlah kamu. Setialah kepada ajaran-ajaranKu. Berdoalah didalam kelompokkelompok. Berdoalah Rosario Kudus untuk mencari perlindungan terhadap setan. [51.7]
Ingatlah akan satu pelajaran. Ajaran-ajaranKu tak pernah berubah. AjaranKu adalah sama
seperti saat-saat sebelumnya. Seperti telah Kukatakan sebelumnya, jika kamu mendapati
ajaran-ajaranKu dirusak, dicampakkan, atau seperti yang ada saat ini diselewengkan, dengan
cara yang aneh atau bertentangan, maka berpalinglah darinya dan berdoalah kepadaKu
untuk memperoleh tuntunan. [51.8]
Juru Selamat Ilahimu, Yesus Kristus [51.9]
52. Penghiburan bagi mereka yang mempertanyakan pesan-pesan ini
Minggu, 6 Maret 2011 | [52.1] - [52.7]
PuteriKu, tetaplah kamu kuat. Janganlah kamu menyiksa dirimu dengan membaca
komentar-komentar di internet mengenai kebencian dari banyak sekali anak-anakKu
terhadap Aku. Penolakan terhadap DiriKu tidaklah diawali dan diakhiri pada penyalibanKu.
Tetapi ia berlangsung sampai sekarang sebagai akibat langsung dari kebencian yang
disebarkan oleh setan melalui anak-anakKu. Kamupun akan menderita demi namaKu, anakanakKu yang berani membela Aku. Hal ini bukanlah hal yang baru. Memang mengejutkan
bagi kamu untuk menyaksikannya. [52.1]
Terutama diantara para pengikutKu yang mengaku percaya kepadaKu, akan menganggap
bahwa pesan-pesan ini sulit diterima. Pada saatnya nanti ketika bukti itu dibuka, maka
mereka yang selama ini membenci Aku akan memeriksa kembali sikap mereka. Beberapa
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akan menangis ketika manisnya kebenaran ini diperlihatkan kepada mereka. Yang lainnya
lagi masih mempertanyakan karena mereka salah dalam membuat keputusan melalui
penalaran manusia. [52.2]
Pergilah sekarang dan berdoalah bagi mereka yang masih mempertanyakan pesan-pesan ini.
Memang hak mereka jika mereka melakukan hal itu. Bagi mereka yang datang dalam
namaKu haruslah menerima kenyataan bahwa mereka ditentang. Karena itu semua pesanpesan hendaknya diperhatikan dengan baik-baik. [52.3]
Pergilah didalam damai dan kasih. Ingatlah bahwa Aku mengasihi semua anak-anakKu
termasuk mereka yang membenci Aku. [52.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [52.5]
Yesus Kristus [52.6]
Hakim atas seluruh umat manusia [52.7]
53. Umat manusia sedang dihukum di Tahun Pemurnian ini
Jumat, 11 Maret 2011 | [53.1] - [53.6]
PuteriKu yang terkasih, pemurnian yang akan diderita oleh umat manusia melalui berbagai
peperangan, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, gelombang panas serta
longsoran lumpur, terus berlangsung karena dosa-dosa umat manusia. [53.1]
Hanya mereka yang mau berpaling kepadaKu, Juru Selamat Ilahi dan Pencipta mereka,
kepada BapaKu, Bapa mereka juga, yang bisa diselamatkan. Janganlah memandang BapaKu
dengan rasa takut karena Dia sangat mengasihi semua anak-anakNya. Namun Dia akan
menghukum mereka yang tidak mau menerima kehadiranNya. Saat ini ketika kejahatan,
tidak adanya iman, serta kasih percabulan akan dirinya sendiri terus meningkat, maka
kesabaranNya semakin habis. [53.2]
BapaKu Yang Kekal, Allah Pencipta dan Pembuat segala hal, mengasihi semua anak-anakNya
dengan kelembutan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Namun seperti halnya
dengan orang tua, yang bertanggung-jawab terhadap anak-anak mereka dan akan
menghukum jika mereka berbuat jahat atau kejam. Maka kini murka dari BapaKu juga
dilepaskan di dunia saat ini. PuteriKu, hal ini adalah seperti yang telah Kukatakan kepadamu
sebagai Tahun Pemurnian. [53.3]
Orang-orang akan mengerti bahwa peristiwa-peristiwa ini bukanlah peristiwa alam biasa.
Hal ini disebabkan karena campur tangan ilahiah yang bertujuan agar manusia menyadari
akan kebenaran dari Kitab Suci. [53.4]
Berdoalah, berdoalah memohon pertobatan. [53.5]
Kekasihmu, Yesus Kristus [53.6]
54. Gempa bumi di Eropa dan perang dunia
Jumat, 18 Maret 2011 | [54.1] - [54.22]
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PuteriKu yang terkasih, dengan kasih yang besar Aku datang untuk berbicara kepadamu
malam ini. Aku tahu siksaan yang kau alami. Penderitaan yang kini kau persembahkan itu
adalah bagi jiwa-jiwa dimana mereka akan menghadapi kutukan jika kamu tidak melakukan
hal itu dengan sukacita. [54.1]
PuteriKu, pesan-pesan ini adalah otentik dan kamu harus berbicara denganKu selama doa
atau sesudah doamu. Hal ini penting karena si penipu bisa ikut campur jika kamu tidak
berdoa kepadaKu. [54.2]
Perang Dunia [54.3]
PuteriKu, nubuatan yang Kukatakan sebelumnya, akan segera terjadi. WakilKu yang terkasih
tidak memiliki banyak waktu yang tersisa di Vatikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang
terjadi pada bulan Maret ini. Peristiwa-peristiwa lain kini bisa disaksikan oleh umat manusia
termasuk sebuah gempa bumi di Eropa, yang akan mengejutkan banyak orang. Pemurnian
ini akan mempersatukan banyak orang demi kebaikan bersama. Peristiwa-peristiwa global
lainnya, termasuk letusan gunung berapi, kini akan terjadi (*detil lokasi serta bulan
terjadinya ada pada visiuner ini) sementara itu perang di Timur Tengah akan melibatkan
bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dari Barat akan menyulut reaksi dari Rusia dan
China. Semuanya nanti akan berakhir dengan Perang Dunia. [54.4]
Doa akan bisa meringankan kerasnya peristiwa-peristiwa ini. [54.5]
Sementara itu, Peringatan itu akan segera terjadi. Hal ini akan menciptakan banyak
pertobatan. Pertobatan itu, melalui doa, akan melunturkan besarnya dan kejamnya
peristiwa-peristiwa ini. [54.6]
Penderitaan akan membawa Kerendahan hati. Kerendahan hati akan menyelamatkan jiwajiwa. [54.7]
PuteriKu, sementara dunia terus mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ini
hingga mereka yang menderita akan merasa direndahkan. Melalui kerendahan hati mereka
akan bisa diselamatkan. Semua ini perlu untuk mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu
Yang Kedua. Saat itu sudah tidak jauh lagi. PuteriKu, ia akan menjadi sebuah hari kemuliaan
besar bagi umat beriman. Ingatlah selalu akan hari ini didalam pikiranmu karena segala
penderitaan yang kau tanggung pada masa yang lalu dalam namaKu akan terlupakan sejak
itu. [54.8]
Semua nubuatan yang dikatakan didalam Kitab Wahyu kini hadir di dunia. Bagi mereka yang
mengerti makna dari peristiwa-peristiwa ini, tolong, jelaskan makna itu kepada orang-orang
lain akan perlunya mereka memohon pengampunan dari Allah untuk membersihkan jiwa
mereka. [54.9]
Meragukan pesan-pesanKu. [54.10]
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PuteriKu, selalu, selalu, dengarkanlah pesan-pesanKu dengan hatimu. Kamu tahu ia berasal
dariKu, Juru Selamat Ilahimu, meski orang-orang lain kadang-kadang meragukannya. Hal ini
sangat menyakitkan Aku. Aku mengerti bahwa banyak dari keraguanmu itu berasal dari
sebuah kekhawatiran jika kamu sampai menyesatkan orang-orang. Kini kamu harus
membuang semua pikiran ini. [54.11]
Serahkanlah keinginanmu kepadaKu. [54.12]
PuteriKu kamu akan semakin kuat jika kamu diberi dengan dukungan spirituil yang kau
perlukan dari seorang imam. Tetapi yang menyedihkan, tidak satupun dari mereka mau
menerima pialaKu ini dengan baik, sebuah keadaan yang sangat tidak Kusukai. Maka kini
kamu percaya sepenuhnya kepadaKu saja. Serahkanlah keinginanmu kepadaKu maka
segalanya akan menjadi jelas. Berdoalah Kerahiman IlahiKu seperti yang Kuminta darimu,
setiap hari, serta Rosario Kudus. Ikutilah doa adorasi paling tidak seminggu sekali, di sebuah
gereja. Semua hadiah kecil ini akan semakn mendekatkan kamu kepadaKu. Semakin dekat
dirimu kepadaKu semakin mudah dan sederhana tugasmu. [54.13]
Belalah pesan-pesan ini. [54.14]
Hormatilah Kitab Suci ini. Belalah ia. Terimalah karena ia akan diserang dan dikoyakkan
terutama oleh mereka yang mengaku sebagai ahli yang akan mencari bagian-bagian yang
menurut mereka bertentangan dengan ajaran-ajaranKu. Satu-satunya pertentangan yang
ada adalah pengertian mereka sendiri atas ajaran-ajaranKu. Disinilah mereka
menyelewengkan dan memutar-balikkan SabdaKu agar hal itu sesuai dengan keinginan
mereka sendiri. [54.15]
Pentingnya tetap dalam keadaan rahmat. [54.16]
PuteriKu, Aku telah kehilangan kamu dan komunikasimu denganKu dari dalam hati.
Mintalah rahmat kepadaKu untuk membuatmu tetap kuat maka kamu akan diberi. Aku
memiliki sebuah rencana bagimu puteriKu. Hal itu amat penting. Inilah sebabnya perlu sekali
jiwamu dimurnikan dan agar kamu tetap dalam keadaan rahmat setiap saat. Sementara
perubahan akhir bagimu sedang berlangsung menuju kesempurnaan spirituil maka kamu
akan menderita, puteriKu. Namun Aku akan mempersiapkan kamu bagi hal ini. Opini orang
lain jangan sampai membebani kamu. Mereka yang tidak berada didalam terang, yang
mengecewakan kamu, jangan hiraukan mereka. Tetapi berdoalah bagi mereka. Waspadalah,
bahwa mereka bisa melemparkan kamu jauh dariKu, tanpa kamu menyadarinya hingga
memungkinkan kamu menutup hatimu terhadap Aku. [54.17]
St.Agustinus dan St.Benediktus sedang bekerja bersama kamu. Mohonlah pertolongan
mereka maka kamu akan mendapati segalanya menjadi mudah. Melaksanakan tugasKu,
melaksanakan tugas yang Kuminta darimu adalah sulit. Setiap langkah akan membuatmu
semakin naik. Kemarahan, frustrasi, serta berbagai argumen akan muncul disekitarmu dan
semakin meningkat. Semuanya ditujukan untuk melemahkan keinginanmu jika kamu
memang mau. [54.18]
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Kamu harus memberkati rumahmu dan selalu membawa rosario, salib Benediktus, serta air
suci setiap saat. Beranilah kamu. Percayalah penuh kepadaKu. Akhirhya, silakan pergi.
Serahkanlah kehendak bebasmu kepadaKu sekarang dan Aku akan memberimu segala
rahmat yang diperlukan untuk melaksanakan tugasKu bagi kesempurnaan ini. [54.19]
Aku mengasihi kamu, puteri pilihanKu. Aku akan terus membuatmu semakin kuat dari pada
sebelumnya. Aku akan menuntunmu. Agar hal ini efektiv, maka menyerahlah kepadaKu,
didalam tubuh, pikiran dan jiwamu. Namun persembahan itu haruslah berasal darimu dan
diberikan sebagai hadiah yang berharga bagiKu. Aku tak bisa mengambilnya sendiri darimu
karena kehendak bebasmu itu adalah pemberian atau hadiah yang istimewa dari BapaKu
Yang Kekal. [54.20]
Pergilah sekarang, puteriKu. Pasrahkanlah segala kekhawatiran dan perhatianmu kepadaKu.
Bebaskanlah pikiran, tubuh dan jiwamu. Kemudian jika kamu telah menyerahkan kehendak
bebasmu kamu akan bisa bersatu denganKu. Hadiah bagiKu ini akan memastikan bahwa
sabdaKu didengar lebih efektiv di seluruh dunia ini. [54.21]
Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus, Hakim yang adil. [54.22]
55. Berdoalah bagi orang yang menyakiti kamu
Senin, 21 Maret 2011 | [55.1] - [55.5]
Malam ini puteriKu yang terkasih, kamu merasakan damai yang belum pernah kau rasakan
seperti itu sejak lama. Kamu puteriKu, telah disiksa oleh si penipu dan kini melalui rahmat
yang Kuberikan kepadamu kamu tidak lagi merasakan pengaruh dari si jahat itu. [55.1]
Aku telah mengirimkan kepadamu sebuah jiwa yang penuh kasih untuk menolongmu. Dia
akan menggandeng tanganmu dan menuntunmu menuju kepadaKu dan kepada kebenaran.
Kamu, puteriKu yang terkasih, kini mengerti apa artinya menderita dalam namaKu. Kamu
tahu bagaimana rasanya dicemooh didepan umum, dicibirkan dari belakangmu,
dipersalahkan, dimana kamu sendiri tidak berbuat salah. Dan semuanya kau lakukan dalam
namaKu. Berbahagialah puteriKu, karena hal ini berarti kamu semakin dekat denganKu.
Berdoa, karena kini kamu telah mengerti, akan bisa membuatmu selalu dalam keadaan
rahmat dan damai. [55.2]
PuteriKu, janganlah menghakimi orang yang menyakiti kamu. Berdoalah bagi mereka.
Ampunilah mereka. Namun bukankah kamu telah melakukan hal itu ? Kini kamu mengerti
kebenaran dari ajaran-ajaranKu. Aku akan membuatmu semakin kuat, puteriKu. Janganlah
takut. Seperti telah Kukatakan kepadamu sebelumnya, si penipu tak akan bisa mencuri
jiwamu. Aku memegangi kamu dengan tanganKu dan Aku berjanji bahwa jika kamu tersesat
maka Aku akan menarikmu kembali kepadaKu. [55.3]
Kini kamu harus memperoleh kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan pesanpesanKu kepada umat manusia. Hal itu sangat mendesak sekali. Kamu tahu apa yang harus
kau lakukan. Panggilah Aku kedalam hatimu setiap menit sepanjang hari. Aku mengasihi
kamu, puteriKu yang berani. Aku bangga denganmu karena caramu membela kebenaran ini
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dengan ketenangan dan tidak menolak pesan-pesan suci ini. Karena kini kamu telah
mengetahui kebenaran ini. [55.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [55.5]
56. Manfaat dan kekuatan doa
Kamis, 24 Maret 2011 | [56.1] - [56.18]
PuteriKu yang terkasih, dengan kebahagiaan yang besar Aku bersatu kembali denganmu
malam ini. Kini kamu dipenuhi dengan rahmat kemampuan untuk membedakan dengan
begitu jelas sekali sehingga kamu bisa mengetahui jalan mana yang harus kau tempuh.
[56.1]
Akhirnya, setelah kamu menyerah dan bersatu denganKu kini kamu merasa bebas. Bebas
dari keraguan, suara hati yang jernih, semakin kuat dan siap untuk menyampaikan janjiKu ini
kepada dunia. PerkataanKu mengungkapkan betapa mendesaknya manusia harus bersiapsiap membuka hati mereka bagi saat dimana semua orang akan diperlihatkan kepada dosadosa mereka. [56.2]
Dengan bersiap-siap dan diberitahu sebelumnya, akan ada lebih banyak lagi jiwa yang
diselamatkan. Semakin besar pertobatan itu semakin lemah penganiayaan yang terjadi.
PuteriKu, janganlah kamu terlalu cepat puas. Janganlah kamu takut akan peristiwa-peristiwa
mendatang. Semuanya akan berlalu dan sebuah dunia yang lebih bahagia dan kasih yang
lebih besar akan ada dimana-mana. [56.3]
Pesan-pesan ini adalah mengingatkan semua orang akan keberadaan Allah. [56.4]
Katakanlah kepada umatKu dimanapun mereka berada bahwa pesan-pesan ini adalah untuk
mengingatkan semua anak-anak Allah bahwa Dia ada. Mereka harus menyadari bahwa jiwa
mereka adalah yang paling penting dari diri mereka. Memelihara jiwa mereka adalah sangat
penting jika mereka ingin merasakan masa depan yang menakjubkan yang menantikan
semua orang. Orang-orang harus mengingatkan diri mereka akan 10 Perintah Allah serta
menghormatinya. Kemudian apa yang mereka perlukan adalah mengikuti ajaran-ajaranKu
dan menjalankan kehidupan mereka seperti yang Kukatakan kepada mereka. [56.5]
AlasanKu untuk memberikan nubuatan ini adalah untuk membuktikan kepada para
pengikutKu bahwa sebuah campur tangan ilahiah sedang terjadi. Dengan melakukan hal ini
Aku berharap bahwa mereka akan membuka hati mereka dan mengijinkan kebenaran untuk
masuk kedalamnya. [56.6]
Kasih Ilahi membawa damai [56.7]
Banyak orang yang hanya berpura-pura saja menerima ajaran-ajaranKu. Yang lain lagi
menganggapnya membosankan dan menjemukan. Dengan meniru Aku, mereka khawatir
jika mereka tak bisa merasakan kesenangan, karena mereka percaya bahwa kebahagiaan itu
berasal dari harta mereka. Apa yang tidak mereka mengerti adalah bahwa kebahagiaan
sejati yang bisa mereka rasakan adalah berupa Kasih Ilahi. Kasih ini bisa ada didalam
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hidupmu jika kamu mau mendekati, melalui doa, Aku dan BapaKu Yang Kekal. Sekali kamu
merasakan damai ini maka kamu akan mendapati dirimu bebas dari segala kekhawatiran
dan ketegangan. [56.8]
Tak ada daya tarik palsu yang bisa menyamai sukacita jika kamu berada dekat dengan
hatiKu. Bukan saja kasih ini menusuk masuk kedalam seluruh pribadimu, tubuh, pikiran dan
jiwamu, tetapi kasih ini juga membuatmu hidup semakin bebas. Kamu akan merasakan
kepuasan yang mendalam yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Kemudian kamu
akan sadar betapa tidak menariknya kemewahan harta benda duniawi ini. Kamu tidak akan
tertarik lagi kepada semua itu dan hal ini akan mengejutkan kamu. [56.9]
Anak-anakKu, jika kamu mau berusaha mendekati Aku, kamu akan merasakan kebebasan
itu. Tidak lagi kamu merasakan kekosongan dan keputus-asaan didalam jiwamu. Sebaliknya
kamu akan menjadi tenang, tidak terburu-buru, memiliki waktu lebih banyak untuk
memperhatikan orang lain, serta merasakan damai. Hal ini akan memancar darimu. Orangorang lain akan merasa tertarik kepadamu. Kamu akan merasa heran mengapa begitu.
Janganlah khawatir karena ini adalah rahmat Allah yang sedang bekerja. Jika kamu dipenuhi
dengan rahmat maka ia akan menular dan kemudian ia menyebar kepada orang lain melalui
kasihmu. Kemudian siklus itu berlanjut. [56.10]
Ingatlah, anak-anak, akan pentingnya berdoa. Kuasa yang didapatkannya dan kacepatannya
menyebar menyelimuti jiwa-jiwa yang beruntung memperolehnya, menarik semua jiwa-jiwa
itu menuju gumpalan awan kasih ini. [56.11]
Jaring tipuan dari setan menimbulkan rasa takut. [56.12]
Sama seperti berdoa dan mengasihi satu sama lain bisa mendapatkan momentum, begitu
juga kebencian yang memancar dari setan. Si penipu dengan bekerja melalui orang-orang
jahat ini yang tak memiliki iman atau yang larut didalam permainan spirituil yang gelap,
menyebarkan tipuannya. Jaring kebenciannya bisa menjerat orang-orang yang merasa
dirinya menjalani kehidupan yang baik. Jaring yang halus ini bisa menangkap siapa saja yang
tidak berhati-hati. Satu gejala yang sama ada pada mereka : kehidupan yang kacau, cemas,
putus asa dan ketakutan. Rasa takut ini bisa berubah menjadi kebencian dengan cepat.
[56.13]
Berlarilah kepadaKu, kamu semua. Janganlah menunggu hingga hidupmu terbalik karena
kesedihan yang tidak perlu. Karena Aku selalu ada didekatmu dan memperhatikan kamu.
Aku menanti. Aku berharap agar kamu membuang kesombonganmu agar Aku bisa masuk
dan memelukmu. Pergilah ke gereja dan berdoalah kepadaKu. Bicaralah kepadaKu di
rumahmu. Dalam perjalananmu bekerja. Dimanapun kamu berada, panggillah Aku. Kamu
akan segera tahu bahwa Aku menjawab kamu. [56.14]
Bangunlah. Bukalah hatimu yang tertutup itu. [56.15]
Bangunlah anak-anakKu. Tidakkah kamu menyadari sekarang bahwa kamu membutuhkan
Aku ? Kapankah kamu akan membuka hatimu yang tertutup itu dan membiarkan Aku masuk
? Janganlah kamu menyia-nyiakan waktu yang berharga ini demi kepentinganmu sendiri dan
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keluargamu. Aku adalah kasih. Kamu membutuhkan kasihKu untuk memuaskan dahaga dan
kelaparan didalam jiwamu. Sekali kamu merasakan kasihKu, ia akan mengangkat
semangatmu dan membuatmu merasakan kasih sejati kembali. Kasih ini kemudian akan
membuka pikiranmu terhadap kebenaran, yaitu janji-janji yang Kuberikan kepada kamu
masing-masing ketika Aku mati di kayu salib bagi dosa-dosamu. Aku mengasihimu, anakanakKu. Tunjukkanlah kasihmu kepadaKu. Janganlah kamu menjauh dariKu. Hanya sedikit
waktu yang tersisa, anak-anakKu, untuk kembali kepadaKu. Janganlah menunda. [56.16]
Juru Selamatmu yang mengasihi. [56.17]
Yesus Kristus [56.18]
57. Tangan BapaKu Yang Kekal akan menjatuhi dunia yang buta dan tak bersyukur ini
Senin, 4 April 2011 | [57.1] - [57.13]
PuteriKu yang terkasih, waktu bukanlah milik kita kini. Sebarkanlah, sebarkanlah pesanpesan ini sejauh mungkin. Saat bagi Peringatan itu sudah dekat. Katakanlah kepada para
pengikutKu, dengan iman mereka kepadaKu, agar menolong mempertobatkan orang-orang
yang tak beriman agar bersiap-siap menghadapi Peringatan itu. [57.1]
PuteriKu, jika kamu masih bertanya-tanya mengenai pesan-pesan ini, maka kamu akan
kehilangan waktu yang amat berharga. Waktu sudah tidak tersedia bagi jiwa-jiwa milikKu
yang terkasih, yang merasa haus akan penebusan. PuteriKu, dosa kini banyak terjadi dan
menyebar seperti virus di setiap sudut dunia ini. Setan sedang menyulut malapetaka kepada
umat manusia. Dia ada dimana-mana. Dia sedang menyiksa jiwa-jiwa yang baik dan yang
setia kepadaKu. Dia harus dihentikan. Doa dan penyebaran sabdaKu akan bisa menolong hal
ini. Katakanlah kepada para pengikutKu bahwa setan sedang menguasai manusia. Bukan
saja dia hadir melalui kekacauan global tetapi dia juga mempengaruhi orang-orang yang
mengira dirinya berbuat adil. Setan juga hadir ditengah kaum muda melalui musik dan
kultur kaum selebriti. [57.2]
Selamatkanlah jiwa-jiwa sekarang melalui doa Kerahiman IlahiKu. Sebarkanlah doa ini
karena hal ini amat mendesak. Kepanikan, ketakutan, kekacauan, kebencian, yang kini
dialami di seluruh dunia sangat Kurasakan, Juru Selamat Ilahi dari umat manusia, yang
menangis sedih atas jiwa-jiwa yang tersesat ini. [57.3]
Manusia tak boleh mengabaikan pertunjukkan kebencian di setiap sudut dunia ini. Tidakkah
mereka tahu bahwa ini adalah setan, si penipu, yang bekerja ? Sementara kebencian setan
serta kekejaman itu menyebar seperti kobaran api, begitu juga tangan dari BapaKu Yang
Kekal kini menjatuhi dunia yang buta dan tak bersyukur ini. Sementara kekejaman umat
manusia berlanjut, dimana manusia melakukan teror dan pembunuhan terhadap satu sama
lain, begitu juga dengan bencana-bencana ekologis semakin meningkat sebagai hukuman
atas dosa-dosa manusia terhadap sesamanya. Pemurnian ini akan menjatuhi dunia. [57.4]
Pertempuran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa telah dimulai. [57.5]
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Pertempuran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa telah dimulai. Berdoalah yang banyak bagi
dirimu dan keluargamu. Juga bagi jiwa-jiwa yang tak berdosa yang terperangkap didalam
bencana ini. Janganlah takut karena mereka yang setia kepadaKu dan kepada BapaKu Yang
Kekal akan diselamatkan. Jika BapaKu Yang Kekal tidak campur tangan saat ini maka
manusia akan melakukan pemusnahan yang besar terhadap penduduk dunia sehingga
jumlahnya akan semakin sedikit. [57.6]
Kerahiman Ilahi [57.7]
Berpeganglah kepada imanmu karena jika tanpa imanmu penderitaanmu akan sangat berat
untuk kau tanggung. Pujilah BapaKu karena telah memberiKu karunia Kerahiman Ilahi.
KerahimanKu tak ada batasnya dan hal ini kini akan diperlihatkan kepadamu. Samudera
kasih yang murni ini akan ditumpahkan kepada semua anak-anakKu untuk menyelamatkan
kamu dari kebencian dan kejahatan yang disebarkan oleh setan. Bersihkanlah jiwamu
sekarang didalam kasihKu melalui doa karena waktunya sudah dekat. [57.8]
Ingatlah bahwa Aku mengasihi kamu semua. Karunia KerahimanKu adalah bagi semua orang
terutama bagi para pendosa berat. Mereka akan diberi kesempatan untuk bertobat. Untuk
mengalahkan setan. Untuk bersatu didalam KerajaanKu yang penuh belas dan kasih yang
akan segera datang. [57.9]
Pandanglah ke Surga. Biarlah Aku memegangi kamu semua dan memelukmu. [57.10]
Juru Selamatmu yang mengasihi. [57.11]
Hakim yang penuh belas dan kasih [57.12]
Yesus Kristus [57.13]
58. Janganlah menghakimi agama lain, kepercayaan atau jenis kelamin lain
Rabu, 6 April 2011 | [58.1] - [58.20]
PuteriKu yang terkasih, siksaan yang kau tanggung itu adalah karena si penipu terus
menerus menggodai kamu agar kamu menyerah didalam tugas suci ini. Dia berusaha
mengoyakkan kamu. Terimalah hal ini. Janganlah meragukan Sabda IlahiKu ini, tidak peduli
betapapun beratnya. Kamu akan diberi karunia roh kedamaian jika kamu benar-benar
pasrah kepadaKu. Tetaplah berhubungan denganKu setiap hari. Sepanjang hari. Dan
mintalah kepadaKu rahmat untuk memenuhi kamu dengan kebahagiaan jika si penipu
menyerangmu. Tetaplah kamu kuat puteriKu. Jangan menyerah. Usahakan pikiranmu bebas
dari kemelut dan pusatkanlah perhatianmu kepada pesan-pesan ini bagi dunia. Ini adalah
pesan-pesan yang paling penting bagi umat manusia saat ini. Ia diberikan untuk menuntun
manusia menemukan jalan yang benar menuju kepadaKu sekali lagi. [58.1]
Orang-orang menjadi bingung oleh ajaran-ajaranKu. [58.2]
Banyak orang yang tersesat saat ini. Mereka menjadi bingung oleh ajaran-ajaranKu serta
berbagai cara dimana mereka mengartikannya. Ada yang mengabaikan. Merubah.
Menambahkan. Menerima. Saat ini anak-anakKu membutuhkan tuntunan agar mereka bisa
mencari rahmat yang mereka perlukan untuk menjadi kuat dan terang didalam hati. Hal ini
hanya bisa terjadi melalui doa dan dengan memeluk ajaran-ajaranKu. [58.3]
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Aku tidak menyisihkan satu jiwapun di dunia ini. [58.4]
Anak-anakKu yang bertobat mengetahui hal ini dan mereka menjadi semakin dekat dengan
hatiKu melalui sakramen-sakramen. Namun bagi anak-anak yang tersesat dan mengembara
mereka harus memulai dengan benar dan selalu mengingatkan dirinya akan 10 Perintah
Allah yang diberikan kepada dunia melalui Musa. Banyak anak-anakKu saat ini tidak
mengerti hal ini. Aku tidak menyisihkan satu jiwapun di dunia, apapun agama yang mereka
anut. [58.5]
Peringatan bagi umat beriman yang memandang rendah kepada kepercayaan lain. [58.6]
Jika umatKu membeda-bedakan dirinya dengan sesamanya, dan meninggikan dirinya diatas
orang-orang yang tidak tahu akan ajaran-ajaranKu maka mereka bertindak seperti orang
Parisi. Hendaknya merasa malu mereka yang menganggap dirinya berada diatas orang lain
yang memerlukan pencerahan. Hendaknya merasa malu mereka, yang meskipun tahu akan
kebenaran, tetapi mereka mencela orang yang beriman lain. Apa yang penting di mataKu
adalah siapa yang percaya akan kebenaran dan yang bisa mengambil manfaat dari
sakramen-sakramen. Ya, Aku mendapatkan kebahagiaan yang besar didalam hatiKu dari
para pengikut yang setia. Namun ketika menyalahkan atau menghakimi orang lain karena
perbedaan iman mereka, maka mereka sangat menentang Aku. [58.7]
Para pengikutKu, bukalah matamu terhadap kebenaran dari ajaran-ajaranKu dengan cara
yang sederhana. Janganlah menghakimi orang lain. Janganlah memandang rendah kepada
mereka yang kau anggap pendosa dan yang menolak ajaran-ajaranKu. Karena mereka itu
sama denganmu di mataKu, meski kamu telah diberi karunia kebenaran. Sangat
menyakitkan hatiKu jika para pengikutKu dengan congkaknya mengajari jiwa-jiwa malang
yang tersesat bagaimana mereka harus menjalani kehidupannya. Mereka sendiri telah
bertindak salah. [58.8]
Janganlah mengatakan kepada orang-orang dari kepercayaan lain bahwa mereka itu
terkutuk. [58.9]
Memaksakan ajaran-ajaranKu dengan cara seolah orang-orang yang bukan pengikutKu akan
musnah atau mengatakan bahwa jalan mereka adalah ‘setan’ akan membuat mereka
semakin lemah. Banyak orang yang akan berpaling darimu. Maka kamu akan gagal.
Bukannya mengajari, tetapi tunjukanlah belas kasihmu. Ajarilah mereka melalui contohmu.
Janganlah mengatakan ataupun berusaha berkata kepada orang-orang ini bahwa mereka itu
terkutuk. Karena mereka memang tidak seperti itu. [58.10]
Aku mengasihi setiap jiwa dari semua agama, semua kepercayaan. Semua jenis. Masingmasing adalah anak yang berharga bagiKu. Tak ada yang lebih baik dari pada yang lain.
Sementara dosa selalu ada disitu, dan kamu semua adalah pendosa, ingatlah hal ini. Maka
terserah kepada masing-masing jiwa untuk mengikuti ajaran-ajaranKu dan menyebarkan
sabdaKu. [58.11]
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Peluklah satu sama lain. Tunjukkanlah belas kasih kepada satu sama lain. Janganlah
menyisihkan seorangpun apakah dia itu Katolik atau Kristen yang lain, atau Islam, Hindu,
atau Yahudi aaupun Buddha. Termasuk kultus yang baru muncul yang tidak percaya akan
Allah, Bapa Yang Kekal. Berdoalah bagi mereka. Ajarilah mereka akan pentingnya membuka
hati kepada kebenaran. Ajarilah melalui contohmu. Sebarkanlah pertobatan. Janganlah
kamu menghakimi orang lain atau berusaha membedakan dirimu dari orang yang belum
mengerti kebenaran ini. [58.12]
Janganlah kamu mengira bahwa dirimu lebih baik dari pada saudara-saudaramu yang lain
hanya karena kamu telah diberi rahmat dari Surga, karena kesetiaanmu kepadaKu. Ya, kamu
membawa kebahagiaan kepada hatiKu tetapi kamu harus berhubungan dengan orang lain
dengan kasih, bukan dengan pemaksaan. [58.13]
Tidak satupun dari kamu yang layak menghakimi orang lain. [58.14]
Ingatlah akan pelajaran ini, tidak satupun dari kamu yang layak mengakimi orang lain. Tak
seorangpun memiliki kuasa atau pengetahuan ilahi untuk menilai moralitas seseorang.
Milikilah pikiran yang terbuka dan ingatlah bahwa pada saat kamu percaya bahwa dirimu
lebih penting di mataKu dari pada orang yang kau anggap berdosa, maka pada saat itulah
kamu tersesat dariKu. [58.15]
Aku tidak mengecualikan kepercayaan apapun dari pesan-pesan ini. [58.16]
PerkataanKu kini diberikan sebagai hadiah bagi umat manusia. Kamu masing-masing.
Melalui komunikasi ini Aku tidak akan memperhatikan satu kelompok saja dari pengikut
yang setia. Bagi kamu yang mengerti kebenaran ini, Aku mengingatkan kamu. Semua anakanakKu di seluruh dunia, terutama para pendosa yang paling keras kepala, mereka yang
tidak percaya akan keberadaan BapaKu Yang Kekal, Allah Pencipta dan Pembuat segala
sesuatu, kini adalah saat yang sangat penting. Terserah kepadamu, para pengikutKu yang
setia, untuk banyak berdoa bagi mereka yang buta. Lakukanlah ini dengan cara seperti Aku
mengajari kamu. Ingatlah bahwa Aku mengasihi kamu. [58.17]
Juru Selamatmu yang mengasihi. [58.18]
Yesus Kristus [58.19]
Raja seluruh umat manusia [58.20]
59. Jutaan jiwa akan diselamatkan melalui pesan-pesan ini
Kamis, 7 April 2011 | [59.1] - [59.9]
Puteriku yang terkasih, karunia dari Roh Kudus dilimpahkan kepadamu hari ini bersama
rahmat Ilahi yang istimewa. Kamu, Puteriku, telah menyerahkan kehendak bebasmu, kini
kamu akan melanjutkan tugasmu dengan melaksanakan KehendakKu Yang Tersuci. Kini
kamu menyadari pentingnya kepatuhan yang penuh kepadaKu. Didalam segala pikiranmu,
perkataanmu, perbuatanmu, sikap dan tingkah lakumu. Kini kamu akan mengikuti
tuntunanKu dan kamu mencarinya lebih dahulu sebelum kamu bertindak demi Aku. [59.1]
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Akhirnya kamu siap untuk mengikuti perintah-perintahKu. Kini hendaklah kamu
menyediakan waktumu bagiKu setidaknya selama dua jam sehari didalam doa. Selain itu
hendaknya kamu mengikuti segala pengarahan dari penasihat rohanimu yang diutus
kepadamu dari Surga. Dia akan berbicara kepadamu seperti Aku memberi perintah
kepadanya. Lakukanlah apa yang dikatakannya. Kamu harus berkomunikasi denganKu setiap
hari karena ada banyak sekali yang akan Kukatakan kepadamu. [59.2]
Puteriku, sejak saat ini dengarkanlah suaraKu saja. Tulislah saja apa yang kau terima dariKu.
Janganlah menghiraukan perkataan orang lain mengenai pesan-pesan ini. Hanya ada waktu
satu bulan Aku berkomunikasi denganmu, hal ini adalah milikKu. Percayalah kepadaKu,
puteriku. Percayalah penuh kepadaKu. Janganlah mempertanyakan pesan-pesan ini karena
ini adalah Aku yang berbicara kepadamu. Ingatlah hal ini selalu. Kini setelah kamu percaya
kepadaKu, kamu menjadi semakin kuat. Aku meyakinkan kamu bahwa kini kamu bisa
menghadapi semua serangan dari si penipu dengan lebih baik. [59.3]
Damailah kamu. Kasih kepadamu, puteriKu, sedang bergelora didalam hatiKu sementara
devosi dan kasihmu kepadaKu memenuhi dirimu hingga membuatmu kelelahan. Kasih yang
amat kuat ini adalah murni dan utuh, dan ia tak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu
yang pernah kau alami sebelumnya di dunia ini. [59.4]
Surga berbahagia atas penyerahan dirimu ini. Kini kamu harus mempersiapkan dirimu untuk
menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa. PuteriKu, tugas yang Kuminta darimu adalah luar biasa
besarnya menurut ukuran manusia. PuteriKu, kamu menjadi utusan bagi dunia untuk
menyampaikan Sabda SuciKu, agar dunia mempersiapkan diri bagi KedatanganKu Yang
Kedua. [59.5]
Mereka itu adalah anak-anakKu yang amat berharga yang sangat Kukasihi melebihi
pengertianmu, dan mereka harus diajak kembali kepada Hati KudusKu sebelum terlambat.
PuteriKu, kamu diharapkan bisa menyampaikan pesan-pesanKu kepada umat manusia. Ini
bukanlah tugas yang mudah. Kamu akan menderita karenanya namun hendaknya kamu
mengerti bahwa ini adalah kewajibanmu terhadap Aku. Kamu dipanggil untuk meyakinkan
bahwa melalui sabda yang berasal dari BibirKu yang Ilahi ini maka jutaan jiwa-jiwa
diselamatkan dari api neraka. [59.6]
Bicaralah denganKu sekarang. Aku akan selalu menuntunmu. Damai menjadi milikmu,
puteriKu. Roh KudusKu kini membanjiri jiwamu. Kini kamu dipenuhi dengan kasih dan
kebahagiaan dan siap bagi tahap berikutnya dari tugas Ilahi ini. [59.7]
Juru Selamatmu [59.8]
Yesus Kristus [59.9]
60. Rasa sakitKu lebih besar saat ini dari pada saat penyalibanKu dulu
Rabu, 13 April 2011 | [60.1] - [60.8]
PuteriKu yang terkasih, Aku menangis sedih sekali malam ini atas dosa-dosa umat manusia
yang semakin meningkat intensitasnya sementara saat bagi dunia untuk memperingati
KesengsaraanKu di salib semakin dekat. Rasa sakitKu lebih besar dari pada ketika Aku
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disalibkan pertama kalinya dulu. Kini Aku mengulang kembali penderitaan yang Kutanggung
itu karena dosa-dosa manusia menusuk jantungKu laksana pedang yang semakin panjang,
semakin tajam dan semakin menyakitkan. Dengarkanlah permintaanKu ini. Dengarkanlah
tangisKu ini. Kamu semua, hiburlah Aku didalam penderitaan yang amat besar yang
Kutanggung saat ini. Aku terpaksa menyaksikan setiap hari, kesedihan yang amat besar,
siksaan dan penderitaan, yang dikenakan manusia terhadap manusia lainnya. Oleh orang
dewasa kepada anak-anak. Para pembunuh ini tidak merasa menyesal karena jiwa mereka
yang gelap itu telah terinfeksi oleh setan, si penipu. Dia tak memiliki rasa belas kasih sama
sekali kepadamu karena dia tak memiliki jiwa yang hidup. Dengan bodohnya manusia
tunduk kepada godaan-godaan itu seperti orang buta layaknya. Dengan begitu rendahnya
mereka membiarkan dirinya terjerumus didalam kegelapan yang mengerikan itu sehingga
kini Aku bergantung kepada kamu, umat beriman, untuk banyak berdoa guna
menyelamatkan jiwa-jiwa itu. [60.1]
Rasa sakit ini semakin meningkat setiap hari. Dosa tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh
manusia. Pada dasarnya itu adalah cinta diri. Dan akhirnya ia menjadi kasih kepada segala
sesuatu yang mengganggu orang lain karena ia berupa ketidak-jujuran, kekerasan, penyalahgunaan dan pembunuhan. Mengapa manusia tetap buta ketika mereka menyaksikan
kekejaman ini ? Kurbannya adalah orang-orang seperti kamu ini. Berdoalah yang banyak
bagi para pelaku kejahatan ini karena merekapun menjadi kurban. Mereka itu, anakanakKu, telah dijerat oleh si penipu, namun banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa
setan itu ada. Waktunya semakin habis, bagi saat ketika sabdaKu akan sungguh didengarkan
lagi di dunia ini. Tolong, katakanlah kepada semua orang bahwa kerahimanKu akan segera
disaksikan di dunia pada saat peristiwa mistik itu terjadi nanti. Penting sekali untuk
mengatakan kepada sebanyak mungkin orang agar mereka meminta pengampunan atas
dosa-dosa mereka kepada Allah, Bapa Yang Kekal. Lakukanlah sekarang. Segeralah.
Selamatkanlah jiwamu dan jiwa-jiwa orang lain. Ditengah banyak pertobatan yang terjadi,
masih ada jiwa-jiwa malang yang tak mampu menghadapi kejutan besar itu. Berdoalah,
berdoalah agar mereka tidak mati dalam keadaan dosa berat. [60.2]
Ingatlah akan KesengsaraanKu selama masa Puasa ini, dengan merenungkan kurban yang
Kulakukan secara sukarela bagi kamu semua agar kamu bisa diselamatkan. Mengertilah
bahwa Peringatan itu, pencerahan atas suara hatimu, adalah karunia KerahimanKu bagi
umat manusia. [60.3]
Sebarkanlah pertobatan dimana-mana. Tolonglah mengalahkan si penipu dengan berdoa
Kerahiman Ilahi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [60.4]
Percayalah kepadaKu sekarang, bawalah Aku kembali kedalam hatimu. Bersatulah untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa melalui kasih. [60.5]
Juru Selamat Ilahimu [60.6]
Yesus Kristus [60.7]
Putera Allah, Bapa Yang Maha Tinggi, Pencipta dan Pembuat segala hal. [60.8]
61. Rahmat istimewa dijanjikan bagi mereka yang memanggil nama Yesus dalam sehari
Kamis, 14 April 2011 | [61.1] - [61.6]
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PuteriKu yang terkasih, terima kasih karena kamu membaktikan waktumu lebih banyak bagi
tugas suci ini. Saatnya telah tiba bagimu untuk membuka hatimu bagiKu hanya sehari saja
yang memungkinkan Aku bisa memenuhi hatimu dengan rahmat yang istimewa ini. Rahmat
ini akan diberikan kepadamu yang telah lupa akan kenyataan bahwa Aku ada, sementara
saatnya semakin mendekati hari Jumat Agung. [61.1]
Sementara saat bagi doa dovena kerahiman Ilahi semakin dekat maka hendaknya saat ini
digunakan untuk membanjiri jiwamu dengan karunia istimewa dariKu. Lakukanlah sekarang
seperti yang Kukatakan dan berdoalah, dengan kalimatmu sendiri, kepadaKu. Rahmat yang
akan Kuberikan kepadamu bukan hanya bisa mendekatkan kamu kepada Hati KudusKu,
tetapi ia juga akan memenuhi kamu dengan Roh Kudus. Berdoalah novena pada hari Jumat
Agung dan libatkanlah sebanyak mungkin jiwa dan Aku akan menyelamatkan mereka
semua. [61.2]
Bagi kamu yang terjatuh, meski telah berdevosi kepadaKu, Aku akan mengangkatmu
kembali. Janganlah takut datang kembali kepadaKu jika kamu tersesat. Aku tak pernah
menolak mereka yang datang kepadaKu. Sebagai pendosa hal ini bisa terjadi. Janganlah
takut, Aku berdiri disebelahmu, siap untuk memelukmu setiap saat. Dosa itu bisa diampuni.
Janganlah terlalu merasa bersalah atas dosa-dosamu jika kamu ingin datang kepadaKu dan
meminta pengampunan. Aku selalu ada disitu. [61.3]
Anak-anakKu, manfaatkanlah Pekan Suci ini untuk mengingatkan kamu akan semua
kurbanKu bagi para pendosa. Belas kasihKu masih sangat besar, ia tak pernah berkurang
bagi jiwa-jiwa. Meski dosa-dosa mereka sangat menentang Aku. Jika suatu jiwa mencari
pengampunan, maka dosa itu akan dihapuskan. Doa novena Kerahiman Ilahi bisa
mendatangkan rahmat yang besar jika didaraskan pada hari Jumat Agung sampai saat pesta
Kerahiman Ilahi sembilan hari kemudian. Dengan mendaraskan doa ini kamu bukan saja
menyelamatkan jiwamu sendiri tetapi juga jutaan jiwa-jiwa lainnya. Lakukanlah hal ini demi
Aku. [61.4]
Juru Selamat Ilahimu, yang selalu setia dan mengasihi [61.5]
Yesus Kristus [61.6]
62. Aku hadir didalam Ekaristi meski banyak orang menyalah-artikan JanjiKu
Kamis, 14 April 2011 | [62.1] - [62.5]
PuteriKu yang terkasih, janganlah khawatir karena kamu semakin baik didalam menyediakan
waktumu untuk berdoa kepadaKu. Kini penting sekali agar manusia mengerti bahwa agar
bisa dekat dengan hatiKu dia harus menyadari pentingnya menerima Sakramen Ekaristi
Kudus. [62.1]
Banyak orang, termasuk kelompok-kelompok bukan kristiani, menolak kehadiranKu yang
nyata didalam Ekaristi. Mengapa mereka menyangkal janjiKu pada saat Perjamuan Malam
Terakhir, dimana Aku berjanji akan memberikan daging dan darahKu sebagai makanan dan
minuman bagi jiwamu ? Apakah perkataanKu itu kurang jelas ? Yang jelas adalah bahwa
keajaiban Ekaristi Kudus hadir di semua tabernakel di seluruh dunia untuk memenuhi
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jiwamu yang kosong dan kelaparan dengan KehadiranKu. KehadiranKu ini akan menguatkan
kamu dengan cara dimana jika kamu sudah terbiasa menerimaNya, dan sekali kamu tidak
menerimaNya, maka kamu merasa sangat kehilangan. [62.2]
Banyak umat kristiani mengabaikan salah satu janji yang sangat penting yang Kuberikan
selama PenyalibanKu dimana Aku akan hadir dalam wujud roti dan anggur dan
meninggalkan tanda yang menetap untuk memberi makan jiwa-jiwa. Terlalu banyak
penalaran manusia membuat Aku ditolak termasuk oleh umat kristiani yang baik. Orang
kristiani yang sama ini tak bisa menerima Ekaristi Kudus dalam wujudnya yang sebenarnya.
Ekaristi Kudus diberikan kepada kamu semua sebagai hadiah yang besar bagi penebusan
dan keselamatanmu. Dengan menolak kenyataan bahwa Aku hadir disitu berarti kamu
kehilangan rahmat yang istimewa yang menjadi bagian dari janji untuk membawaKu
mendekati hatimu. Ingatlah keitka Aku mati bagimu hal itu adalah untuk menuntunmu
menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Terimalah Aku sebagai kehadiran yang hidup
maka jiwamu akan bercahaya dengan cara yang tak bisa kau percayai. Kembalilah untuk
menerima Tubuh dan DarahKu. Biarlah Aku membuang keraguanmu. Ini adalah salah satu
kesalahan terbesar dari umat kristiani dengan cara menolak Aku masuk kedalam jiwa
mereka dengan cara seperti ini. Hal itu amat menentang BapaKu Yang Kekal karena
besarnya kurban yang Kulakukan untuk menyelamatkan jiwamu. Biarlah Aku membawa
terang dan makanan bagi kehidupanmu. Kamu akan lebih bersedia menerima kebenaran
dari ajaran-ajaranKu setelah peristiwa Peringatan itu terjadi. [62.3]
Ingatlah akan janjiKu selama Perjamuan Malam Terakhir itu, bahwa ketika kamu menerima
roti dan anggur itu ia akan menjadi Tubuh dan DarahKu bagimu. Semua pengertian yang lain
atas kenyataan ini telah diselewengkan oleh logika dan penalaran manusia. Kini mengertilah
kamu dan terimalah kebenaran ini. [62.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [62.5]
63. Bagaimana meyakinkan keluargamu dan para sahabatmu bisa memasuki Surga
Jumat, 15 April 2011 | [63.1] - [63.4]
PuteriKu yang terkasih, Aku berbahagia karena ada banyak sekali para pengikutKu yang baik
dan setia bersatu bersama didalam Pekan Suci ini untuk menghormati kurban yang telah
Kulakukan bagi semua orang. Sebuah kurban dimana Aku terus dan selalu bersedia untuk
mengulanginya lagi untuk menyelamatkan setiap jiwa. KasihKiu sangat besar bagi setiap jiwa
di dunia ini karena masing-masing jiwa itu diciptakan melalui Kehendak Kudus dari Allah,
Bapa Yang Kekal, Pencipta umat manusia. Kamu semua memiliki tempat yang istimewa
didalam hatiKu, terutama kamu yang tidak mengenal Aku. [63.1]
Jika kamu dijanjikan oleh kehidupan di dunia ini dengan kekayaan dan kebahagiaan, maka
banyak dari kamu yang akan menerimanya. Begitu besarnya kamu ingin memuaskan
keinginan tubuhmu. Namun jika manusia ditawari Surga, maka mereka akan sulit
membayangkannya. Aku memaklumi hal ini. Bagi jiwa yang masih ragu-ragu, dia
memerlukan imajinasi yang jelas untuk bisa mengukur tempat yang mulia ini. Dia akan
selalu berusaha membayangkan sesuatu yang mulia ini. Satu-satunya jiwa yang bisa
melakukannya adalah yang memiliki iman yang kuat akan keberadaan Allah. Satu-satunya
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jalan untuk bisa mengerti batu permata yang telah menantikan setiap orang adalah dengan
menguatkan kepercayaanmu. Satu-satunya jalan untuk melakukan hal ini adalah dengan
banyak berdoa untuk bisa melihat kebenaran itu. Terang. Masa depan yang kemilau yang
menantikan semua orang yang menghormati Allah, Bapa Yang Maha Kuasa. Umat beriman,
kamu harus berdoa bagi semua sahabatmu, mempelaimu, saudaramu, orang tuamu, anakanak, yang masih kecil imannya. Doa Kerahiman Ilahi, jika kau lakukan bagi mereka akan
bisa menyelamatkan jiwa mereka. Itulah janjiKu kepadamu saat ini. [63.2]
Juru Selamatmu yang mengasihi [63.3]
Yesus Kristus [63.4]
64. Apa yang kau alami selama peristiwa Peringatan itu dan Doa memohon pengampunan
saat itu
Sabtu, 16 April 2011 | [64.1] - [64.11]
PuteriKu yang terkasih, bertindaklah segera untuk menyulut perhatian orang-orang
terhadap pesanKu karena saat Peringatan itu sudah hampir tiba. Katakanlah kepada jiwajiwa yang tidak mau berdoa agar membuang kesombongan mereka dan ketidak-senangan
mereka dan segera berpaling kepadaKu untuk meminta pengampunan sekarang. Sadarilah
bahwa banyak sekali jiwa yang tidak mampu menghadapi peristiwa yang segera terjadi ini.
Hal ini karena jiwa-jiwa itu malas dan sementara mereka percaya kepada Allah, Bapa Yang
Kekal, tetapi mereka berpikir bahwa pada masa mendatang saja mereka mengurusi masalah
spirituil mereka. Tetapi hal itu akan terlambat. [64.1]
Katakanlah kepada dunia bahwa peristiwa ini bisa menyelamatkan mereka. Banyak orang
akan bertobat selama pengalaman mistik ini. Mereka akan merasa terbakar seperti yang
dirasakan oleh jiwa-jiwa didalam Api Penyucian. Hal ini akan menyadarkan mereka betapa
diri mereka tidak bersih dan betapa mereka harus mengalami siksaan itu sebelum bisa
melihat terang kemuliaan di Surga. Dengan menerima bahwa peristiwa ini bisa terjadi maka
mereka akan bisa menghadapinya. Berpalingah kepadaKu dan berkata ‘Tuntunlah aku
menuju terang dan kebaikan kerahimanMu yang besar dan ampunilah dosa-dosaku’, maka
Aku akan memaafkan kamu saat itu juga. Kemudian setelah Peringatan itu kamu akan
mengalami damai dan kebahagiaan yang besar didalam jiwamu. [64.2]
Kaum muda menganggap berdoa itu memalukan. [64.3]
Banyak orang di dunia saat ini tidak mau berdoa. Banyak orang muda khususnya
menganggap doa itu memalukan dan kuno. Mereka salah mengerti tentang hal itu, meski
mereka percaya kepada Allah. Mereka menganggap berdoa itu tidak perlu. Hal ini tidak
benar. Berdoa adalah penting. Setelah kematianmu nanti, kamu akan merasakan kebutuhan
yang sangat besar akan doa agar kamu bisa memasuki Surga. Jika kamu tetap dalam
keadaan dosa, kamu tak bisa merasakan pesta yang mulia ini. Diantara kamu yang merasa
dirinya sehat, bisa merawat dirinya, amatilah apa yang kau makan dan kamu selalu
bercukur, maka begitu juga kamu harus merawat jiwamu. Tanpa memperhatikan dari dekat
keadaan dari jiwamu, maka ia akan menjadi lemah dan kekurangan makanan yang
diperlukan untuk membuatnya terbentuk dengan sempurna. [64.4]
Doa digunakan untuk mempertobatkan orang lain. [64.5]
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Karena kelemahan iman dari umat beriman di dunia maka kamu yang kuat imanmu memiliki
tanggung jawab yang besar atas mereka. Kamu harus mendaraskan doa pertobatan ini bagi
orang lain. [64.6]
“Aku mohon kepadaMu, Yesus, akan Kerahiman IlahiMu, agar menyelimuti jiwa yang raguragu itu dengan DarahMu Yang Amat Berharga agar mereka bisa dipertobatkan’.
Daraskanlah doa singkat ini demi orang-orang yang paling membutuhkannya. [64.7]
Anak-anak, ingatlah akan janjiKu. Pada akhirnya nanti Aku akan menang. Setan, si penipu,
tak bisa hidup. Biarlah Aku melindungi kamu dan mengajakmu bersamaKu. Janganlah
menyerahkan jiwamu kepada setan. Aku mengasihi kamu semua. Mintalah kepadaKu untuk
menguatkan imanmu setiap hari. [64.8]
Juru Selamat Ilahimu. [64.9]
Raja Kerahiman dan Kasih [64.10]
Yesus Kristus [64.11]
65. Bangkitlah kepada Kebenaran sebelum terlambat
Jumat, 15 April 2011 | [65.1] - [65.5]
PuteriKu yang terkasih, kamu harus berkata kepada dunia bahwa KehendakKu Yang Tersuci
kini harus didengarkan jika manusia menginginkan kehidupan kekal. Meski banyak yang
ditawarkannya, tetapi dunia ini tak bisa memuaskan rasa laparmu. Seandainya dosa orang
tua pertamamu, Adam dan Hawa, tidak terjadi, maka dimungkinkan bagimu untuk hidup
didalam kebahagiaan kekal tanpa ada penghalang dihadapanmu. Karena si penipu ada
dimana-mana, maka dia tidak akan membiarkan kamu mengarahkan hidupmu kepadaKu.
Cerdik, pembohong, dia terus berusaha untuk menjatuhkan kamu kedalam dosa melalui
berbagai tipuan. Namun dia akan kesulitan menjatuhkan kamu jika kamu selalu berada
dalam keadaan rahmat yang bisa kau dapatkan melalui pengakuan dosa serta Sakramen
Terberkati. [65.1]
Doa Rosario Kudus sangat efektiv untuk melawan setan karena kuasa yang diberikan kepada
Perawan Terberkati, IbuKu, oleh Allah Bapa Yang Kekal. Dia memiliki kuasa yang amat besar
atas si penipu itu. Setan tak berdaya menghadapi IbuKu dan dia menyadari hal ini. Jika kamu
mengijinkan IbuKu menuntunmu menuju rahmat, dia bisa mengantarai kamu dan kamu
menjadi kebal terhadap pengaruh setan. [65.2]
Manusia saat ini berusaha mencari kebahagiaan dan kedamaian di dunia ini dengan mencari
formula yang ampuh. Disinilah manusia menghabiskan waktunya untuk membuka rahasia
kebahagiaan, harta, serta kedamaian didalam hidup mereka. Mereka menemukan cara-cara
yang baru, ide-ide baru, semuanya bertujuan untuk memperoleh kekayaan secara cepat,
dengan segala alasan yang mereka sampaikan, dan sebagian besar adalah didorong oleh
idealisme psikologis, tetapi sebenarnya tidaklah mungkin kamu memiliki damai dan
kebahagiaan dalam hidupmu jika kamu tidak percaya akan Allah, Bapa Yang Kekal. Dialah
satu-satunya Pemberi kehidupan. Tanpa dekat denganNya kamu hanyalah roh yang kosong
belaka. Kamu yang berusaha membuktikan bahwa Aku tidak ada, telah menyia-nyiakan
waktumu melalui mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud. Penolakanmu yang keras kepala
untuk mengakui Penciptamu itu, Makhluk Utama yang menciptakan dunia ini, akan
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menuntunmu menuju lembah kegelapan kekal. Banyak orang yang seperti kamu yang
berusaha menyangkal keberadaan Allah selama hidup mereka, dengan menyebarkan
kebohongan dan mengatakan bahwa tidak ada Allah Bapa itu, mereka kini bersedih di
kedalaman neraka atas pilihan mereka sendiri. Janganlah kamu membiarkan hal ini terjadi
atas jiwamu karena mereka yang berakhir hidupnya didalam neraka akan terbakar seolah
mereka masih memiliki daging. Setan menertawakan kebodohanmu ini. Jika kamu
menyangkal Allah maka kamu menyangkal hakmu akan kebahagiaan kekal. Kebahagiaan
yang sama ini adalah yang kau cari-cari terus di dunia ini. Namun kebahagiaan itu tak bisa
didapatkan di dunia. [65.3]
Janganlah kamu menjalani kehidupanmu dengan pemikiran seolah ini adalah bagian dari
siklus keberadaan dirimu. Karena memang bukan begitu. Rumahmu yang sejati adalah di
Surga bersama Aku. [65.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [65.5]
66. Bahkan kelompok doa Kerahiman Ilahi yang kecil saja bisa menyelamatkan jutaan
jiwa-jiwa
Sabtu, 16 April 2011 | [66.1] - [66.5]
PuteriKu yang terkasih, saat Peringatan itu sudah dekat dan ia akan segera terjadi dalam
sekejap mata. Semua orang akan dihentikan dalam perjalanan hidupnya saat itu, dan
mereka menyaksikan KerahimanKu yang besar itu. Berdoalah terutama bagi mereka yang
berada didalam dosa berat. Mereka membutuhkan doa-doamu karena banyak dari mereka
akan ‘mati kaku’ karena terkejut ketika mereka menyaksikan kengerian, seperti yang dilihat
oleh mataKu, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Berdoa Kerahiman Ilahi bisa
menyelamatkan jutaan jiwa meski hanya dilakukan oleh kelompok kecil dari para
pengikutKu yang setia. [66.1]
Aku tak akan memberitahu kamu tanggalnya, puteriKu, dari peristiwa besar ini. Tetapi
yakinlah bahwa saat itu kini sudah dekat sekali. Sementara kejahatan semakin tumbuh tak
terkendali di seluruh dunia, begitu juga tangan BapaKu kini jatuh dimana-mana. Dia tak akan
mundur dan membiarkan para pendosa yang jahat ini bersekutu dengan setan untuk
mengancurkan atau merasuki anak-anakKu lebih lama lagi. Sungguh memalukan para
pendosa itu, yang masih terus Kukasihi meski mereka kotor oleh dosa-dosa mereka. Aku
memintamu agar berdoa demi pengampunan dosa-dosa mereka sekarang. [66.2]
Sementara Peringatan itu segera terjadi, begitu juga bencana-bencana alam terus menjatuhi
umat manusia. Doa adalah satu-satunya senjatamu, anak-anakKu, untuk menyelamatkan
dirimu dan umat manusia dari api neraka. Sekali Peringatan itu terjadi, maka damai dan
kebahagiaan akan menang. Kemudian saat penganiayaan dari Persekutuan Dunia Baru akan
muncul. Kekuatan mereka bisa berkurang jika ada cukup banyak dari kamu mau
menyebarkan pertobatan dan banyak berdoa. [66.3]
Janganlah takut, para pengikutKu yang terkasih, kamu akan bekerja bersama dengan berdoa
demi keselamatan umat manusia. Dan kamu akan menyelamatkan jutaan jiwa didalam
proses itu. [66.4]
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Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [66.5]
67. Rencana dari Tata Dunia Baru untuk mengendalikan uang dan makananmu
Minggu, 17 April 2011 | [67.1] - [67.6]
PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada dunia bahwa mereka akan segera menyaksikan
sejumlah bencana alam saat ini. Hal itu akan terjadi dengan cara yang tidak biasa dan tidak
diharapkan, dengan intensitas yang besar. Tingkah laku manusia yang berdosa yang menjadi
penyebabnya. Bertobatlah kamu semua dan ingatlah bahwa bencana-bencana alam ini
bertujuan untuk membangunkan kamu dari kemalasanmu dan tidak adanya imanmu. Hal itu
juga bertujuan untuk mengurangi akibat dari persekutuan jahat dari kelompok-kelompok
global serta kegiatan jahat mereka. Kelompok ini yang Kunamakan sebagai Pemerintahan
Dunia Baru yang sedang menunggu kemunculan mereka dibawah kepemimpinan aktikris.
Kelompok-kelompok yang sama ini telah menimbulkan kejatuhan sistem perbankan dan kini
mereka akan menghancurkan sistem keuangan dmana-mana. Hal ini dilakukan agar mereka
bisa mengendalikan kamu. [67.1]
PuteriKu, ketika pertama kali Aku menyampaikan pesan ini beberapa bulan yang lalu, kamu
berpikir bahwa pesan-pesan ini nampak membingungkan, namun kamu terus
menuliskannya seperti yang Kukatakan kepadamu. Rencana jahat ini, yang dilakukan oleh si
ular, para pengikut setan, telah dilakukan selama beberapa saat ini. Beberapa dari rencana
cerdik mereka telah dinyatakan, namun orang-orang percaya bahwa dunia saat ini sedang
melewati sebuah saat krisis finansiil yang lain. Bangunlah kamu semua. Lihatlah ke
sekitarmu. Hentikanlah usahamu untuk mengartikan bahwa dunia sekedar sedang melewati
sebuah saat depresi biasa yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi. Karena hal ini tidak
benar. Orang-orang ini kini berusaha mengendalikan kamu melalui mata uang global serta
hutang negara-negara. Tak ada negara yang bisa lolos dari cengkeraman mereka. Percayalah
akan perkataanKu ini. Uangmu akan menjadi tidak berharga lagi. Akses kepada makanan
serta kebutuhan lainnya hanya bisa dilakukan dengan memakai Tanda itu, yaitu kartu
identitas khusus yang telah Kukatakan sebelumnya. Tolong, janganlah kamu mau menerima
Tanda ini karena kamu akan tersesat dariKu. Tanda ini akan membunuh kamu, bukan hanya
secara fisik, melainkan juga secara spirituil. Tetaplah kamu berada diluar sistem itu. Mulailah
kamu sekarang merencanakan suplai dan simpanan makananmu, selimut, lilin, dan air, jika
kamu mau menghindari Tanda itu. Tanda dari Binatang. [67.2]
Antikris yang akan mengepalai Pemerintahan Dunia Baru ini percaya bahwa dia bisa mencuri
jiwa-jiwa umat manusia. Namun hal itu tidak bisa. Banyak orang yang tak bisa berada
dibawah kendalinya dan banyak pengikutKu yang tetap setia kepadaKu, Juru Selamat Ilahi
mereka. [67.3]
Bagi kamu yang mencemooh nubuatan ini, dengarkanlah sekarang. Bergabunglah dibawah
pengaruh kekuatan global ini maka kamu akan musnah. Kamu membutuhkan iman yang
kuat untuk bisa hidup. Doa-doa permohonanmu akan dijawab. Aku akan melindungi kamu
selama saat yang menakutkan di dunia ini. Bersiaplah sekarang didalam kelompok-kelompok
doa dimana kamu akan bisa berdoa dengan damai dan diam-diam. Mereka, Tata Dunia Baru
itu, juga akan berdoa didalam gereja-gereja setan milik mereka. Gereja-gereja mereka ada
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dimana-mana meski dibangun secara rahasia. Mereka melakukan kurban dan memberi
tempat bagi idola mereka, setan. Kultus mereka kini banyaki sekali dilaksanakan dan hal itu
memiliki satu tujuan : mengendalikan umat manusia. Mereka melakukan hal ini dengan
mengendalikan keuanganmu, suplai makanan dan energimu. Lawanlah mereka dengan cara
yang terbaik melalui doa dan sebarkanlah pertobatan. Berdoalah juga bagi orang-orang
yang tertipu ini yang dijanjikan dengan kekayaan, tehnologi, hidup panjang, serta berbagai
keajaiban lainnya. Betapa salahnya mereka. Mereka benar-benar tertipu. Ketika mereka
menyadari kebenaran itu, mereka telah tercebur di kedalaman neraka dan saat itu sudah
terlambat. [67.4]
Berdoalah Kerahiman Ilahi dan Rosario Kudus setiap hari sesering mungkin, untuk
mengurangi pengaruh dari rencana jahat ini. Berdoalah juga bagi jiwa-jiwa yang akan
musnah didalam bencana-bencana alam yang dilakukan oleh tangan Allah Bapa. Mereka
membutuhkan doa-doamu. Ikutilah permintaanKu akan doa-doa ini dan hal itu akan
dijawab. [67.5]
Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [67.6]
68. Murka Allah turun atas Tata Dunia Baru
Minggu, 17 April 2011 | [68.1] - [68.6]
PuteriKu yang terkasih, dengan kesedihan yang besar Aku berkata kepadamu bahwa
bencana-bencana alam yang besar itu akah berakibat pada hilangnya banyak nyawa di Asia,
Eropa, Rusia dan USA. Murka Allah, BapaKu Yang Kekal, akan jatuh dengan kerasnya kepada
Persekutuan Global ini yang merencanakan organisasi bawah tanah untuk menimbulkan
kematian kepada penduduk dunia demi keuntungan mereka sendiri. Berkata berperanan
atas munculnya wilayah pertanian besar dan tehnologi baru yang bisa mengagumkan kamu
meski tujuan akhirnya adalah tidak baik. Orang-orang ini dari setiap negeri dunia pertama
adalah orang-orang kaya, berkuasa, pandai, dan mereka menguasai bank-bank, militer,
organisasi kemanusiaan dunia, polisi, pemerintah, perusahaan energi, serta media massa.
Tak seorangpun dari kamu yang bisa lolos dari cengkeraman mereka kecuali Aku
mengatakan kepadamu bagaimana caranya. [68.1]
Doa, terutama Kerahiman Ilahi, akan menyulut banyak pertobatan dan dengan
mendaraskan doa Rosario Kudus hal ini akan mengacaukan rencana dari orang-orang jahat
itu yang idolanya adalah setan. Hal yang menarik adalah ini. Banyak dari orang-orang yang
fanatik itu terperangkap didalam jaring penipuan dimana mereka percaya bahwa sudah
layak jika mereka menginginkan kekayaan dan tidak perlu memeluk suatu agama. Apa yang
tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka itu sedang ditipu oleh setan dan dipengaruhi
olehnya setiap hari. Didalam pikiran, aspirasi, perkataan dan perbuatan mereka. Betapa
buta mereka itu. [68.2]
Dimanapun mereka berkumpul begitu pula murka Allah turun dengan kekuatan yang
mengerikan. Hal ini sedang berlangsung. Hal itu akan dihentikan tetapi membutuhkan
sedikit waktu. Hal itu tidak menghentikan mereka sepenuhnya, tetapi ia akan meringankan
akibat mengerikan dari perbuatan mereka. Tritunggal Terberkati kini sedang aktiv berbicara
kepada jiwa-jiwa pilihan di seluruh dunia. Umat beriman mengetahui hal ini. Mereka yang
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tidak percaya akan Allah, Bapa, berpikir dan mengira bahwa orang-orang ini adalah orangorang ‘gila akan hari kiamat’. Sementara itu banyak orang di dunia saat ini yang membuat
pernyataan-pernyataan yang salah, tetapi jangan abaikan mereka tanpa terlebih dahulu
mendengarkan apa yang mereka katakan. Berdoalah memohon tuntunan selama saat-saat
yang sulit dan membingungkan ini. Jagalah perhatianmu kepadaKu saja, Juru Selamat
Ilahimu, setiap saat. Aku akan memegangi tanganmu dan menuntunmu melewati saat-saat
cobaan ini. [68.3]
Banyak orang, ketika mereka menyaksikan nubuatan ini digenapi, akan mengalami
kepanikan, dan mereka ketakutan dalam setiap saat. Tetapi tak ada yang perlu ditakutkan,
karena masa ini hanya berlangsung singkat saja. Kemudian nanti datanglah Surga dan Bumi
yang baru dimana kamu semua akan hidup damai, panjang, serta bahagia didalam
persekutuan denganKu. [68.4]
Semakin banyak orang yang datang dan memohon tuntunan dari Allah Bapa maka semakin
kecil akibat dari pemerintahan setan itu yang telah direcanakan oleh Tata Dunia Baru.
Pergilah sekarang dalam damai. Berdoalah untuk menguatkan kepercayaanmu kepadaKu.
[68.5]
Juru Selamatmu yang berbelas kasih dan Hakim yang adil, Yesus Kristus [68.6]
69. Keadaan tak bermoral di bidang sexual akan membawamu kedalam neraka
Selasa, 19 April 2011 jam 23.50| [69.1] - [69.13]
PuteriKu, sementara dunia ini terpecah belah menjadi berbagai bagian, maka mereka yang
hidupnya sederhana dan teratur, beberapa ada yang kaya dan damai, dan mereka yang
bersedih karena kemiskinan serta penyakit atau yang menjadi kurban dari perang dan
penguasa, semuanya akan menyaksikan peristiwa-peristiwa mendatang ini dengan rasa
takjub. [69.1]
Banyak yang akan melihat terjadinya bencana alam itu sebagai jatuhnya tangan Allah. Yang
lainnya berkata bahwa hal itu adalah tanda dari akhir zaman, dan yang lainnya lagi
mengatakan bahwa hal itu berhubungan dengan pemanasan global. Namun apa yang
terpenting saat ini adalah memahami hal ini. Dosa jika ia berkembang tak terkendali, akan
menghancurkan tatanan kehidupanmu. Namun jika ia semakin meningkat hingga seperti
saat ini yang bisa dilihat dan dirasakan oleh kamu semua saat ini di seluruh dunia, maka
kamu boleh merasa yakin bahwa bencana-bencana itu adalah karena tangan Allah yang
bekerja. [69.2]
Allah Bapa Yang Kekal telah menjawab dan bertindak dengan cara seperti ini. Kini saatnya
tiba untuk menghancurkan setan dan para pengikutnya, maka kekacauan ekologis lebih
lanjut akan dilepaskan oleh Allah didalam kerahimanNya. Dia melakukan hal ini untuk
mencegah setan serta semua bonekanya, manusia yang busuk, yang haus akan kekayaan
dan kemuliaan yang dijanjikan kepada mereka melalui kuasa-kuasa psikologisnya. [69.3]
Setan meniupkan pikiran-pikiran dan perbuatan jahat kedalam jiwa-jiwa yang lemah untuk
menghadapkan mereka kepada kekuatan yang mengikat. Orang-orang ini memiliki sifat yang
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sama. Mereka itu cinta diri, memiliki obsesi akan ambisi dan kekayaan duniawi, dan mereka
kecanduan akan deviasi sexual serta kekuasaan. Semuanya itu akan berakhir didalam neraka
jika mereka terus mengikuti antikris yang segera akan memperkenalkan dirinya di dunia.
[69.4]
Banyak orang yang tak bersalah tidak percaya akan setan, antikris dan tentu saja juga tidak
percaya akan Allah, Bapa Yang Maha Kuasa. Mereka sengaja membutakan matanya. Namun
mereka itu heran mengapa masyarakat dimana dia hidup kini semakin hancur. Mereka tidak
mengerti akan kecepatan yang mengerikan dari kehancuran keluarga-keluarga tradisional.
Mereka mengatakan hal ini karena penyakit masyarakat modern. Apa yang tidak ingin
mereka ketahui adalah setan menyerang keluarga-keluarga sebagai prioritasnya. Hal ini
karena setan tahu bahwa jika keluarga hancur berantakan, maka masyarakat juga hancur.
Banyak orang yang tahu hal ini karena ia semakin meningkat nyata di dunia ini. [69.5]
Perhatikanlah amoralitas dibidang sexual. Kamu heran betapa mengerikan masyarakat
diracuni oleh kebejatan ini. Namun yang tidak kau sadari adalah bahwa setan ikut serta
didalam setiap perbuatan cabul itu. Sementara kamu yang terlibat didalam percabulan,
penyimpangan sexual, serta menyalah-gunakan orang lain akan beralasan bahwa perbuatan
ini mendatangkan kesenangan dan bisa menjadi sumber pendapatanmu, maka sadarilah
bahwa hal itu akan menjadi tiketmu untuk memasuki api neraka yang kekal. [69.6]
Bagi setiap perbuatan sexual yang menyimpang maka tubuhmu juga terlibat, meski mungkin
hal itu hanya kau lakukan didalam pikiranmu, dimana tubuhmu juga ikut terbakar seolah
didalam daging, selamanya. Setiap bagian dari tubuh yang kau salah-gunakan melalui dosa
berat itu akan menderita sakit yang mengerikan didalam api neraka nanti. Mengapa kamu
menginginkan hal ini ? Banyak dari kamu, jiwa-jiwa malang yang tertipu, tidak menyadari
bahwa dirimu tidak diberitahu akan kebenaran ini. Kebenaran bahwa disana ada Surga, Api
Penyucian, serta neraka. Banyak dari para hamba kudusKu (rohaniwan) didalam gerejagereja tidak menekankan hal ini didalam ajaran mereka sejak lama. Memalukan mereka itu.
Aku menangis atas penderitaan mereka karena banyak dari mereka tidak benar-benar
percaya akan adanya neraka. Lalu bagaimana mereka bisa mengajarkan kengerian neraka ?
Tentu mereka tak bisa. Karena banyak yang memilih jawaban yang mudah. ‘Allah itu maha
rahim. Maka Dia tak akan mengirimkan kamu kedalam kebenaran, bukan ?’. [69.7]
Jawabnya adalah tidak, tidak begitu. Yang benar adalah bahwa Dia tidak mengabaikan anakanakNya. Tetapi kenyataannya ada banyak sekali jiwa yang terbelenggu didalam dosa berat
dan mereka terbujuk untuk menjadi kecanduan akan dosa-dosa mereka berkali-kali. Mereka
berada didalam kegelapan, merasa nyaman didalam keadaan amoralitas mereka. Hingga
mereka terus memilih kegelapan ini terutama setelah kematian nanti. Maka mereka tak bisa
diselamatkan. Mereka telah memilih jalan ini atas kehendak bebas mereka sendiri,
kehendak yang diberikan oleh Allah dimana Dia sendiri tidak mau ikut campur didalamnya.
Namun setan bisa. Dan dia melakukannya. [69.8]
Pilihlah kehidupan yang mana yang akan kau tempuh. Jalan kehidupan menuju Allah, Bapa
Yang Kekal, atau jalan menuju setan, si penipu, didalam api neraka yang kekal. Tak ada cara
yang lebih baik untuk menjelaskan hal ini kepadamu, anak-anakKu. Adalah karena belas
kasihKu maka Aku mengajari kamu kebenaran. [69.9]
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Pesan ini bermaksud untuk membuatmu merasa takut karena jika Aku tidak
memperlihatkan kepadamu apa yang disediakan bagi mereka, maka Aku belum menyatakan
kasihKu yang sejati kepada kamu semua. [69.10]
Kini saatnya untuk menghadapi masa depan bukan saja bagi dirimu tetapi juga bagi para
sahabatmu, keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi yang bisa kau pengaruhi melalui
perbuatanmu. Perbuatan melahirkan perbuatan. Dalam hal orang yang tak bersalah, kamu
bisa secara tak sengaja menuntun mereka di jalan menuju kegelapan kekal melalui
kebodohanmu dan sikap diammu. [69.11]
Peliharalah jiwamu. Ia adalah hadiah dari Allah. Ia adalah segalanya bagimu yang akan ikut
bersamamu menuju dunia berikutnya nanti. [69.12]
Juru Selamatmu Yesus Kristus [69.13]
70. Bangkitlah melawan serangan setan
Rabu, 20 April 2011 | [70.1] - [70.5]
PuteriKu, imanmu terus diuji setiap jam dalam sehari, ketika kamu ditekan dari luar agar
kamu menolak pesan-pesan ini. Hal ini akan selalu terjadi. Inilah saatnya untuk
membiasakan diri dengan siksaan ini. Kamu boleh merasa yakin sekarang, lebih dari pada
sebelumnya, bahwa pesan-pesan ini adalah otentik dan berasal dariKu, Juru Selamat Ilahi
dari manusia, Yesus Kristus. [70.1]
Adalah menyedihkan Aku jika melihat umat beriman yang sangat dipengaruhi oleh si penipu
agar mengabaikan Sabda KudusKu ketika ia dihadirkan kepada dunia. [70.2]
PuteriKu, kamu mampu untuk menolak semua suara yang mengaku memiliki kewenangan
yang berasal dari Sumber Ilahiah. Banyak nabi-nabi palsu berada di dunia saat ini.
Dengarkanlah suaraKu saja seperti yang Kukatakan kepadamu sebelumnya. Kamu tidak
memerlukan pengakuan dari orang lain untuk terus melanjutkan tugas suci ini. Buku yang
berisi pesan-pesan ini akan akan disebarkan pada saatnya. Jangan sampai kamu merasa
terganggu oleh jiwa-jiwa yang tidak tahu apa-apa yang mengatakan bahwa pesan-pesan ini
tak memiliki sumber yang Ilahiah. Karena memang bukan begitu kenyataannya. Abaikanlah
segala kebohongan yang menyiksa telingamu dari si penipu itu, setan. PuteriKu, dia ingin
menghentikan tugas ini dan dia akan melakukan segalanya untuk menghalangi kamu. [70.3]
Bangkitlah sekarang dan bicaralah dengan kuasa dari Roh Kudus yang telah dipertunangkan
denganmu, puteriKu. Kamu adalah utusan pilihan agar kamu menyampaikan pesan-pesan
yang sangat penting ini kepada umat manusia saat ini. Kamu telah membuatKu berbahagia
melalui kekuatan dan keberanian yang kau perlihatkan dihadapan serangan yang harus kau
hadapi dari setan. Ingatlah bahwa hendaknya kamu menerima tugas ini dengan kerendahan
hati seperti yang diharapkan darimu. Terimalah Aku didalam jiwamu setiap hari dan kamu
akan menerima rahmat berlimpah. Aku mengasihi kamu, puteriKu. Surga berbahagia atas
jawabanmu yang cepat ini kepada Kehendak KudusKu. [70.4]
Juru Selamatmu, Yesus Kristus [70.5]
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71. Belalah hak dari anak-anakmu untuk memperoleh Pendidikan Kristiani
Sabtu, 23 April 2011 | [71.1] - [71.6]
PuteriKu yang terkasih, hari ini adalah saat bagi semua orang yang percaya akan
KesengsaraanKu di kayu Salib untuk ikut memanggulnya agar SabdaKu didengar sekali lagi di
dunia. Ingatkanlah mereka bagaimana Aku mati demi keselamatan mereka. Kini adalah
kewajibanmu untuk memberitahu mereka yang telah tersesat agar mau membuka hati
mereka sekali lagi kepada kebenaran dari ajaran-ajaranKu. [71.1]
Bangkitlah sekarang dan belalah hak-hakmu sebagai orang kristiani. Aku mengharapkan
sikap toleransi diantara kamu, dimana kamu musti menghormati pandangan dari iman yang
lain. Tetapi janganlah kamu menghinakan Aku dengan cara mengabaikan kekristenanmu di
tempat kedua dari kehidupanmu. Adalah keliru jika kamu menganggap bahwa sikap
toleransi adalah sebagai pengganti dari kebenaran. Bersikaplah terbuka terhadap iman yang
lain dan perlakukanlah saudara-saudaramu secara sama. Namun janganlah kamu merasa
tertekan hingga kamu mengabaikan kepercayaanmu ataupun melepaskan hak dari anakanakmu untuk menerima ajaran kristiani. Banyak sekolah-sekolah yang dijalankan oleh
organisasi kristiani tetapi mereka tunduk kepada tekanan untuk mengabaikan kesetiaan
mereka kepadaKu. Banyak pemerintah berusaha mencegah ajaran kristiani dan penyebaran
hukum-hukum yang baru. Dan kamu akan melihat agama-agama non kristiani yang lain
diperlakukan lebih ringan. Agama lain diterima secara lebih baik dari pada kristiani. [71.2]
Berjuanglah bagi imanmu sekarang. Berdoalah memohon pertobatan. Berdoalah agar rejim
yang menindas hakmu untuk menjadi umat kristiani lebih bersikap toleran. Kegagalan untuk
menghadapi tekanan ini akan berakibat pada sebuah dunia yang gersang dimana hanya
sedikit umat kristiani yang menjalankan iman mereka. [71.3]
Angkatlah salib itu sekarang dan tunjukkanlah contohmu kepada orang lain. Janganlah malu
memanggul salib. [71.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [71.5]
Yesus Kristus, Kebaikan umat manusia [71.6]
72. Bersumpahlah atas kesetiaanmu kepada Kerahiman IlahiKu
Minggu, 24 April 2011 | [72.1] - [72.13]
PuteriKu yang terkasih, dengan sukacita kini anak-anakKu berbahagia merayakan peringatan
hari KebangkitanKu. Tahun ini adalah penting karena ia menandai dimulainya era
pencerahan yang baru di dunia. [72.1]
Karunia KerahimanKu yang besar akan membawa keringanan bagi umat beriman dan
menimbulkan rasa euforia yang besar diantara orang-orang yang akan bertobat. Ketika
mereka menemukan kebenaran mereka akan merasa riang gembira dan hati mereka
dipenuhi dengan kasih kepada Allah, Bapa yang Kekal dan kepadaKu, Juru Selamat Ilahimu.
Terutama orang-orang bukan kristiani akan mengerti kebenaran dari keberadaanKu.
Akhirnya hal ini akan menimbulkan kebahagiaan dan kasih yang besar di dunia. [72.2]
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Peringatan itu harus diikuti dengan banyak berdoa. [72.3]
Adalah penting untuk mengingat sebuah pelajaran mengenai Peringatan itu. Peristiwa besar
itu ketika kamu semua akan melihat bukan saja dosa-dosamu seperti Aku melihatnya, tetapi
kamu juga akan mengerti kebenaran mengenai kehidupan berikutnya, dan hal ini harus
diikuti dengan banyak berdoa. [72.4]
Tetapi yang menyedihkan, banyak orang yang akan berbuat dosa lagi. Kini adalah saatnya
untuk menghindari situasi ini dengan berdoa kaplet Kerahiman IlahiKu setiap hari bagi
kehidupanmu. Dengan membiasakan diri untuk berdoa dengan doa yang kuat ini kamu akan
memiliki tingkat pertobatan dan iman yang akan menyapu dunia ini. [72.5]
Berbahagialah, berdoalah dan bersyukurlah kepadaKu, Juru Selamat Ilahimu, atas
kerahiman yang besar ini. Berlututlah dan pujilah Allah, Bapa, atas karunia kurbanKu. Doa
bisa meringankan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh persekutuan global dari
Tata Dunia Baru itu, yang akan segera terjadi sesudahnya. Jika ada cukup banyak dari kamu
yang tetap setia kepadaKu, ajaran-ajaranKu, dan terus berdoa dan menerima sakramensakramen maka kamu bisa merubah perjalanan dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi.
[72.6]
Betapa kuatnya doa Kerahiman IlahiKu itu. Tetapi banyak dari kamu yang tidak mengerti
manfaatnya. Bahkan yang menyedihkan, masih banyak yang belum pernah mendengar
adanya doa itu. [72.7]
Bagi kamu yang tetap setia kepadaKu, Aku meminta secara khusus kepadamu. Aku tidak
ingin melihat ada anak-anakKu yang akan hancur. Inilah sebabnya Peringatan itu diberikan
kepadamu. Hal ini akan menunjukkan kepada kamu masing-masing, termasuk orang yang
paling skeptis sekalipun, akan apa yang sebenarnya terjadi pada saat Penghakiman Akhir
nanti. Maka untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa, Aku memintamu berjanji untuk
menolong Aku memenangkan jiwa-jiwa ini. [72.8]
Bentuklah kelompok-kelompok doa Kerahiman Ilahi diseluruh dunia dan gunakanlah doa ini
bagi setiap orang yang kau kenal yang mungkin akan meninggal karena Aku menjamin
keselamatannya jika kamu mendaraskan doa ini. Berkumpullah sekarang umatKu. Ikutilah
Juru Selamatmu. Berdoalah lebih banyak dari pada sebelumnya maka lebih banyak lagi jiwajiwa akan diselamatkan. Kemudian kamu semua akan menjadi bagian dari dunia baru yang
Kujanjikan kepadamu, dimana Surga dan Bumi menjadi satu. Masa depan yang mulia ini
adalah bagi kamu semua. Janganlah takut akan perubahan yang besar ini, tetapi bukalah
pikiranmu, hatimu, jiwamu, kepada kebahagiaan besar didepanmu. Dengan bersatu sebagai
satu kelompok yang memiliki kekuatan yang besar di seluruh dunia, di setiap negara,
didalam setiap keluarga, setiap gereja, dan setiap komunitas, maka kamu akan membuat
sebuah perubahan dan perbedaan yang besar. [72.9]
Doa-doamu akan bisa mencegah banyak dari penganiayaan yang diramalkan itu. Karena itu
demi rasa hormat kepadaKu, Juru Selamatmu yang penuh kasih, ikutlah Aku sekarang.
[72.10]
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Aku hidup didalam dirimu masing-masing. Aku tahu apa yang ada didalam hatimu dan
jiwamu. Dengan berjanji kepadaKu untuk berdoa Kerahiman Ilahi bagi para saudaramu
maka kamu akan menerima rahmat yang istimewa. [72.11]
Raja Kerahiman Ilahi dan Hakim yang adil [72.12]
Yesus Kristus [72.13]
73. Pertobatkanlah orang lain setiap ada kesempatan
Minggu, 24 April 2011 | [73.1] - [73.9]
PuteriKu yang terkasih, hari ini adalah penting karena KebangkitanKu dari mati telah
menggenapi janjiKu kepada manusia. Dengan kebangkitan itu Aku akan mengangkat kamu
semua menuju terang di Surga. Bangkitlah kamu semua dan datanglah kepadaKu dan
kepada keselamatanmu. [73.1]
Anak-anakKu, kamu harus mempertobatkan orang lain dalam segala kesempatan. Semakin
banyak kamu menjelaskan dan menunjukkan kepada jiwa-jiwa yang lemah, adanya kasih
didalam hatimu, maka hasilnya akan didapatkan ketika kamu mempertobatkan jiwa yang
baru. Aku akan melimpahi kamu dengan berkat melimpah. Ini adalah karunia yang istimewa
dariKu dan menunjukkan kemurahan hati yang besar dari kamu. [73.2]
Pertobatan, anak-anakKu, akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Jika sebuah pertobatan terjadi,
hal ini akan menyebar kepada para sahabat dan kenalannya. Pertobatan menyebarkan
pertobatan. Tidak peduli betapapun kamu ditertawakan atau diperlakukan apapun juga,
seolah kamu berbicara ngawur. Ia memerlukan keberanian yang besar darimu, para
pengikutKu yang setia. Setiap kali kamu bangkit dan menyampaikan ajaran-ajaranKu kepada
orang lain, mereka akan mendengarkan. Sementara ada orang-orang yang menertawakan
kamu dan seolah mereka tidak mempedulikan kamu, tetapi didalam hati mereka
mendengarkan apa yang kau katakan. [73.3]
Ketika Roh Kudus bekerja melalui kamu selama kamu menjalankan tugasmu, maka si
pendengar akan merasakan sebuah dorongan didalam hati mereka. Mereka tidak tahu
mengapa. Tetapi kamu telah menarik mereka mendekat. [73.4]
Beberapa orang ada yang lambat dalam menanggapi. Tetapi bersabarlah. Mereka akan
menerimanya secara bertahap. Mula-mula mereka akan mengajukan sebuah pertanyaan
kepadamu. Hal ini biasanya berhubungan dengan benar atau tidaknya sesuatu. Disitulah
pertobatan itu mulai berakar. Janganlah kamu menyerah didalam menyebarkan kebenaran
dari ajaranKu. Hal ini tidak harus dilakukan seperti seorang pengkhotbah. Sebaliknya hal itu
bisa kau lakukan secara halus dan tidak kelihatan. Pertobatkanlah orang lain dalam
kehidupanmu sehari-hari melalui pembicaraanmu yang biasa-biasa saja. Dengan cara ini
orang-orang akan lebih bisa menerima. [73.5]
Anak-anakKu kamu akan terkejut melihat reaksi orang lain terutama mereka yang
menyangkal Aku dan tinggal didalam kegelapan. Jawaban mereka akan agresiv dan bernada
mengejek. Kamu akan ditanya apakah kamu percaya akan sampah ini. Kemudian kamu akan
dihina dan dicemooh. Kecerdasanmu akan dipertanyakan. Kamu akan dituduh berubah
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menjadi bersifat spirituil karena kamu mengalami kesulitan didalam kehidupanmu. Kamu
akan sering dipermalukan dari saat ke saat dan kamu mengalami kesulitan dalam membela
diri. Tetaplah kamu diam dalam keadaan seperti ini. Mereka hanya bertanya-tanya saja dari
saat ke saat. [73.6]
Bertanyalah kepada jiwa seperti ini ‘mengapa kamu merasakan ini ?’. Semakin banyak kamu
bertanya kepada mereka semakin banyak mereka akan mengevaluasi jawaban mereka
sendiri. Kamu tidak akan bisa meyakinkan siapapun akan kebenaran ini. Namun setiap usaha
yang kau lakukan akan meninggikan kamu di mataKu. [73.7]
Pergilah sekarang, anak-anakKu. Pertobatkanlah orang-orang dalam namaKU maka kamu
akan dilimpahi dengan rahmat. [73.8]
Juru Selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus [73.9]
74. Kekacauan di negara-negara Arab akan menimbulkan kekacauan global. Italia
menyulut kejatuhan
Selasa, 26 April 2011 | [74.1] - [74.7]
PuteriKu yang terkasih, air mata yang Kucucurkan karena anak-anakKu yang terkasih yang
teraniaya di dunia ini yang menjadi kurban kekerasan dan penyalah-gunaan, tak pernah
berakhir. Anak-anakKu yang amat berharga dan malang sedang menderita dimana-mana
terutama di dunia Arab. Betapa Aku bersedih atas penderitaan mereka. Jiwa-jiwa miskin dan
tanpa daya itu. Berdoalah bagi mereka, puteriKu, dengan mempersembahkan
penderitaanmu sendiri bagi mereka. [74.1]
Kekejaman yang sedang dilakukan di wilayah Arab akan terus berlangsung secara
menyedihkan dan semakin banyak bangsa-bangsa Arab terlibat di berbagai konflik. Saat bagi
pembunuhan pertama seperti yang Kukatakan kepadamu pada bulan Februari yang lalu,
akan terjadi segera. Kekacauan di dunia Arab akan menyebar keseluruh penjuru dunia.
[74.2]
Italia akan menjadi sarana bagi kejatuhan, yang menyulut keterlibatan kekuatan global
dalam sebuah peperangan, semua peristiwa ini adalah tak terelakkan, tetapi doa bisa
meringankan penderitaan yang terjadi. Berdoalah puteriKu, agar orang-orang mau berpaling
kepadaKu untuk meminta tolong dan tuntunan dalam melewati kekacauan ini. [74.3]
Aku tidak ingin melihat anak-anakKu menderita. Namun mereka akan menderita hingga
kebenaran itu dinyatakan selama Peringatan itu. Berdoalah bagi para diktator sesat itu yang
akan membunuh jiwa-jiwa yang tak berdosa. [74.4]
Aku memanggil semua hamba-hamba kudusKu di seluruh dunia agar mau menerima
kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan didalam Kitab Wahyu kini sedang dibuka.
Sebarkanlah kebenaran dari ajaran-ajaranKu dan selamatkanlah kawananmu sebelum
waktunya habis. Bertindaklah sekarang. Laksanakan tugasmu bagiKu. Aku memanggil kamu
yang telah mengabaikan ajaran-ajaranKu, agar kamu menghentikan perbuatanmu sekarang.
Lihatlah kedalam hatimu dan katakanlah kebenaran ini kepada umatKu. Bahwa mereka tak
bisa diselamatkan kecuali mereka mau mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka.
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Mereka harus merendahkan dirinya di mataKu dan memintaKu karunia penebusan atas diri
mereka. [74.5]
Kamu, para hamba kudusKu (rohaniwan) kini harus berperanan didalam tugas yang
diberikan kepadamu. Beranilah. Ajarkanlah kebenaran. [74.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [74.7]
75. Orang-orang merasa malu meminta pengampunanKu atas dosa-dosa mereka
Kamis, 28 April 2011 | [75.1] - [75.11]
PuteriKu yang terkasih, hal ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa bagimu dalam
waktu yang begitu singkat. Aku tahu bahwa kamu capek sekarang. Bagaimanapun juga
kecepatan dimana pesan-pesan ini kau terima dan kemudian diterbitkan dalam berbagai
bahasa, begitu cepatnya, hal ini menunjukkan betapa mendesaknya pesan-pesan ini. Hal ini
juga menunjukkan adanya tuntunan Ilahi yang bekerja didalam bentuknya yang paling
sempurna. [75.1]
Pesan-pesan ini yang penuh berisi ajaran-ajaranKu diberikan untuk menjelaskan pentingnya
mempersiapkan jiwamu dalam kehidupan ini sementara kamu masih bisa. Banyak orang
ketika mereka membaca pesan-pesan ini, terutama yang kurang percaya kepada Allah, Bapa
Yang Kekal, akan merasa terganggu oleh isinya. Banyak yang akan bertobat. Beberapa ada
yang merasa takut akan masa depan mereka di dunia ini serta akan keluarga dan sahabat
mereka. Katakanlah kepada mereka bahwa Aku mengasihi mereka. Dengan membuka
pikiran mereka terlebih dahulu kepada kenyataan bahwa Allah benar-benar ada, maka
mereka akan siap bagi tahap kedua. Hal itu adalah ketika mereka mulai merasa takjub
mengapa komunikasi seperti ini terjadi. Mengapa Yesus Kristus, Putera Tunggal Allah Bapa
Yang Kekal, mau melakukan langkah yang luar biasa ini. Dan kemudian mereka aka sampai
pada kesimpulan yang jelas. Hal ini karena Aku mengasihi masing-masing dari kamu hingga
Aku ingin menyelamatkan kamu lagi. Aku ingin membelai kamu semua dan Aku akan
berjalan lebih jauh untuk membawamu mendekati hatiKu. [75.2]
Aku ingin menyentuh hatimu agar ada sebuah cahaya memancar didalam jiwamu. Tak ada
yang perlu ditakutkan di dunia ini jika kamu percaya kepadaKu sepenuhnya. Aku memiliki
rencana yang menakjubkan bagi kamu semua yang mau mendekati Hati KudusKu. Hadiah
yang paling berharga telah menantimu. Janganlah takut akan kekacauan di dunia ini. Karena
Aku akan melindungi semua orang yang percaya kepadaku serta mencukupi kebutuhan
dagingmu. Percayalah kepadaKu, Tuhan dari umat manusia, yang diutus untuk
menyelamatkan kamu dari kegelapan kekal. [75.3]
Berpalinglah kepadaKu, seperti anak-anak yang tak berdosa. Tak perlu belajar berdoa jika
kamu bodoh. Ya, doa memang sangat membantu dan kuat kuasanya, tetapi apa yang
Kuminta darimu adalah berbicara kepadaKu dengan cara seperti kamu berbicara dengan
sahabatmu. Dalam keadaan relax. Percaya kepadaKu. Meminta pertolonganKu. Belas
kasihKu berlimpah dan sedang menanti untuk dilimpahkan kepadamu. [75.4]
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Seandainya kamu tahu betapa bersemangatnya Aku kepadamu, terutama para pendosa !
Kamu tahu bahwa kamu adalah tetap menjadi anak-anakKu meski kamu memiliki noda dosa
didalam jiwamu. Aku menolak dosa tetapi Aku menerima pribadimu. Banyak dari kamu yang
merasa takut meminta pengampunan dariKu secara teratur. Tetapi kamu tidak boleh
merasa khawatir. Jika kamu benar-benar menyesal maka kamu akan diampuni. [75.5]
Anak-anakKu, dosa menjadi masalah yang menetap dalam kehidupanmu. Bahkan para
pengikutKu yang setia berdosa hingga berkali-kali. Itu adalah sebuah kenyataan. Sekali setan
dilepaskan di dunia ini maka dosa menyebar luas. Banyak orang yang merasa malu berpaling
kepadaKu. Mereka menundukkan kepala dan bersikap buta jika mereka bertindak salah.
Mereka terus bersikap congkak dan malu, dan mengira bahwa dosa itu akan dilupakan. Apa
yang tidak mereka sadari adalah bahwa kegelapan menarik kegelapan. Maka jika kamu
berdosa, maka nanti kamu akan lebih mudah lagi berbuat dosa. Dengan menghalangi suara
hatimu maka siklus dosa ini akan berputar terus. Kemudian si pendoa itu akan membuat
alasan untuk mengabaikan perbuatannya yang salah itu. Mereka akan terus terjatuh
semakin dalam seperti spiral. Hal ini karena mereka tidak tahu bagaimana meminta
pengampunan. Karena mereka tidak mengerti pentingnya kerendahan hati, dan mereka
mengira tidak mungkin berpaling kepadaKu dan meminta pengampunan. [75.6]
Tidaklah sulit, kamu tahu, untuk meminta pengampunan dariKu. Janganlah takut kepadaKu.
Aku menantikan kamu semua yang berani menyalahkan perbuatan dosamu. Jika kamu
memiliki sikap seperti ini maka karunia yang luar biasa diberikan kepadamu. Setelah
mengakukan dosa-dosamu maka kamu kembali dalam keadaan rahmat. Kemudian ketika
kamu menerima Komuni Kudus kamu akan merasakan energi yang menguatkan yang akan
mengejutkan kamu. Hanya dengan begitu maka kamu bisa menemukan damai sejati. [75.7]
Tak ada yang mengganggu kamu. Kamu akan kuat bukan saja didalam jiwamu. Pikiranmu
akan menjadi tenang dan lebih bisa dikendalikan. Kamu akan menghadapi kehidupan ini
dengan pandangan positiv yang berbeda. Siapakah yang tidak menginginkan kehidupan
semacam ini ? [75.8]
Kembalilah kepadaKu, anak-anakKu, selama saat kesedihan di dunia ini. Biarlah Aku
menunjukkan kebahagiaan kepadamu yang menjadi milikmu jika kamu mau datang
kepadaKu. Ingatlah Aku menyerahkan hidupKu bagimu sekali. KasihKu tak ada batasnya. Aku
akan menjawab panggilanmu. Apa yang perlu kau lakukan adalah memintanya. [75.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi dan berharga [75.10]
Yesus Kristus [75.11]
76. Kerendahan hati perlu untuk bisa memasuki Surga
Jumat, 29 April 2011 | [76.1] - [76.9]
PuteriKu yang terkasih, kerendahan hati adalah sebuah pelajaran yang harus dipelajari oleh
semua orang yang ingin memasuki KerajaanKu. [76.1]
Kerendahan hati menyatakan kekerdilanmu di mataKu dimana kamu menghormati Aku, Juru
Selamatmu, Putera Allah yang menjadi manusia. Tanpa kerendahan hati maka
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kesombongan bisa masuk. Tak ada gunanya jika kamu menyatakan dirimu layak bagi
KerajaanKu. [76.2]
Di dunia saat ini kerendahan hati tidaklah diterima, di sebuah zaman ketika ketegasan dan
keinginan untuk berhasil meningkatkan dirimu lebih dari pada orang lain, diterima sebagai
sesuatu yang terhormat. Mereka yang tidak mau meninggikan dirinya atau maju dengan
penuh percaya dan congkak, akan diabaikan orang banyak. Sifat kerendahan hati dan
kemurahan hati kepada orang lain dianggap sebagai kelemahan. Dan mereka tidak layak
untuk dimasukkan kedalam kelompok dan sahabat mereka. Namun justru mereka yang
bersikap berlawanan dengan kesombongan itulah yang bisa memasuki Kerajaan Surga.
Maka cara apa yang dianggap berhasil untuk memiliki kekayaan dalam kehidupan ini yang
akan bisa membawamu menuju kegelapan setelah kematian nanti. [76.3]
Kerendahan hati, dimana kamu harus bersedia melayani Penciptamu lebih dahulu, itulah
yang penting. Dengan mengakui kerendahanmu, maka kamu mengakui kemuliaan Allah.
[76.4]
Kerendahan hati adalah sebuah keutamaan yang bukan saja amat berharga di mataKu tetapi
juga merupakan bagian yang penting dari perkembangan spirituilmu. Ia berarti
menempatkan orang lain didepanmu demi kemuliaan Allah. Namun ia juga bisa jatuh
dengan mudahnya kedalam keadaan kesombongan spirituil. [76.5]
Peringatan bagi jiwa-jiwa pilihan. [76.6]
Mereka yang bekerja keras untuk mengembangkan kehidupan spirituil mereka adalah yang
berkenan kepadaKu. Ingatlah akan jiwa-jiwa yang beruntung itu yang telah diberi dengan
karunia, dimana melalui kuasa Roh Kudus mereka bertindak sebagai para visiuner di dunia
ini. Sering juga setelah menerima rahmat ini mereka mulai merasa dirinya lebih istimewa
dari pada saudara-saudaranya. Mereka memamerkan karunia yang dimilikinya. Kemudian
mereka menjadi selektiv didalam menyampaikan karunia ini. Kemudian rasa harga dirinya
mempengaruhi kemampuannya untuk menyampaikan kebenaran ini. Apa yang mereka
lupakan adalah semua karunia yang diperolehnya adalah berasal dariKu. Aku mengasihi
setiap orang. Mereka diberi karunia ini untuk dibagikan. Jika Aku bisa memberikan karunia
seperti ini kepada jiwa-jiwa pilihan, demi kebaikan orang lain, maka Aku juga bisa
mengambilnya lagi dari mereka. [76.7]
Rasa harga diri yang berlebihan bisa menghalangi kamu mengikuti langkahKu. Belajarlah
menjadi rendah hati, sabar, tanpa memiliki kesombongan. Jika kamu bekerja dengan rendah
hati maka kamu akan memiliki tempat yang istimewa didalam hatiKu. Sementara Aku
memilih orang-orang tertentu sebagai jiwa-jiwa pilihan maka mereka haruslah menganggap
hal ini sebagai hadiah. Mereka tak boleh berpikir bahwa diri mereka itu penting di mataKu,
karena Aku memang mengasihi setiap orang. Namun Aku akan memberi ganjaran kepada
pekerjaan yang baik jika dilakukan dengan kerendahan hati terhadap Aku dan saudarasaudaramu. [76.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [76.9]
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77. Orang-orang di seluruh dunia memiliki warisan yang sama
Sabtu, 30 April 2011 | [77.1] - [77.8]
Malam ini Aku berbahagia puteriKu yang terkasih, atas jalan dimana kamu mematuhi Aku.
Kepatuhanmu didalam mengikuti Misa Kudus setiap hari serta menerima Komuni Kudus
amat berkenan bagiKu. Kini kamu semakin kuat didalam pikiran serta rohmu dimana kamu
segera melaksanakan KehendakKu yang tersuci. Kamu masih harus bekerja lebih banyak lagi
untuk mempersiapkan jiwamu, puteriKu, menuju kepada kesempurnaan yang dituntut
darimu. Janganlah takut karena Aku sedang menuntunmu di setiap langkahmu. [77.1]
PuteriKu, betapa Aku sangat mengasihi para pendosa. Aku merindukan kesetiaan mereka
kepadaKu. Jika Aku memandang dan memperhatikan orang-orang yang berkumpul bersama
para sahabat dan keluarga mereka, berbahagia dan tertawa di rumah mereka, maka Aku
dipenuhi dengan sukacita karena rohKu ada disitu. Kemudian jika Aku melihat kearah rumah
yang lain dimana ada kekacauan, kesedihan, kemarahan, dan dalam beberapa kasus ada
setan dalam wujud penyalah-gunaan terhadap seseorang. Maka Aku menangis. Karena Aku
tahu bahwa setan ada di rumah itu. Kemudian Aku memperhatikan dan melihat kelompokkelompok sahabat yang bekerja bersama demi kebaikan orang lain, ditengah kehidupan
sehari-hari mereka, maka Aku amat berkenan. Kemudian jika Aku melihat kelompokkelompok yang lain yang bekerja keras demi kebaikan mereka sendiri sebagai dorongan
utamanya. Mereka berusaha mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang besar. Semua
perbuatan ini memiliki satu tujuan. Memelihara diri mereka sendiri. Hal ini biasanya harus
dibayar dengan kerugian orang lain. Maka Aku menangis karena Aku tahu bahwa mereka
berada didalam kegelapan. Kemudian Aku memperhatikan, dengan terpesona, kelompokkelompok yang cerdik dan berpendidikan, yang mau meyakinkan kepada dunia bahwa Allah,
BapaKu Yang Kekal, tidak ada. Mereka berkata-kata dengan menunjukkan berbagai alasan
untuk menolak Aku dengan congkaknya. Kemudian jika Aku menyaksikan umat beriman
yang ragu-ragu, terjerumus didalam sangkar kegelapan, hal ini menghancurkan hatiKu.
Banyak sekali kelompok-kelompok yang memiliki perhatian yang berbeda-beda. Berbagai
tujuan. Berbagai keinginan. Tetapi yang menyedihkan, hanya sedikit sekali yang meluangkan
waktu mereka untuk berkomunikasi dengan Allah, BapaKu Yang Kekal. [77.2]
Iman telah hilang dari jutaan manusia di dunia saat ini. Akibatnya adalah banyak sekali
orang merasa bingung, tidak tahu apa yang dituju, atau mau mencari tuntunan dari para
hamba kudusKu (rohaniwan). [77.3]
Kebingungan yang besar ini akan terus terjadi kecuali anak-anakKu mau memanggilKu
meminta tolong. Berdoalah bagi semua anak-anakKu dimanapun mereka berada. Lihatlah ke
sekitarmu maka kamu akan tahu bahwa orang-orang di seluruh dunia adalah sama. Mereka
hanya berbeda bangsa, berbicara dalam berbagai bahasa, serta memiliki berbagai warna
kulit. Namun mereka memiliki warisan yang sama. Beberapa ada yang bahagia, menderita,
yang lain lagi penuh dengan kasih dan yang lainnya suka marah dan mengamuk. Sebagian
besar manusia memiliki selera humor dan pengalaman semacam ini dalam berbagai tahap
kehidupan mereka. Maka jika kamu melihat kedalam keluargamu sendiri dan para
sahabatmu, maka kamu akan melihat adanya banyak kesamaan. [77.4]
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Jika kamu merasa ingin berdoa bagi orang-orang yang dekat denganmu maka Aku
memintamu untuk mengingat saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan di segala
penjuru dunia. Kamu semua adalah anak-anakKu. Dengan berdoa Kerahiman Ilahi bagi
semua anak-anakKu dimana-mana maka kamu, para pengikutKu, bisa menyelamatkan umat
manusia dari kegelapan neraka. Kekuatan dari doa ini bisa menjamin bahwa KerahimanKu
akan menyelimuti setiap orang di dunia. [77.5]
Biarlah Aku membawa kamu semua menuju SurgaKu. Jangan sampai Aku menderita karena
terpaksa meninggalkan kamu dalam cengkeraman setan. [77.6]
Berdoalah, berdoalah Kerahiman IlahiKu pada jam 15.00 setiap hari maka kamu bisa
menyelamatkan dunia. [77.7]
Yesus Kristusmu yang selalu berbelas kasih [77.8]
78. Rusia dan Cina menimbulkan kekacauan
Minggu, 1 Mei 2011 | [78.1] - [78.12]
PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada dunia bahwa persiapan kini sedang dilakukan
untuk mempersiakan jiwa-jiwa bagi Surga yang baru itu di bumi seperti yang Kujanjikan.
[78.1]
Tanggal dari KedatanganKu Kedua di dunia tidaklah kau ketahui. Yakinlah bahwa janjijanjiKu akan selalu digenapi. Tak seorangpun bisa menghentikan Tindakan KerahimanKu
yang besar itu, untuk menebus umat manusia. Setan tak memiliki kuasa ini. Dia, si penipu,
harus dihancurkan, puteriKu, dan dia tak bisa menang. Waktu baginya sudah dekat
sekarang. Aku memperingatkan mereka yang mengikuti dia melalui perbuatan dosa, bahwa
mereka hanya memiliki kesempatan sedikit saja untuk bisa menebus dirinya sendiri. Saat ini
juga mereka harus berpaling dari dosa jika mereka ingin diselamatkan. Kamu yang memiliki
anggota keluarga atau sahabat yang mengikuti jalan dosa maka menjadi kewajibanmu untuk
berusaha membuka mata mereka kepada kebenaran. [78.2]
Bersiaplah sekarang untuk menolak menerima Tanda dari Binatang itu. [78.3]
Banyak peristiwa baik di bumi maupun di langit kini akan terjadi yang akan merubah
perjalanan sejarah. Bersiaplah kamu semua selama saat ini. Aku telah berkata kepadamu
sebelumnya bahwa uang akan sulit didapat, maka persiapkanlah bagi keluargamu agar bisa
hidup tanpa kamu harus menerima Tanda dari Binatang itu. Tolong, janganlah mengabaikan
permintaanKu ini. [78.4]
Kelompok doa adalah penting saat ini untuk melindungi dirimu dan menyelamatkan dunia
dari penganiayaan politik, perbankan, serta apa yang disebut sebagai Organisasi Hak-hak
Asasi Manusia. Tujuan mereka adalah membentuk satu kekuasaan dan pengendalian atas
dirimu, anak-anakKu, meski banyak dari kamu yang tak bisa melihat hal ini. Kamu akan tahu
pada saatnya nanti. Dan saat itu sudah dekat. Mulailah sekarang mempersiapkan kebutuhan
kehidupanmu bagi masa mendatang dan berdoalah selalu maka Aku akan memberikan
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rahmat perlindunganKu bagi kamu semua. Janganlah takut, karena apa yang penting adalah
kesetiaanmu kepadaKu. [78.5]
Sementara Tata Dunia Baru menguasai wilayah Timur Tengah, kamu akan heran melihat
betapa banyak negara berada dibawah kendali mereka. Betapa banyak jiwa-jiwa tak
berdosa akan percaya bahwa rejim ini menawarkan kebebasan kepada mereka. Namun
tidaklah demikian kenyataannya. [78.6]
Rusia dan Cina menimbulkan kekacauan. [78.7]
Perhatikanlah sekarang bahwa Rusia dan Cina menjadi kelompok ketiga yang menimbulkan
kekacauan. Segera, kamu yang menyerahkan negerimu kepada pengendalian kelompokkelompok yang tak jelas wajahnya itu yang akan memperlakukan kamu seperti boneka, akan
melihat adanya kelompok-kelompok jahat didalam kekuatan-kekuatan politik, bukan
kekuatan dari Allah, yang mendikte bagaimana kamu harus hidup. Belalah dirimu melalui
doa. Setiap hari dan setiap jam Aku akan meringankan penderitaanmu. Terimalah Aku
didalam Ekaristi Kudus maka kamu akan memperoleh kekuatan yang bisa mempertahankan
kamu pada tingkatan yang luar biasa selama penganiayaan ini. [78.8]
Aku, Yesus Kristus, tidak ingin menimbulkan ketakutan dalam kehidupanmu. Namun Aku tak
bisa tinggal diam dan tidak memperingatkan kamu akan peristiwa-peristiwa ini. Dari
KerahimanKu Aku memberimu sebuah kesempatan untuk mempersiapkan diri, bukan saja
kesejahteraan spirituilmu, tetapi juga bagi kehidupan keluargamu. Untuk menghindari
Tanda dari Binatang itu, maka bersiaplah secara hati-hati. [78.9]
Tanpa dipertanyakan lagi, Peringatan itu akan terasa ringan bagi saat penganiayaan itu
karena ada banyak orang yang bertobat. Berdoalah, berdoalah sekarang demi pertobatan
global serta meringankan segala siksaan yang akan terjadi selama pemerintahan antikris
serta Nabi palsu itu. [78.10]
Juru Selamatmu yang terkasih. [78.11]
Yesus Kristus [78.12]
79. Setan menyulut kekacauan di dunia ini, namun saat baginya semakin pendek
Rabu, 4 Mei 2011 | [79.1] - [79.10]
PuteriKu yang terkasih, saat ini, dengan kepentingan yang semakin mendesak, maka dunia
dan semua orang yang tertidur terhadap kebenaran dari ajaran-ajaranKu, harus
mendengarkan PerkataanKu yang kudus ini. Sementara kekacauan semakin meningkat di
dunia ini, kini kamu harus berhenti dan merenungkan Kitab Suci, apa yang telah dikatakan
kepadamu mengenai berbagai perubahan yang akan disaksikan di dunia ini jika dosa
berlangsung terus. [79.1]
Terutama bagi kamu yang meragukan keberadaan Allah, Bapa Yang Kekal, atau
keberadaanKu, Juru Selamat Ilahimu, akan melihat bahwa dosa dilakukan dalam kehidupan
setiap hari didepan matamu. Apakah hal ini kau saksikan sendiri, atau melalui surat kabar,
media massa atau melalui internet, dan semua itu tak bisa kau abaikan. Meski kamu
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bersikap toleran didalam menerima dosa, tetapi kamu akan terkejut jika mengetahui
berbagai tingkat kebejatan yang harus kau saksikan. [79.2]
Apa yang kau saksikan ? Apa yang paling mengejutkan kamu ? Adalah kekejaman yang kau
saksikan di televisi yang disaksikan didalam kenyamanan rumahmu ? Pembunuh yang
ditangkap dan kemudian dimaafkan oleh Pemerintah demi nama keadilan ? Atau apakah itu
kebejatan yang dipertontonkan melalui pornografi yang dianggap sebagai karya seni ?
Apakah itu adalah kebohongan oleh si penipu dibalik sistem hukum dimana mereka bisa
membeli kebebasan mereka sehingga bisa lolos dari jerat hukum ? Apakah itu adalah
kebencian yang diperlihatkan terhadap orang asing yang mereka jumpai di jalan ? Apakah
itu suatu bentuk teror yang dirasakan oleh masyarakat biasa di tangan Pemerintah mereka
sendiri. Ada banyak sekali keluhan terhadap Hukum-hukum Musa, 10 Perintah Allah, kini
disampaikan, sehingga sulit sekali untuk memahami semuanya itu dalam sesaat. [79.3]
Hukum dan tatanan kini dihilangkan. Kasih dan kemurahan hati antar tetangga menghilang
dengan cepatnya. Terutama hamba-hambaKu yang setia yang bertindak atas nama Allah kini
tidak lagi mau menuntun kawanan mereka. [79.4]
Kekacauan ini ditimbulkan oleh si Raja Penipu, setan, si jahat, yang berjalan jauh untuk
menyembunyikan identitasnya dari manusia. Dengan sikap pengecut dia menggunakan
kekuatannya untuk membujuk. Janganlah kamu salah, karena dia memiliki kekuatan yang
digunakannya untuk menghancurkan umat manusia. Dia membenturkan manusia dengan
manusia. Saudara dengan saudara. Tetangga dengan tetangga. Semua dengan satu tujuan.
Yaitu menimbulkan kekacauan dengan segera dalam sebuah masa tertentu. Dia tak akan
berhenti menyiksa kamu, anak-anakKu. Hadapilah kehadirannya. Terimalah keberadaannya.
Bagi orang yang tidak percaya, ketika kamu mulai menyadari kenyataan dari keberadaan
setan maka kebenaran itu akan merasuk kedalam hatimu. Begitulah bahwa Allah, Bapa Yang
Kekal, adalah benar-benar ada. [79.5]
Ingatlah bahwa waktu milik setan telah dihitung mundur. Jangan biarkan dia sampai
menang. Berdoalah bagi semua orang di dunia agar mereka tidak terjatuh kedalam
perengkap kebencian yang telah dipasang olehnya untuk menjerat anak-anak Allah. Dia
melakukan hal ini bukan hanya karena kebenciannya kepadamu, anak-anakKu, tetapi juga
karena kebenciannya kepadaKu, Yesus Kristus, dan BapaKu Yang Kekal. Dia tak akan
beristirahat hingga dia bisa menimbulkan kerusakan yang sebesar-besarnya. [79.6]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kekuatannya semakin lemah. Terutama berdoalah
Rosario Kudus karena itu adalah doa yang akan menghancurkan setan. [79.7]
Jika Aku kembali ke dunia, ingatlah bahwa hanya ada satu jalan saja menuju keabadian dan
jalan itulah yang harus kau lalui menuju kepadaKu. [79.8]
Juru Selamatmu yang terkasih [79.9]
Yesus Kristus [79.10]
80. Kejamnya penyalibanKu tidak diungkapkan kepada manusia sebagaimana adanya
Sabtu, 7 Mei 2011 | [80.1] - [80.6]
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PuteriKu yang terkasih, kini kamu harus berkumpul disekitar salibKu dan menolongKu
memanggulnya didalam perjalanan yang Kurencanakan bagimu. PuteriKu yang amat
berharga, betapa kamu telah sangat menderita beberapa minggu terakhir ini. Aku
mengijinkan hal ini untuk terjadi karena ia membawamu semakin mendekati Hati KudusKu.
[80.1]
Banyak jiwa dipanggil untuk mewartakan pesan-pesanKu kepada dunia. Hanya melalui
proses pemurnian yang dijalani secara sukarela dari jiwa itu yang akan menentukan kualitas
dari perutusannya. Dengan kata lain, jika jiwa yang Kupilih untuk menerima perkataanKu
adalah murni, maka pesan-pesan ini akan membawa pengaruh yang lebih besar lagi. Ia akan
memberi kesan yang mendalam dan lama didalam jiwa. Ia dipenuhi dengan belas kasih
meski ia menyatakan kebenaran dari ajaran-ajaranKu dalam bentuk yang keras. [80.2]
Aku tak memiliki waktu untuk bertindak terlalu perlahan seperti yang diharapkan oleh
manusia yang sudah terbiasa mendengarkan perkataanKu dengan jalan tertentu, dalam
sebuah versi yang terlalu bodoh. Terutama kesengsaraanKu di kayu salib serta kekejaman
yang dilakukan oleh manusia atas penyalibanKu belum diungkapkan kepada dunia dengan
cara seperti yang seharusnya. Sedikit sekali dari kamu, anak-anakKu, yang mengerti
perlakukan yang mengerikan terhadap Aku, Juru Selamat Ilahimu, di tangan manusia.
Perlakukan kejam terhadap Aku saat ini, dimana Aku diperolokkan, ditertawakan, dikutuk,
diabaikan, dan disalah-gunakan masih banyak terjadi. KematianKu telah melapangkan jalan
untuk menyelamatkan jiwamu dari hukuman kekal. Hal ini masih banyak terjadi. Janganlah
kamu mengabaikan karunia keselamatan ini karena tanpa menerima kebenaran ini kamu tak
bisa diselamatkan. [80.3]
Dengarkanlah. Aku adalah kebenaran. Aku adalah kunci dari keselamatanmu. Di tempat
tdiur kematianmu meski kamu telah mengabaikan Aku, ajaran-ajaranKu, menyangkal
keberadaanKu, berpalinglah kepadaKu dan mintalah penebusan. Tak ada kata terlambat
untuk datang kepadaKu dan memintaKu untuk memegangi tanganmu dan biarlah Aku
menuntunmu menuju Kerajaan Surgawi dari BapaKu. Namun kamu hanya bisa melakukan
hal ini ketika kamu masih berada di dunia ini. Disinilah satu-satunya kesempatanmu untuk
ditawari kehidupan kekal. Akan terlambat jika hal itu dilakukan setelah kehidupan ini. [80.4]
Juru Selamat Ilahimu yang mengasihi [80.5]
Yesus Kristus [80.6]
81. Roh Kudus kini telah dicurahkan ke seluruh dunia
Selasa, 10 Mei 2011 | [81.1] - [81.15]
PuteriKu, katakanlah kepada dunia bahwa sebuah tindakan KerahimanKu yang amat berarti
telah terjadi saat ini dimana Roh Kudus, salah satu karunia terbesar kepada anak-anakKu,
telah dicurahkan ke seluruh dunia. Karunia ini penting untuk membantu umat manusia
menghadapi datangnya saat Peringatan itu. Dengan dirasuki oleh kuasa Roh Kudus maka
para hamba kudusKu serta para pengikutKu akan dikuatkan didalam kasih mereka kepadaKu
dan kepada BapaKu Yang Kekal. [81.1]
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Karunia kehidupan ini akan membawa semangat yang baru kepada jiwamu yang masih raguragu yang menjerit meminta pencerahan. Hal ini telah dinubuatkan, dan semua orang,
termasuk para pendosa yang paling keras kepala sekalipun, akan bisa memanfaatkannya.
[81.2]
KerahimanKu, seperti telah Kukatakan, tak ada batasnya. Penuhilah dirimu sekarang dengan
Roh terang dan kesucian, dimanapun kamu berada, dan kamu harus berani sekarang dan
mewartakan sabdaKu kepada semua orang yang berhubungan denganmu. Abaikanlah
segala cemoohan yang mungkin kau alami karena kamu tidak boleh mengabaikan
permintaanKu akan pertobatan saat ini. [81.3]
Dengarkanlah doaKu sekarang yang Kuberikan kepadamu untuk menguatkan kamu. [81.4]
“Penuhilah aku, oh Tuhan, dengan karunia Roh Kudus untuk mewartakan sabda kudusMu
kepada para pendosa yang hendak kuselamatkan dalam namaMu. Tolonglah aku untuk
menyelimuti mereka, melalui doa-doaku, dengan darahMu yang amat berharga, agar
mereka bisa ditarik menuju Hati KudusMu. Berilah aku dengan karunia Roh Kudus agar jiwajiwa malang ini bisa tinggal didalam SurgaMu yang baru itu”. [81.5]
Daraskanlah doa ini setiap hari setelah kamu mendaraskan doa Kerahiman IlahiKu, dan
melalui kesetiaanmu kepadaKu maka kamu akan bisa menyelamatkan banyak sekali anakanakKu. [81.6]
Selamatlah Aku dari siksaan yang Kuderita didalam HatiKu ketika Aku menyaksikan dengan
sedih banyak sekali cara menerima nama kudusKu yang tidak benar di dunia ini. Tidak puas
dengan menyangkal Aku, banyak sekali jiwa-jiwa itu menjadi marah jika kamu, para
pengikutKu yang setia, menyebutkan namaKu. Mereka marah karena si penipu dengan
cerdiknya menyesatkan pikiran mereka agar menjauhi kebenaran. Tolonglah jiwa-jiwa ini.
Berdoalah dan mintalah kepadaKu sekarang akan kekuatan yang kau perlukan bagi tugas ini.
[81.7]
Rahmat yang istimewa bagi mereka yang menganjurkan pertobatan [81.8]
Bagi kamu yang menyebarkan pertobatan, rahmat yang istimewa akan diberikan kepadamu
dan sebuah tempat yang sangat istimewa disediakan bagimu didalam Kerajaan BapaKu.
Pergilah sekarang dan biarkanlah Roh Kudus membanjiri jiwamu untuk menolong Aku
menyelamatkan umat manusia. [81.9]
Aku mengasihi kamu semua. Masing-masing dari kamu memiliki tempat yang istimewa
didalam Hati KudusKu. Tidak satupun dari kamu, termasuk para pendosa, akan diluputkan
dari perjuanganKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [81.10]
Juru Selamatmu yang mengasihi [81.11]
Yesus Kristus [81.12]
Raja Kerahiman [81.13]
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Catatan : komentar terakhir dari Tuhan Yesus Kristus bagi visiuner ini diberikan pada akhir
dari pesan ini. [81.14]
“PuteriKu, peristiwa ini amat berarti. Ia akan menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa
sebelum peristiwa Peringatan itu terjadi dan ia akan terus terjadi di dunia sesudah itu untuk
mencegah para pendosa agar tidak terjatuh kembali. Ia sudah dinubuatkan, puteriKu, dan ia
merupakan berita yang besar. Namun para pengikutKu harus bekerja keras sekarang untuk
menolong Aku menjalani Pertempuran merebut jiwa-jiwa ini”. [81.15]
82. Pesan dari Perawan Maria mengenai perlindungan dari para kudus
Rabu, 11 Mei 2011 | [82.1] - [82.8]
Anakku, kini kamu semakin dekat dengan hati Puteraku yang amat berharga. Perjalananmu
memang sulit namun ia hanya berlangsung singkat saja. Atas perintah dari Allah Bapa maka
aku diutus untuk menyampaikan panggilan kepadamu bagi tugas ini. Jawabanmu segera kau
berikan. Kamu tak pernah merasa ragu. Hal itu adalah karena kekuatan dari kasihmu
kepadaku, Ibumu yang terberkati. Aku telah menuntun kamu menuju panggilan yang
istimewa ini. Tetaplah kamu dekat denganku, Ibumu yang terberkati, setiap hari, untuk
memperoleh tuntunan setiap hari. Semua para kudus masih berjalan bersamamu meski
kamu tidak bisa mengetahuinya. Hendaknya kamu memanggil St.Benediktus, St.Yosef,
Yohanes Pembaptis, St.Agustinus serta St.Mikael Malaikat Agung, untuk memberikan
dukungan yang kau perlukan. Kini kamu telah menjadi sangat kuat hingga kamu merasa
heran akan hal itu, dan hal itu adalah karena kesetiaanmu kepada Puteraku yang terkasih,
hingga kini kamu menerima rahmat yang diperlukan bagi tugas ilahiah yang istimewa ini,
dimana kamu telah dipilih. [82.1]
Berdoa Rosario Kudusku setiap hari sangatlah penting karena ia bisa melindungi kamu dari
setan. St.Benediktus telah menolongmu setiap saat untuk melindungi kamu dari serangan si
penipu. Inilah sebabnya ‘yang terjelek’ telah menjauh darimu. Berdoalah kepadanya setiap
hari, anakku, bagi perlindungan ini terus menerus. [82.2]
Terimalah penderitaan yang diminta darimu oleh Puteraku yang amat berharga, Yesus
Kristus, karena hal ini akan bisa menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa. Hadiahmu yang
istimewa bagiNya yang berupa penyerahan kehendak bebasmu kepadaNya, akan
menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa agar tidak sampai memasuki api neraka. Ingatlah bahwa
penderitaanmu amat bermanfaat dan hal itu membawa kebahagiaan bagi Hati Kudus
Puteraku. [82.3]
Kini kamu menikmati karunia istimewa persekutuan dengan Puteraku. Semakin besar dirimu
menyerah kepadaNya, memperlihatkan kerendahan hati dan berkurban, semakin besar
kamu bisa menolong Dia didalam tugas ini yang sangat penting bagiNya. [82.4]
Berterima-kasihlah anakku karena kamu diminta untuk melakukian tugas yang suci ini
karena jika tanpa hal itu maka ada jutaan jiwa-jiwa tak bisa diselamatkan. [82.5]
Mendekatlah kepada hatiku sekarang dan biarlah aku mendekatkan kamu dengan Puteraku.
Aku akan melindungi dan menuntun kamu setiap saat. [82.6]
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Ibumu yang mengasihi [82.7]
Ratu Damai [82.8]
83. Gempa bumi di Eropa terjadi hari ini seperti yang dinubuatkan
Rabu, 11 Mei 2011 | [83.1] - [83.6]
PuteriKu yang terkasih, hari ini gempa bumi seperti yang Kukatakan kepadamu beberapa
bulan yang lalu, terjadi di Eropa, di Spanyol hari ini. Bencana-bencana ekologis lainnya
termasuk letusan gunung berapi, banjir dan serangan gelombang panas akan mengikutinya.
Waspadalah akan peristiwa-peristiwa ini karena ketika ia terjadi, hal itu membuktikan
bahwa pesan-pesan ini berasal dariKu, Yesus Kristus. [83.1]
Hal ini, puteriKu, adalah merupakan tangan dari Bapa yang akan melepaskan hukuman
kepada dunia untuk menghapuskan dosa. Berdoalah dan tetaplah berdoa bagi pertobatan
yang lebih banyak lagi untuk meringankan bencana-bencana ini. [83.2]
IbuKu yang terkasih menjelaskan sejumlah hal yang penting kepadamu malam ini. Perlunya
doa harian serta adorasi sesering mungkin, hal ini akan mendatangkan hasil yang besar
bagimu, puteriKu, didalam tugasmu ini. [83.3]
Istirahatlah sekarang. Kamu sudah kelelahan. Aku akan berbicara lagi kepadamu besok.
Pergilah dalam damai. [83.4]
Juru Selamat Ilahimu [83.5]
Yesus Kristus [83.6]
84. Mengapa Allah, Bapa Yang Kekal, mengutus nabi-nabi yang baru ke dunia
Jumat, 13 Mei 2011 | [84.1] - [84.12]
PuteriKu yang terkasih, bagi mereka yang merasa ragu, terutama para hamba kudusKu
(rohaniwan) yang mengabaikan perkataanKu didalam pesan-pesan ini, inilah yang ingin
Kukatakan kepada mereka. Tingkatkanlah imanmu kepadaKu dengan mengakui bahwa
sabdaKu diberikan kepada dunia bukan hanya ketika Aku berada di dunia dulu, tetapi juga
melalui kuasa Roh Kudus setelah itu. [84.1]
Sejak awal mula zaman, Allah, Bapa Yang Kekal, telah berbicara kepada manusia melalui
para nabi. Dengan cara ini ajaran-ajaran mengenai kebenaran diperkenalkan kepada umat
manusia untuk memastikan bahwa iman mereka tetap kuat. Pewahyuan dan pelajaran lain
tentang kebenaran juga diberikan kepada umat manusia melalui para rasul, para murid yang
setia, serta melalui nabi Yohanes, Penginjil. [84.1]
Setelah itu sabdaKu, ajaran-ajaranKu dan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia
untuk membawa keselamatan yang diperlukannya diberikan secara teratur. Kini ketika
dunia menghadapi pergeseran yang terbesar didalam sejarah, Allah, BapaKu Yang Kekal,
mengutus beberapa orang nabi kepada dunia. Para nabi ini, jangan keliru, tidaklah
membawa ajaran yang baru kepadamu, karena hal itu tidak perlu. Sebaliknya, mereka itu
diutus karena tiga alasan. [84.2]
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Yang pertama adalah untuk mengingatkan umat manusia akan kebenaran yang ada didalam
Kitab Wahyu. Kedua, membuat manusia waspada akan saat-saat dimana dia hidup ini
sehingga dia bisa meningkatkan imannya. Ketiga, membantu menyebarkan pertobatan
sehingga para pengikutKu bisa membentuk pasukan yang besar untuk menyelamatkan jiwajiwa. Aku berbicara melalui nabi ini serta yang lain-lainnya agar sabdaKu didengar di seluruh
penjuru dunia. [84.3]
Ingatlah akan belas dan kasihKu yang sangat besar. [84.4]
Perhatikanlah baik-baik kepada semua pesan-pesan ini yang bukan saja mewartakan
sabdaKu, seperti kamu tahu, tetapi ia juga menyampaikan kepadamu belas dan kasihKu
yang sangat besar bagi kamu masing-masing. Ingatlah juga akan KerahimanKu yang besar.
Semua pendosa akan diampuni jika mereka meminta penebusan. [84.5]
Pentingnya doa Rosario Kudus dan Kerahiman Ilahi [84.6]
Sementara berbagai bencana alam terjadi, ingatlah bahwa doa, termasuk mendaraskan doa
Rosario Kudus dan Kerahiman Ilahi akan bisa mencegah banyak dari peristiwa-peristiwa itu.
Ingatlah anak-anakKu, bahwa kamu yang percaya kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal,
dan yang mengikuti perintah-perintahKu, tak perlu merasa takut. Biarlah Aku mengingatkan
kamu bahwa karena dua buah Kerahiman yang besar yang diberikan kepadamu, karunia Roh
Kudus yang tercurah kepada seluruh dunia beberapa hari yang lalu serta Peringatan Besar
itu, maka jutaan orang akan bertobat kepada kebenaran. Hal ini menjadi sebuah keajaiban
yang besar dan yang membawa kebahagiaan kepada orang banyak. [84.7]
Penganiayaan oleh Naga Merah dan mereka yang bukan dari Allah. [84.8]
Sementara setan semakin meningkatkan kegiatannya melalui para pengikutnya yang
tersesat itu yang mereka rebut dariKu, sebagai satu-satunya pengharapan keselamatan
kekal, hal ini hanya berlangsung sebentar saja. Aku harus mengingatkan kamu, hal ini
menjadi masa yang amat menakutkan dari saat penganiayaan yang dipimpin oleh Naga
Merah serta tokoh-tokoh politik, yang bukan berasal dari Allah. Melalui doa dan sakramensakramen kamu akan menemukan kekuatan untuk tetap teguh selama saat-saat cobaan ini.
Semua peristiwa ini telah dinubuatkan dan ia harus terjadi sehingga akhirnya setan bisa
dikeluarkan dari dunia ini. Karena itu perlu sekali agar pemurnian ini serta berbagai
pembersihan terjadi. Karena hanya setelah itulah maka dunia akan siap bagi Surga yang
baru diatas bumi ini. [84.9]
Janganlah kamu mengabaikan panggilanKu. Hanya setelah kamu menyaksikan berbagai
nubuatan yang disampaikan kepadamu melalui para utusan pilihanKu terjadi, maka kamu
merasa yakin bahwa Akulah yang berbicara ini kepadamu. [84.10]
Juru Selamat Ilahimu [84.11]
Yesus Kristus [84.12]
85. Tolaklah upaya dari Spiritualisme New Age
Minggu, 15 Mei 2011 | [86.1] - [86.17]
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PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil semua pengikutKu untuk menolak upaya dari
Gerakan New Age. Gerakan yang telah mencengkeram dunia saat ini. [86.1]
Agama kristiani selalu menjadi sasaran dari setan. Karena dia amat cerdik sekali maka dia
akan terus menerus membujuk jiwa-jiwa yang kosong dan tersesat secara spiritual. Dia terus
berusaha memaksakan kebohongannya melalui apa yang nampaknya sebagai perbuatan
kasih. Kemudian dia akan mengendalikan pikiran anak-anakKu dengan menggunakan taktik
berhala kuno yang dirancang untuk membebaskan pikiran mereka dari apa yang disebut
sebagai ‘tekanan dari kehidupan modern’. Berhati-hatilah kamu yang tunduk kepada
praktek yang mengaku bisa membawa keadaan mentalmu menuju tahap atau keadaan
‘terlena’ dengan kedok sebagai meditasi. Sekali kamu membiarkan pikiranmu dikendalikan
dengan cara seperti ini maka setan serta pasukan iblisnya bisa bergerak secara diam-diam
hingga kamu tidak menyadarinya, karena begitu halusnya perubahan yang kau alami. [86.2]
Hindarkanlah praktek-praktek spiritualitas kuno termasuk yang menggunakan kartu tarot.
[86.3]
Banyak sekali jiwa di dunia yang saat ini menderita kelaparan akan tuntunan spirituil.
Didalam keinginan mereka untuk memperoleh makna dari kehidupan ini ternyata mereka
mengijinkan dirinya dijerumuskan kedalam praktek-praktek yang termasuk dalam kegiatan
berhala. Setiap dogma yang mengajak kamu untuk percaya bahwa damai didalam hatimu
dan jiwamu bisa diperoleh melalui praktek spiritualitas kuno haruslah kau hindarkan.
Belajarlah untuk mengenali apa sebenarnya hal itu. [86.4]
Penggunaan kristal, meditasi, reiki, yoga, kartu tarot, percaya akan tuntunan roh, metafisika,
serta para penyembuh iman, semua ini akan membujuk kamu agar percaya kepada suatu
keberadaan superior diluar apa yang diciptakan oleh Allah Bapa Yang Kekal. [86.5]
Peringatan tentang guru-guru transcendental [86.6]
Banyak dari kamu saat ini yang terus mencari penghiburan spirituil didalam praktek-praktek
yang berusaha mengikuti para malaikatmu, haruslah kamu waspada akan kenyataan bahwa
sekali istilah ‘guru-guru transendental’ disebutkan, kamu boleh yakin bahwa malaikatmalaikat ini bukanlah berasal dari Surga. Guru-guru trensendental ini, anak-anakKu, adalah
para malaikat yang tersesat yang berasal dari kegelapan. Kamu akan diberitahu dan
diyakinkan bahwa mereka berasal dari terang. Semua spiritualitas berhala ini, jika kamu
membiarkan ia menguasai hidupmu, akan menarikmu kebawah menuju jurang kegelapan
pada saat ketika kamu tidak mengharapkannya. Setan sangat berhati-hati sekali ketika dia
menghadirkan kebohongan kegelapan ini karena setiap saat kamu diberitahu, dan kamu
akan percaya, bahwa semua itu adalah baik. [86.7]
Sebagian besar praktek seperti ini dikatakan sebagai hal yang baik dan bermanfaat bagi rasa
harga dirimu, kepercayaan dirimu, pengendalian atas kehidupanmu, dan semua itu adalah
bohong belaka. Bukan saja praktek-praktek ini akan mendorongmu menjauhi kebenaran
tetapi ia juga membawa penderitaan yang tak terkatakan jika sekali saja roh-roh jahat itu
memasuki jiwamu sebagai akibat langsung dari praktek ini. [86.8]
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Kitab Suci telah memperingatkan akan bahaya sihir. [86.9]
Kebenaran tak bisa dicampakkan. Ajaran-ajaran yang diwariskan kepada manusia didalam
Kitab Suci memperingatkan bahaya dari ilmu sihir, peramalan nasib, serta pujian dan
penyembahan kepada allah-allah palsu. Di dunia saat ini praktek semacam ini dikatakan
sebagai hal yang tidak berbahaya, tetapi perlu bagi kesejahteraan spirituilmu. Karena sifat
dari jiwa yang lembut, banyak dari mereka yang tertarik kepada Praktek New Age karena
adanya anggapan keliru tentang kasih yang mereka lakukan. Tak ada yang bisa lepas dari
kebenaran. [86.10]
Peringatan mengenai devosi yang fanatik kepada malaikat-malaikat [86.11]
Ingatlah bahwa setan dan para malaikatnya yang tersesat yang secara hati-hati sekali dan
dengan cerdiknya menarikmu menuju kebohongan yang tak terduga ini. Bagi kamu yang
menganjurkan devosi yang fanatik kepada para malaikat maka Aku berkata hal ini. Mengapa
kamu tidak mewartakan Sabda Allah, BapaKu Yang Kekal, lebih dahulu ? Apakah obsesi
terhadap malaikat-malaikat ini bukannya bentuk lain dari penyembahan berhala ? Ya,
dengan segala cara, berdoalah memohon kekuatan dari para Malaikat Kudus, dan ajukanlah
pertanyaan ini. Apakah devosimu kepada para malaikat itu disertai dengan resiko turunnya
kasihmu kepada Yesus Kristus, Putera Allah atau Allah Bapa Yang Kekal ? Jika begitu maka
kamu telah menentang Aku, Juru Selamat Ilahimu, Yesus Kristus. [86.12]
Sadarilah sekarang akan kebohongan dari spiritualisme itu. Para malaikat itu, dimana kamu
tertarik untuk menyembahnya melalui praktek-praktek semacam itu, bukanlah berasal dari
Surga atau dari terang. Nampaknya saja mereka datang dari terang tetapi itulah tipuan yang
digunakan oleh setan dengan cerdiknya untuk menutupi perbuatan mereka. [86.13]
Ingatlah akan sebuah pelajaran terakhir. Betapapun kamu berusaha menutupi praktekpraktek berhala itu, seolah kamu menghormati Terang Ilahi dari Surga, tetapi ia tetaplah
kebohongan. Kebohongan itu, yang kau ikuti dalam perjalanan yang aneh itu menuju
kerajaan spirituil diluar Kerajaan BapaKu, akan mendekatkan kamu kepada setan yang jika
sampai melebihi batas tertentu maka tak ada titik balik lagi bagimu. [86.14]
Satu-satunya kerajaan kasih yang ilahiah yang ada diluar dunia ini adalah Surga. Segala
sesuatu yang lainnya yang dikatakan kepadamu, adalah tidak benar. Setan ingin kamu
percaya bahwa kerajaan itu ada. Kenyataannya adalah bahwa dia menarikmu, jiwa-jiwa
yang tidak waspada dan takhayul, menuju kegelapan bersama dia dan seluruh malaikat
tersesat yang lain. Semuanya dilakukan dalam nama kasih yang palsu. [86.15]
Ingatlah bahwa kasih, kasih sejati, hanya berasal dari Allah, BapaKu Yang Kekal. [86.16]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [86.17]
86. Pentingnya puasa dan penyangkalan diri
Senin, 16 Mei 2011 | [85.1] - [85.6]
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PuteriKu yang terkasih, akhirnya kamu menyadari bahwa jika tanpa Aku kamu tak ada
artinya apa-apa. Adalah melalui rahmatKu maka kamu bisa menerima kehidupan didalam
Kerajaan BapaKu. Tanpa kehadiranKu dalam kehidupanmu maka ia akan menjadi tandus dan
tak bermakna. Oh, betapa Aku ingin semua anak-anakKu memahami kehidupan yang
Kubawa kepada mereka terutama melalui sakramen Ekaristi Kudus. Hanya jika kamu
menerima Aku kedalam jiwamu yang lemah itu melalui Roti dan Anggur Ilahi maka kamu
benar-benar merasakan kasihKu. Kasih ini akan menguatkan kamu, bukan saja pada jiwamu,
tetapi juga didalam pikiranmu. KehadiranKu akan mengangkatmu menjadi para pengikutKu
yang setia. [85.1]
Seorang pengikutKu yang tidak meneirma Aku secara teratur melalui Sakramen Yang Maha
Kudus ini akan menjadi seperti bejana yang setengah penuh. Kamu memerlukan Tubuh dan
DarahKu yang ditumpahkan bagi kamu semua untuk memenuhi kamu dengan kehadiranKu
yang sesungguhnya. Karena jika tanpa hal ini maka kamu tak akan bisa menemukan
kekuatan yang sejati untuk mewartakan kemuliaanKu secara penuh. [85.2]
Anak-anak, kamu harus mengerti bahwa percaya akan keberadaanKu adalah merupakan
bagian dari perjalanan spirituilmu. Ada lebih banyak lagi yang perlu kau mengerti. Hanya
melalui penyangkalan dirimu terhadap kenikmatan daging maka kamu akan benar-benar
dipenuhi. Dengan menyadari bahwa setan mengendalikan manusia melalui godaan daging
maka kamu harus berusaha mencegah dia memasuki kenikmatan yang kau cari. Puasa
adalah salah satu cara yang amat kuat untuk membersihkan jiwamu dari setan dan para
iblisnya. Sedikit sekali orang di dunia ini yang bisa melakukan kurban ini, meski ia amat
sederhana dan tidak mengganggu kesehatanmu. Berpuasa sekali dalam seminggu akan
mendatangkan rahmat yang istimewa bagimu. Dengan melakukan kurban-kurban kecil
untuk menghormati Aku, Juru Selamat Ilahimu, maka kamu bukan saja menyelamatkan jiwajiwa tetapi kamu juga bisa semakin dekat denganKu. Kurban-kurban yang lain dimana kamu
menolak harta benda duniawi juga bisa membawamu semakin mendekati Hati KudusKu.
[85.3]
Anak-anakKu, hidup ini bukan hanya semata-mata untuk mengejar harta benda saja jika hal
tu sudah melebihi kebutuhanmu. Dengan hanya memenuhi kebutuhanmu yang sederhana
saja dan dengan mempersembahkan waktumu bagiKu maka kamu akan merasakan
kepuasan yang sejati. Bukan hanya itu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupmu kamu
akan mengetahui makna dari kebebasan yang sejati. Ingatlah bahwa setan mengendalikan
manusia melalui keinginan daging, termasuk keinginan akan makanan, pakaian, sex, rumah,
mobil, liburan, kemewahan, music, alkohol, serta penyembahan berhala terhadap orangorang terkenal. Dengan menyadari bahwa hal ini hanyalah ilusi saja maka kamu akan
mengerti bahwa waktumu di dunia ini tak boleh disia-siakan dengan pengejaran yang sia-sia
ini. [85.4]
Anak-anak, waktumu di dunia ini hanya sebagian saja dari perjalananmu menuju keabadian.
Kehidupan dari jenis yang lain akan berlanjut setelah kematianmu. Apakah seseorang
percaya atau tidak kepada Allah, Bapa Yang Kekal, tetapi jiwa mereka masih tetap ada
setelah kematian. Carilah terang agar jiwamu mengalami kebahagiaan sejati selamanya dan
menerima tempat yang terhormat didalam Surga. Untuk mencapai tingkatan kesucian
spirituil seperti ini maka lakukanlah kurban terhadap dagingmu ketika kamu masih hidup di
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dunia ini. Persembahkanlah seluruh penderitaanmu bagi jiwa-jiwa yang tersesat maka kamu
akan memanen ganjaran yang telah menantimu pada kehidupan berikutnya nanti. [85.5]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [85.6]
87. Hormatilah BapaKu
Rabu, 18 Mei 2011 | [87.1] - [87.10]
PuteriKu yang terkasih, Aku telah kehilangan waktu yang kau janjikan kepadaKu kemarin.
Aku mengerti bahwa kamu sibuk sekali, tetapi ingatlah bahwa Aku adalah kehidupan yang
harus kau cari lebih dahulu dalam kehidupanmu sehari-hari. [87.1]
Saat bagi manusia untuk merenungkan kehidupannya [87.2]
Saat bagi manusia untuk merenungkan kehidupannya secara jujur telah tiba. Semua anakanakKu dimanapun mereka berada, di segala penjuru dunia, harus bertanya dalam dirinya.
Apakah mereka percaya atau tidak percaya, bahwa Allah, Bapa, adalah ada ? Sementara
saat akhir zaman yang dinubuatkan itu semakin dekat, maka sejumlah pilihan kini harus
dilakukan. Anak-anakKu, apakah kamu percaya bahwa Allah, BapaKu Yang Kekal,
menciptakan kamu ? Jika ya, maka jawablah berikut ini. Berapa banyak waktu yang kau
habiskan untuk berterima-kasih kepadaNya atas karunia kehidupan, keluarga dan sahabat
kepadamu ? Rumah yang kau tempati ? Makanan yang kau habiskan ? Jika kamu tidak
berterima-kasih, maka kamu bukanlah pengikut kebenaran. [87.3]
Perlihatkanlah rasa hormat kepada BapaKu. [87.4]
Bagi kamu yang sungguh percaya kepada Allah, pencipta segala sesuatu, tidakkah kamu tahu
bahwa doa adalah penting jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan dari kehidupan
mendatang seperti yang direncanakanNya bagimu. Bicaralah kepadaNya setiap hari.
Tunjukkanlah rasa hormatmu kepadaNya seperti yang layak diperolehNya. Karena dengan
tidak mau menghormati Dia maka kamu telah menentang Aku. Bagi semua orang yang
berdevosi kepadaKu, Aku, Juru Selamat Ilahimu, Yesus Kristus, memanggil kamu sekarang
untuk menyadari betapa pentingnya menghormati BapaKu. Dia tidak menerima perhatian
seperti yang layak diterimaNya. Banyak orang menganggap Allah, Bapa, sebagai sosok yang
keras, menakutkan, dan pemarah. Maka dengan kerasnya kamu menolak Dia. Jika kamu
tahu betapa Dia sangat haus akan kasihmu maka kamu akan jatuh berlutut saat ini dan
memohon pengampunanNya. Maka berdoalah kepada Allah Bapa. Dia membutuhkan
kasihmu. Dia membutuhkan devosimu. Berdoa kepada BapaKu bisa mendatangkan
Kerahiman yang besar jika kamu memohon kepadaNya agar melindungi kamu dan
menyelamatkan dirimu dalam namaKu, dan Dia jarang sekali menolak permintaanmu yang
selaras dengan Kehendak KudusNya. Allah, BapaKu Yang Kekal, sangat penuh belas dan
kasih dan kesetiaan kepadaNya akan mendatangkan rahmat yang sangat besar dan
keselamatan bagi dunia. [87.5]
Berdoalah kepada BapaKu agar membatalkan terjadinya bencana-bencana global. [87.6]
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Berdoalah kepada BapaKu agar membatalkan terjadinya bencana-bencana global demi
PuteraNya yang terkasih, maka Dia akan mendengarkan doamu. Sedikit sekali umat kristiani
di dunia saat ini yang secara khusus berseru kepadaNya meminta tolong. Dia yang dengan
kasihNya yang sangat besar menciptakan manusia seturut gambaranNya, telah dilupakan.
Tunjukkanlah rasa hormatmu kepadaNya yang kini diperlukan untuk mencegah terjadinya
bencana-bencana ekologis yang akan terjadi di dunia selama saat Kesesakan Besar itu. [87.7]
BapaKu menggenggam dunia ini di tanganNya. Namun anak-anakNya tidak lagi
menghormati dan menyembah Dia. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa ketika setan
terus mencuri jiwa-jiwa, maka hanya ada satu saja kekuatan yang bisa bertahan selamanya
dan itu adalah kuasa dari Allah. Didalam kerahimanNya Dia akan mendengar tangismu minta
tolong. Panggillah Dia sekarang terutama di saat-saat perubahan yang besar ini. [87.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [87.9]
Putera Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. [87.10]
88. Tanggung jawab orang tua di dunia modern saat ini
Kamis, 19 Mei 2011 | [88.1] - [88.7]
PuteriKu yang terkasih, dunia kini terpuruk didalam keputus-asaan yang paling rendah,
karena ia tidak percaya akan keberadaan Allah, Bapa Yang Maha Kuasa. Terutama anak-anak
kecil sekarang juga menyangkal keberadaanNya. Jiwa-jiwa yang keras itu menghina bukan
saja BapaKu Yang Kekal, tetapi juga hal itu membuatKu sangat sedih. [88.1]
Anak-anak, begitu jauhnya kamu telah tersesat, hingga kamu benar-benar mengabaikan
spiritualitas yang ada bersamamu sejak lahir. Betapa kamu telah terlalu banyak memikirkan
materialisme dan kasih duniawi ini. Bagi kamu yang selalu memikirkan kekayaan dan
penghiburan dari daya tarik dunia ini, maka kamu harus tahu bahwa semua itu akan diambil
darimu sebagai bagian dari pemurnian mendatang. [88.2]
Tanggung jawab orang tua [88.3]
Mengapa kamu mengajari anak-anakmu dengan materialisme ciptaan manusia dengan
ongkos hilangnya jiwa-jiwa mereka ? Kini tujuanmu yang utama adalah mengajari anakanakmu akan pentingnya menciptakan dan membangun kekayaan. Jarang sekali kamu
mengajari mereka tentang moral yang mereka perlukan untuk melengkapi diri mereka
dengan tanggung jawab bagi saat dewasanya nanti, bagaimana mereka musti menghormati
orang lain. Untuk memahami pentingnya kejujuran dan perlunya saling memahami satu
sama lain. Tetapi sayangnya anak-anakKu telah kehilangan jalan spirituil mereka yang
diperlukan untuk meraih tujuan yang tertinggi dalam hidupnya. Apakah kamu tidak merasa
malu ? Kapankah kamu belajar bahwa kasihmu yang berlebihan terhadap uang dan semua
yang ditawarkannya bisa berakhir pada bencana ? Hal tu akan terjadi jika kamu dilepaskan
dari semua kenyamanan ini maka kamu akan menyadari betapa kamu sangat kesepian.
[88.4]
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Dengarkanlah Aku sekarang ketika kamu masih bisa. Penuhilah kebutuhan keluargamu lebih
dahulu karena hal itu perlu. Cukupilah mereka. Tetapi janganlah mendorong anak-anakmu
untuk menjadi budak dari kekayaan dan sebuah keinginan untuk terkenal karena kamu akan
mendorong mereka kepada tangan setan. Anak-anakmu kau lahirkan dan kau beri
kehidupan secara fisik. Tetapi mereka itu diciptakan oleh Allah, Bapa Yang Kekal, pada saat
mereka diberi dengan jiwa. Dengan segala cara tunjukkanlah tanggung jawab sebagai orang
tua dengan mencukupi kebutuhan jasmani anak-anakmu. Tetapi ingatlah bahwa jiwa
mereka membutuhkan makanan. Ajarilah mereka tentang kebenaran dari ajaran-ajaranKu
serta pentingnya memelihara jiwa mereka. Hanya dengan begitu kamu memberi makanan
sejati kepada anak-anakmu didalam tubuh dan pikiran mereka yang mereka perlukan untuk
hidup sehingga mereka bisa menikmati kehidupan kekal. [88.5]
Juru Selamat Ilahimu yang mengasihi [88.6]
Yesus Kristus [88.7]
89. Kebingungan tentang arti dari KedatanganKu Yang Kedua
Jumat, 20 Mei 2011 | [89.1] - [89.15]
PuteriKu yang terkasih, banyak orang bertanya-tanya apa arti dari KedatanganKu Yang
Kedua. Maka biarlah Aku menjelaskannya. [89.1]
Aku datang ke dunia untuk pertama kalinya untuk menebus umat manusia dari kegelapan
kekal agar dia bisa menikmati Kehidupan Kekal. Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, dari
KerahimanNya telah mengutus Aku agar semua anak-anakNya memiliki kehidupan. Saat itu,
karena dosa-dosa Adam dan Hawa, Kerajaan Kekal bagi mereka itu masih tidak
dimungkinkan. Maka Aku datang lagi saat ini untuk memberi ganjaran kepada mereka yang
mengikuti Aku. [89.2]
Banyak terjadi kebingungan di dunia ini mengenai peristiwa ini. Banyak orang yang percaya
bahwa KedatanganKu Yang Kedua menunjukkan bahwa akhir dunia ini sudah tiba. Tetapi
bukan begitu, hal itu berarti bahwa saat-saat zaman akhir ketika setan dan para pengikutnya
yang menciptakan berbagai penderitaan yang tak terkatakan lagi besarnya di dunia akan
diusir pergi dari dunia ini selama 1000 tahun. [89.3]
Mengenai Surga yang baru di dunia. [89.4]
Surga yang baru ini yang telah Kujanjikan, akan terjadi ketika Surga dan Bumi menyatu,
kehidupan yang baru ini akan Kubawa bagi semua pengikutKu yang setia dimana ia
merupakan kasih dan kemuliaan. Kamu, para pengikutKu, harus menanggung banyak
penderitaan ketika transisi ini terjadi. Untuk mempersiapkan dunia bagi peristiwa besar ini
Aku membawa karunia yang besar yang berupa KerahimanKu. Peringatan Besar itu yang
akan memberi kepada setiap orang dengan kesempatan untuk melihat dosa-dosamu dan
bagaimana ia sangat menentang Aku, hal itu akan membuatmu bisa melihat Kebenaran. Jika
kamu menyadari noda dosa yang ada dalam dirimu, maka kamu akan benar-benar
memahami kesedihan yang Kurasakan. [89.5]
Kilasan dari apa yang terjadi pada saat Pengadilan Akhir [89.6]
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Dengan mengijinkan kamu masing-masing merasakan KerahimanKu ini maka kamu diberi
dengan sebuah kilasan dari apa yang akan terjadi pada saat pengadilan akhir nanti. Dengan
demikian kamu diberi kesempatan yang cukup untuk datang kembali kepadaKu sekali lagi.
Kamu tahu bahwa Aku sangat mengasihi kamu semua hingga Aku mau melakukan segala
sesuatu yang mungkin untuk menyelamatkan kamu dari cengkeraman si penipu. [89.7]
Waspadalah karena setan kini semakin meningkatkan kegiatannya melalui saudarasaudaramu untuk membujuk kamu agar kamu berpaling dariKu terutama setelah peristiwa
besar ini (Peringatan) terjadi. Kini kamu harus membuka pikiranmu dengan meninggalkan
segala penalaran manusiawi untuk menerima kebenaran akan keberadaanmu di dunia ini.
Setiap kebohongan yang ditawarkan oleh pemikiran logika manusia selalu berusaha untuk
menjauhkan kamu agar tidak menerima kebenaran. [89.8]
Setan tidak menginginkan kamu, anak-anakKu, untuk datang kepadaKu. Cengkeramannya
harus dilepaskan tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan pertolonganmu sendiri. Jangan
biarkan dia menutupi pikiranmu dengan kebohongannya. Akan sulit sekali bagimu untuk
mengabaikan alasan-alasannya, olokan dan ejekannya. Karena memang seperti itulah dia
bekerja. [89.9]
Setan berusaha bekerja melalui orang lain untuk menakut-nakuti kamu. [89.10]
Banyak dari kamu yang tidak tahu bahwa setan sedang bekerja seperti ini melalui orang lain
yang mungkin kau hormati jalan pemikirannya. Tetapi seperti inilah dia bekerja. Dia akan
berbicara melalui jiwa-jiwa malang itu yang merasa tertarik kepada kegelapan. Dia akan
meyakinkan bahwa pikiran mereka tertutup oleh kebenaran dari kemuliaanKu dan
kehidupan kekal yang menjadi hakmu. Jangan biarkan pengaruhnya menghalangi kasihmu
kepadaKu. Ingatlah, bahwa dia tak bisa menang didalam pertempuran ini, dan jiwa-jiwa
malang yang mengikutinya itu akan dilemparkan kedalam neraka bersamanya. Jika kamu
menginginkan kehidupan kekal maka gunakanlah waktumu di dunia ini untuk menolak setan
sementara kamu masih bisa. [89.11]
Aku akan memerintah dunia selama 1000 tahun. [89.12]
PuteriKu, Aku akan memerintah dunia selama 1000 tahun. Janganlah kamu salah mengerti
bahwa kini Aku berkuasa atas peristiwa-peristiwa yang saat ini dibuka kepada dunia. Kini
Aku mempersiapkan jalan bagi kerajaanKu yang baru di dunia dan saat itu sudah dekat.
Lebih dekat dari pada yang bisa dibayangkan. Berbahagialah karena berita ini akan disambut
oleh semua orang. Ia akan mengakhiri semua penderitaan di dunia. Ia akan menyulut
sebuah aliran kasih dan kemuliaan yang bisa dinikmati oleh semua anak-anakKu. [89.13]
Surga yang baru ini akan berada diluar pengertianmu. Tetapi dengarkanlah saja. Kehidupan
yang baru ini akan memberimu, semua pengikutKu yang setia, sebuah kehidupan yang
bebas dari rasa khawatir. Kamu akan tidak menginginkan apa-apa. Semuanya akan dicukupi
olehKu. Masing-masing dari kamu yang memilih Kerajaan Kemuliaan ini akan merasa takjub
oleh Batu Berharga yang telah menantimu. Berdoalah sekarang agar para saudaramu
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membuka mata mereka terhadap kebenaran dari janji-janji yang Kuberikan, sehingga
mereka bisa memasuki kehidupan yang baru ini di dunia. [89.14]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [89.15]
90. Pengampunan adalah jalan menuju kebebasan
Sabtu, 21 Mei 2011 | [90.1] - [90.8]
PuteriKu, pengampunan adalah jalan menuju kebebasan. Jika kamu mengampuni orang
yang bersalah kepadamu atau yang melukai kamu, maka kamu menjadi roh yang bebas.
Itulah saatnya ketika kebahagiaan memenuhi jiwamu. Hal itu juga berarti bahwa Aku hadir
didalam dirimu. Jika kamu mengampuni orang lain hal ini adalah sebuah tanda kasih, bukan
saja bagi tetanggamu, tetapi juga bagiKu, Juru Selamat Ilahimu. Bagi mereka yang tidak
percaya kepadaKu maka ketahuilah bahwa jika mereka mengampuni orang lain maka Aku
juga hadir dan berjalan bersama mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa inilah yang
terjadi. [90.1]
Pengampunan adalah kasih. KasihKu tak pernah berakhir. Namun Aku meminta kepadamu,
anak-anakKu, untuk mengijinkan Aku mengampuni dosa-dosamu. Jika kamu mau meminta
kepadaKu untuk melakukan hal ini maka bukan saja kamu bebas tetapi juga kebahagiaan
dan kasih yang akan kau alami akan mengejutkan kamu. Tindakan kerendahan hati ini
memungkinkan kamu untuk berkomunikasi dengan kasih kepada orang lain. Terangmu akan
memancar dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang khusus meski kamu maupun
orang lain tidak mengetahuinya. KasihKu, setelah tindakan Penebusan terjadi, akan
membanjiri jiwamu. Jiwamu yang telah bersih akan menjadi seperti magnet yang menarik
orang-orang lain kearahmu. [90.2]
Mengampuni orang lain tidaklah mudah, anak-anakKu. Kesombongan dan rasa benar sendiri
menghalangi tindakan belas kasih untuk terjadi. Ini adalah ulah setan. Karena dia tahu
bahwa tidak adanya pengampunan akan menuntun seseorang kepada dosa lain yang lebih
serius menentang Allah Bapa. Jika kamu tak bisa mengampuni orang lain maka kedengkian
akan semakin membesar, dan ketika ia membusuk, maka ia menuntun kepada kebencian
dan bahkan pembunuhan. Dalam berbagai kesempatan ia bisa menuntun kepada
peperangan. [90.3]
Jika manusia dimana saja mau mengampuni orang lain maka kebencian akan menghilang.
Pembunuhan semakin berkurang, dan kasih, kasih Allah, Bapa Yang Kekal, akan menyebar.
[90.4]
Belajarlah mengampuni orang lain. Buanglah rasa kesombongan dan mintalah KerahimanKu.
Karena jika kamu meminta demi sesuatu yang selaras dengan kehendak kudusKu maka
permintaanmu akan dikabulkan. [90.5]
Juru Selamatmu yang mengasihi [90.6]
Raja Kerahiman [90.7]
Yesus Kristus [90.8]
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91. Nubuatan-nubuatan baru, banjir di Perancis pada musim panas ini
Minggu, 22 Mei 2011 | [91.1] - [91.8]
PuteriKu yang terkasih, nubuatan yang diberikan kepadamu pada tanggal 18 Maret tengah
malam yang mengatakan bahwa letusan gunung berapi di Islandia terjadi pada bulan Mei,
kini terjadi. Kamu heran dan terkejut ketika hal ini terjadi seperti yang dinubuatkan. Maka
Aku akan menjelaskan hal ini. Meski sebagian besar keraguanmu telah dihilangkan
mengenai otentisitas komunikasiKu kepadamu ini, masih ada rasa takut dalam dirimu
dimana kamu tidak bisa membedakan nubuatan ini dengan baik. Kini kamu harus bangkit
dengan rasa percaya diri dan biarlah Aku membuang rasa takutmu. Bertindaklah sekarang
dan terbitkanlah, tanpa ragu, peristiwa-peristiwa yang lain telah Kukatakan kepadamu juga.
Dengan melakukan hal ini maka akan ada lebih banyak lagi orang yang mengerti bahwa Aku,
Yesus Kristus, yang kini memerintahkan perhatian yang diperlukan untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa. [91.1]
Jika nubuatan-nubuatan ini telah ditegaskan, maka hanya ada sedikit keraguan didalam hati
para pengikutKu akan otentisitasnya. Namun jiwa-jiwa yang keras kepala yang tidak mau
percaya dan yang selalu memberikan alasan logis ketika mereka menyaksikan kebenaran ini,
mereka masih juga belum percaya. [91.2]
Banjir di Peranics. Gelombang panas di Turki. [91.3]
Dengarkanlah Aku sekarang. Banjir akan terjadi di selatan Perancis pada musim panas ini.
Sebuah gelombang panas akan terjadi di Turki. Peristiwa-peristiwa alam lainnya akan
menimbulkan kekacauan, termasuk gempa bumi di Inggris (tetapi tidak segera) beberapa
diantaranya akan berpengaruh di negara-negara Eropa lainnya. Permukaan laut akan naik di
wilayah Mediterania yang akan mengejutkan setiap orang. Gempa bumi juga dirasakan di
Norwegia dan Amerika Selatan. PuteriKu, Aku akan mengungkapkan peristiwa-peristiwa
lainnya kepadamu hanya dengan satu tujuan. Yaitu untuk mempertobatkan anak-anakKu.
Jika mereka mau percaya bahwa Aku telah berbicara kepadamu maka hal ini akan
membahagiakan Aku. Aku tidak berniat untuk menakut-nakuti anak-anakKu, namun
peristiwa-peristiwa ini akan terus meningkat di seluruh dunia sebagai bagian dari pemurnian
besar mendatang. Semua ini adalah bagian yang perlu didalam Pertempuran melawan si
penipu. [91.4]
Berdoalah sekarang, anak-anakKu, untuk meringankan dan membatalkan peristiwaperistiwa itu karena doa adalah sangat kuat sebagai sarana pengampunan. [91.5]
Pergilah dalam damai sekarang. Janganlah takut untuk menerbitkan nubuatan-nubuatan ini
karena ia akan terjadi. [91.6]
Juru Selamatmu [91.7]
Yesus Kristus [91.8]
92. Mengapa Aku berkomunikasi kepada dunia dengan cara seperti ini
Senin, 23 Mei 2011 | [92.1] - [92.12]
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PuteriKu yang terkasih, kini saatnya untuk merenungkan pesan-pesanKu yang kudus ini dan
memastikan bahwa semua pendosa di dunia mematuhinya. [92.1]
Janganlah keliru bahwa pesan-pesan ini diberikan kepada dunia sebagai hadiah untuk
menolong menyelamatkan kamu semua, semua anak-anakKu, termasuk orang yang
mengikuti jalan yang lain menuju Allah BapaKu Yang Kekal. [92.2]
Orang-orang, terutama umat Katolik, akan menjadi bingung ketika Aku tidak menempatkan
mereka lebih didepan dari pada orang-orang lain yang memiliki kepercayaan lainnya.
PerkataanKu adalah ditujukan bagi semua orang, bukan hanya sedikit orang-orang pilihan
saja. KasihKu tidaklah membeda-bedakan. Bagi mereka yang mempertanyakan caraKu
berbicara kepada umat manusia, melalui utusan ini, dengarkanlah Aku sekarang. Sementara
kamu, para pengikutKu, mengerti bahwa kebenaran ini tidak pernah berubah sejak saat
PenyalibanKu dulu, ketahuilah bahwa Aku harus meluaskan kasihKu kepada semua anakanak Allah. Tak seorangpun yang lebih baik dari pada yang lainnya. [92.3]
PuteriKu, kamu tidak usah menanggapi ataupun berusaha membela sabdaKu ketika ia
ditentang, untuk menjelaskan mengapa Aku berbicara dengan cara seperti ini. SabdaKu
adalah bersifat ilahiah. Ia tak bisa dirubah agar sesuai dengan keinginan mereka yang
menganggap dirinya pandai didalam hukum teologis. Karena sabdaKu diberikan kepada
dunia dengan sebuah bahasa yang bisa jelas dimengerti oleh umat manusia saat ini. Banyak
orang akan bertanya mengapa kalimat-kalimat ini tidak menggunakan terminologi atau
pengucapan yang sama seperti yang digunakan oleh para nabiKu dan para rasulKu zaman
dulu, maka kini Aku menjawab mereka. [92.4]
Ingatlah bahwa ajaran-ajaranKu tak pernah berubah. Tidak peduli bahasa apapun yang
Kugunakan untuk berkomunikasi saat ini, kebenaran itu tetaplah sama, utuh. [92.5]
Berhati-hatilah terhadap para visiuner atau penglihat yang mengaku bahwa mereka
menerima pesan-pesan dariKu yang menggunakan bahasa atau istilah lama atau yang
mengambil kutipan-kutipan dari Kitab Suci. Karena ini bukanlah caraKu berkomunikasi
kepada manusia saat ini. Mengapa Aku melakukan hal ini ? Apakah Aku akan mengasingkan
sebuah angkatan tertentu ? yaitu mereka yang tidak tahu akan bahasa yang dipakai didalam
Kitab Suci BapaKu ? [92.6]
Kesederhanaan adalah kuncinya, anak-anakKu, ketika Aku menyampaikan Sabda KudusKu.
Ingatlah bahwa ketika kamu mengajarkan kepada orang lain mengenai kebenaran dari
keberadaanKu maka kesederhanaan itulah yang harus menjadi cara pendekatanmu. Jika
kamu tidak melakukan hal ini maka kamu tak akan bisa meraih jiwa-jiwa yang tersesat itu
karena mereka akan bersikap tuli. [92.7]
Pesan kasihKu. [92.8]
Pesan kasihKu adalah sederhana. Aku adalah kehidupan yang dirindukan oleh anak-anakKu
di dunia. Jelaskan bahwa Aku adalah kebenaran. Buatlah hal ini jelas bagi mereka. Tanpa
Aku maka tak ada kehidupan kekal. Gunakanlah nubuatan-nubuatan yang Kusampaikan
kepada utusan ini untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang tidak percaya.
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Karena itulah mereka diberi dengan sabda ini. Janganlah menakut-nakuti mereka tetapi
buktikanlah bahwa Aku sedang berkomunikasi saat ini dengan cara yang bukan saja
didengar tetapi juga dipercaya. [92.9]
Juru Selamat dan Gurumu yang mengasihi [92.10]
Yesus Kristus [92.11]
Raja Kerahiman
93. Langit akan terbuka selama saat Peringatan itu
Senin, 23 Mei 2011 | [93.1] - [93.8]
PuteriKu yang terkasih, kamu sedang menderita siksaan atas dosa-dosa umat manusia.
Inilah rasanya. Tetapi kamu hanya merasakan sekilas saja dari penderitaanKu yang
Kurasakan setiap menit dalam hari-harimu. Tak ada yang perlu ditakutkan, puteriKu, atas
Peringatan itu. [93.1]
Peristiwa itu akan berupa peristiwa yang dramatis. [93.2]
Ia akan sangat mengejutkan banyak orang di dunia karena ia merupakan peristiwa yang
dramatis dimana langit akan terbuka dan nyala api KerahimanKu akan memancar melintasi
bumi. Banyak orang akan tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu. Mereka sangat
terkejut sehingga mereka mengira secara keliru bahwa dirinya sedang menyaksikan akhir
dunia ini. Katakanlah kepada mereka agar berbahagia ketika menyaksikan KemuliaanKu ini,
jika dirimu telah siap sebelumnya, dan ia akan menjadi contoh KerahimanKu yang paling
spektakuler sejak saat PenyalibanKu dulu. Hal ini, anak-anakKu, akan menjadi rahmat
penyelamatanmu dan yang akan bisa mencegah orang-orang terkutuk yang jika tanpa hal
ini, akan memasuki lembah neraka. [93.3]
Semua anak-anakKu dimanapun mereka berada harus memperingatkan jiwa-jiwa yang
tersesat itu. Doronglah mereka agar segera mencari rekonsiliasi dengan mengakukan dosadosa mereka sekarang. Penting sekali agar sebanyak mungkin orang berada dalam keadaan
rahmat sebelum saat itu, sebab mungkin mereka tak bisa selamat menghadapi peristiwa itu
karena keterkejutan mereka. Karena lebih baik kamu bisa menyaksikan peristiwa Ilahiah
yang spektakuler ini lebih dahulu dari pada dalam keadaan tidak siap kamu menghadapi
Pengadilan akhir nanti. [93.4]
Hendaklah kamu semua tetap kuat. Berbahagialah jika kamu adalah seorang pengikutKu
yang setia karena kamu akan diperlihatkan kepada Kehadiran IlahiKu sekilas yang belum
pernah disaksikan oleh nenek moyangmu didalam kehidupan mereka dulu. Berdoalah bagi
anak-anakKu yang lainnya. Katakanlah kebenaran ini sekarang kepada mereka, sementara
kamu masih bisa. Abaikanlah cemoohan mereka karena mereka harus bertindak sekarang
dengan berdoa demi pengampunan atas dosa-dosa mereka dan mereka akan berterimakasih kepadamu setelah keajaiban besar ini terjadi. [93.5]
Pergilah sekarang didalam damai. Janganlah takut. Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang tak
beriman agar mereka tidak mati dalam keadaan dosa berat. [93.6]
Juru Selamat Ilahimu [93.7]
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Yesus Kristus [93.8]
94. Jika kamu mengalami kesulitan berdoa
Selasa, 24 Mei 2011 | [94.1] - [94.6]
PuteriKu yang terkasih, Aku merasa bahagia hari ini karena banyak sekali tugas telah
dikerjakan untuk menyampaikan Sabda KudusKu kepada dunia melalui karyamu ini.
Janganlah kamu merasa telah cukup dalam bekerja, karena banyaknya orang-orang yang
menolak pesan-pesan ini. Bagi anak-anakKu yang menolak sabdaKu ini, sekarang inilah saat
milik mereka. Nanti mereka akan merasa lapar untuk mendengarkan suaraKu. [94.1]
Tetaplah kamu memusatkan perhatianmu kepadaKu sekarang. Janganlah kamu terlena oleh
mereka yang mencela kamu karena pesan-pesan ini. Janganlah khawatir karena mereka
yang mendengarkan sabdaKu sekarang, kenyataannya, mereka menyebarkan kebenaran ini
kepada orang-orang lain demi kasih kepadaKu. [94.2]
Pertobatan merupakan tantangan yang sulit di dunia yang begitu buta terhadap kebenaran
akan kehidupan kekal. Keteguhan hati diperlukan dan dengan pertolongan dari Roh Kudus,
yang kuasaNya kini dirasakan dimana-mana diseluruh dunia, maka anak-anakKu akan datang
kembali kepadaKu. Tetapi tidak semua. Bagi mereka yang lebih menyukai penghiburan
duniawi ini yang ditawarkan kepada mereka oleh si penipu, mereka akan sulit sekali
meninggalkan kehidupan yang mereka alami selama ini. Berdoalah bagi semua keluargamu
dan sahabatmu sekarang sehingga kamu semua bisa bersatu didalam kasih kepadaKu
selama saat Peringatan itu. Karena jika kamu mau menerima peristiwa ini sebagai jalanmu
menuju kebebasan, maka kamu akan menerima ganjaran yang berupa KerahimanKu yang
besar itu. [94.3]
Berdoa tidaklah mudah. [94.4]
Berdoa tidaklah mudah bagi banyak sekali anak-anakKu yang menganggap doa-doa yang
panjang dan berulang itu membosankan. Jika kamu berdoa dengan cara seperti itu maka
kamu akan berusaha keras untuk bisa duduk di tempat yang tenang dan berbicara kepadaKu
didalam keheningan. Tetapi sebenarnya cukuplah kamu merenungkan kehidupanKu di
dunia. Ingatkanlah dirimu akan waktu yang Kuhabiskan disana serta pelajaran kasih yang
Kuberikan kepada kamu semua. Begitu sudah cukup. Tenangkanlah pikiranmu maka Aku
akan duduk bersamamu merenung. Aku berjalan bersama setiap orang. Aku hadir setiap
menit dalam sehari tidak peduli apapun yang kau lakukan. Aku tidak pernah berada jauh
darimu. Ingatlah bahwa Aku adalah tongkat penyangga kehidupanmu. Bersandarlah
kepadaKu. Mintalah dukunganKu dengan tulus maka Aku akan mendengarkan panggilanmu.
Aku tak pernah menolak permintaanmu jika hal itu sesuai dengan kehendak kudusKu.
Namun jika kamu meminta sesuatu yang berupa kelimpahan duniawi maka ketahuilah
bahwa Aku tak pernah memberikan hal itu. Karena Aku tak pernah memberimu hadiah yang
Aku tahu bersifat merusak jiwamu. HadiahKu Kuberikan agar Aku bisa membawamu
mendekati HatiKu. Karena jika hal itu terjadi maka kamu tidak akan menginginkan apa-apa
lagi. [94.5]
Juru Selamatmu yang mengasihi dan setia, Yesus Kristus [94.6]
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95. Aku berterima-kasih kepada orang-orang yang ikut menyebarkan Sabda KudusKu ini
Rabu, 25 Mei 2011 | [95.1] - [95.5]
Kini Aku datang untuk memberanikan para pengikutKu, ketika mereka telah mengenali
suaraKu yang benar dan menjawabnya dengan perbuatan kemurahan hati yang besar. Bagi
kamu yang memberikan waktumu secara cuma-cuma untuk mewartakan dan menyebarkan
pesan-pesanKu maka Aku berterima-kasih kepadamu. Kamu, anak-anakKu yang amat
berharga, membawa sukacita yang besar kepada HatiKu yang bersedih saat ini. AnakanakKu, kamu memang berani, dan kamu menerima curahan karunia dari Roh Kudus.
Kesetiaanmu dan pemberian waktumu kepadaKu serta kasih setiamu kepada kebenaran
akan mendatangkan rahmat yang besar didalam Surga yang baru nanti yang Kujanjikan
kepada anak-anakKu. [95.1]
Aku akan menuntun tanganmu didalam tugas suci ini dan kamu akan merasakan kasihKu.
Janganlah takut mewartakan SabdaKu karena setiap upaya yang dilakukan untuk
mewartakan pesan-pesan ini akan mendatangkan ganjaran. [95.2]
Pergilah sekarang, para pengikutKu yang setia. Sebarkanlah Sabda KudusKu dan tolonglah
para saudaramu yang membutuhkan tuntunan. [95.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi. [95.4]
Yesus Kristus [95.5]
96. Pesan peringatan kepada para pemimpin dunia
Rabu, 25 Mei 2011 | [96.1] - [96.14]
PuteriKu, negara-negara di seluruh dunia sedang bergejolak dan kacau karena kebencian
manusia kepada sesamanya serta karena bencana-bencana alam yang terjadi. Saat ini Alam
melepaskan kemarahannya secara tak terduga untuk menunjukkan kepada manusia, karena
kecongkakannya, bahwa dia tak bisa mengendalikan segala sesuatu. [96.1]
Manusia memiliki banyak sekali pelajaran yang harus dimengerti. Usaha yang terus menerus
untuk memperoleh kekuasaan tertinggi oleh orang-orang yang berkuasa berpengaruh
terhadap orang-orang biasa yang harus bergantung kepada Pemerintah dan para pemimpin
bisnis untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pertolongan yang diperlukan oleh manusia
hanya bisa dipenuhi jika para pemimpin itu memerintah dengan kasih didalam hati mereka
kepada rakyatnya. Tetapi yang menyedihkan, keserakahan serta nafsu akan kekuasaan yang
menjadi tujuan utama dari banyak pemimpin dunia saat ini. [96.2]
Allah Bapa tak bisa lebih lama lagi toleran terhadap perbuatan dosamu. [96.3]
PeringatanKu terhadap para pemimpin dunia, siapapun kamu, adalah ini, jika kamu
menerapkan perbuatan ketidak-adilan dan menimbulkan kesulitan terhadap rakyatmu,
maka tangan dari BapaKu Yang Kekal akan dengan kerasnya menjatuhi negara-negara dan
tempat-tempat tinggalmu. Allah Bapa tidak bisa lagi toleran terhadap perbuatan dosamu.
Sembunyilah jika kamu ingin, tetapi hal itu sia-sia saja. Senjata pemusnahmu akan
dihancurkan. Perlakuanmu terhadap rakyatmu akan menciptakan sebuah situasi, apakah
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kamu suka atau tidak suka, dimana kamu harus bertanggung jawab kepada Allah Bapa.
Tanggung jawab moralmu harus melekat disini karena kamu akan diadili berdasarkan
perbuatanmu. [96.4]
Tuntunlah rakyatmu dengan kasih, keluhuran, serta hormat demi kesejahteraan jasmani dan
moral mereka. Jika kamu mengabaikan hak kebebasan beragama atau kamu menerapkan
kekuasaan diktator yang memaksa rakyatmu untuk menghentikan kegiatan ibadah mereka,
demi alasan politik, maka kamu akan binasa. Bukan saja kamu akan menderita karena
perbuatanmu tetapi pengadilan terhadap dirimu nanti akan keras sekali. Kamu yang
bersumpah setia kepada rakyatmu dalam nama Allah, Bapa Yang Kekal, tetapi menerapkan
hukum-hukum yang tidak adil yang merugikan mereka dalam hal makanan, tempat tinggal,
kebebasan agama, akan harus menghadapi murka dari tangan Allah Bapa. [96.5]
Dunia sedang menderita saat ini di semua negara karena kediktatoran, termasuk di tempattempat dimana kamu mengira tidak ada kasus itu. Dunia juga menderita karena kesulitan
finansiil yang membuat warganya semakin lemah. Kini Aku berkata kepada para pemimpin
yang memiliki jalan pemikiran kristiani agar berjuang untuk membuat ajaran-ajaranKu
mempengaruhi keputusanmu yang akan berakibat langsung kepada anak-anakKu dimanamana. [96.6]
Bagi kamu yang bersekongkol didalam tembok kekuasaan untuk menindas negara-negara,
yang kemudian mempengaruhi bangsa-bangsa hingga menimbulkan berbagai kesulitan
dimana-mana, ingatlah bahwa perbuatanmu akan mendatangkan hukuman. Karena Allah
Bapa Yang Kekal telah bersabar hingga kini dengan harapan agar kamu bisa melihat
kesalahanmu. Tetapi sebaliknya, kamu terus bergerak maju dengan Kelompok Elitmu yang
menganggap dirinya lebih penting dari pada orang lain. Ingatlah, perbuatanmu akan
berakhir dengan bencana. Kesetiaanmu terhadap kekayaan, kekuasaan dan keserakahan,
akan membuatmu telanjang dan rentan, namun dalam keadaan yang lebih buruk dari pada
orang-orang yang kau tindas melalui penyalah-gunaan kekuasaanmu. [96.7]
Saatnya telah tiba bagi pertempuran ini untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan
pemerintahan setan. Allah Bapa kini akan melepaskan berbagai gempa bumi, tsunami, serta
banjir, didalam upaya untuk membangunkan kamu. Rencanamu untuk menggulingkan para
pemimpin dunia, para pemimpin kelompok-kelompok religius dan yang akan memaksakan
pengendalian atas orang banyak, termasuk pemakaian mata uang tunggal dunia, tak akan
diabaikan. Seperti kamu saksikan sekarang, peristiwa-peristiwa ini tak mungkin kau abaikan.
Peristiwa-peristiwa ini akan mengguncangkan ambisimu akan kekuasaan. Kamu harus
memperbaiki jalan hidupmu. Dan jika kamu melakukan hal ini Aku akan menunggumu.
Kamu akan berlari datang kepadaKu dan meminta, bukan saja pengampunan, tetapi kamu
akan menggunakan kasihmu kepadaKu untuk bersilih. Anak-anakKu, kamu yang memiliki
kasih yang besar kepadaKu menjadi pengharapanKu untuk mengalahkan setan serta
kebusukan politik di dunia saat ini. Berdoalah memohon rahmat untuk mengembalikan
kamu kembali kepadaKu. [96.8]
Bencana-bencana di bidang cuaca ini belum pernah disaksikan sejak zaman Nuh dulu. [96.9]
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Seperti telah Kukatakan sebelumnya, doa bisa meringankan bencana-bencana di dunia yang
kini sedang menuju kepada bencana-bencana yang berhubungan dengan cuaca yang belum
pernah disaksikan sejak zaman Nuh dulu. Seperti kamu tahu, dunia akan menderita banyak
sekali peristiwa yang terjadi secara berurutan sehingga kekacauan dan kebingungan
dianggap sebagai hal yang normal. [96.10]
Mengapa kamu membiarkan hal ini terjadi ? Aku berbicara hal ini kepada mereka yang
memiliki pengaruh politik dan finansiil yang besar yang secara rahasia mengetahui apa yang
terjadi dibalik pintu-pintu tertutup. Ini adalah kesempatanmu yang terakhir yang diberikan
kepadamu karena belas dan kasih kepada manusia, agar kamu berbalik sekarang dan
menghentikan perbuatan jahatmu. Atau kamu akan menghadapi akibatnya. [96.11]
Hakimmu yang adil [96.12]
Yesus Kristus [96.13]
Raja Kerahiman [96.14]
97. Berhubungan dengan kesulitan finansiil
Kamis, 26 Mei 2011 | [97.1] - [97.10]
PuteriKu yang terkasih, keinginanKu adalah agar kamu berpuasa sekali seminggu. Dengan
melakukan hal itu maka Aku sangat berkenan denganmu. Kurban ini akan menguatkan
kemurnian jiwamu dan semakin mendekatkan kamu kepada Hati KudusKu. [97.1]
Anak-anakKu di dunia saat ini menghadapi banyak tantangan. Tantangan itu belum pernah
mereka alami sebelumnya. Tantangan terbesar saat ini adalah karena uang semakin langka.
Hal ini sangat menakutkan banyak orang yang harus mempertahankan kebutuhan rumah
mereka dan memberi makan keluarga mereka. Kesulitan kedua adalah tidak adanya
tuntunan spirituil yang berarti, didalam kehidupan mereka yang menganggap bahwa hal itu
penting. [97.2]
Jika kamu kehilangan penghasilanmu maka kamu kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan kemewahan duniawi. Apakah gunanya mobil mewah jika kamu tak bisa
memberi makan keluargamu ? Apakah gunanya pakaian bagus jika kamu tak bisa
menghangatkan rumahmu secara cukup ? Hanya ketika anak-anakKu menyadari bahwa
dirinya telah kehilangan kelebihan yang biasa mereka nikmati, maka mereka menyadari
berada dimana mereka saat ini. [97.3]
Saat ini kebutuhan pokokmu adalah yang menjadi prioritasmu. Setelah itu kamu harus
bertanya apa yang penting sekarang ? Setelah kamu makan dan berpakain secara pantas,
lalu apa ? Seseorang tidaklah berhenti setelah dia bisa mencukupi kebutuhan pokoknya.
Janganlah kamu merasa iri dengan kekayaan dan status tetanggamu. Sekarang inilah kamu
harus mencari penghiburan spirituil yang telah hilang dari dirimu dalam waktu yang lama.
[97.4]
Didalam usahamu untuk mencari penghiburan didalam pikiranmu berpalinglah kepadaKu
dan Bapa Yang Kekal, Allah Pencipta segala sesuatu. Janganlah kamu tergoda untuk mencari
penyembuhan dari para penyembuh spirituil jika mereka tidak mencerminkan Aku.
Janganlah kamu mencari penghiburan palsu didalam obat-obat perangsang untuk
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meringankan sakitmu atau kesedihanmu. Satu-satunya jalan bagimu untuk bisa bebas dari
kekhawatiran dan kesedihan adalah datang kepadaKu, Yesus Kristus, Juru Selamatmu. [97.5]
Aku menunggumu sekarang. Mintalah pertolonganKu maka Aku akan mencukupi kebutuhan
dasarmu. Aku akan selalu mencukupi apa yang kau inginkan. Namun kamu harus
memintanya kepadaKu. Janganlah kamu merasa khawatir. Bagikanlah rasa khawatirmu itu
kepadaKu. Serahkanlah perhatianmu kepadaKu. Aku akan segera menjawabmu. Karena hal
ini akan membahagiakan Aku jika kamu percaya penuh kepadaKu. [97.6]
Aku mengasihi kamu semua. [97.7]
Juru Selamatmu yang setia. [97.8]
Yesus Kristus [97.9]
Raja Kerahiman dan Belas Kasih [97.10]
98. Dosa adalah dosa, tidak peduli bagaimanapun kamu menganggapnya
Minggu, 29 Mei 2011 | [98.1] - [98.8]
PuteriKu yang terkasih, betapa Aku menangis atas anak-anakKu yang berbuat dosa karena
mereka tidak mengerti ajaran-ajaranKu. Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa dirinya
telah menentang Aku karena mereka tidak diajari tentang kebenaran atau mereka justru
membela dosa mereka. Banyak dari mereka yang berbuat dosa telah membenarkan
perbuatannya karena mereka mendengarkan orang lain yang menggunakan sikap toleransi
untuk menilai perbuatan dosa. Dosa adalah tetap dosa di mata BapaKu tidak peduli
betapapun kecilnya dosa itu. Banyak dari mereka yang berdosa berat berusaha membela
perbuatan mereka dengan apa yang disebut sebagai ‘hak untuk berdosa’ dengan
membutakan dirinya terhadap kejahatan dosa mereka. [98.1]
Anak-anakKu masih beruntung karena Aku masih mau mengampuni dosa-dosa mereka.
[98.2]
Seandainya semua anak-anakKu mengenal KerahimanKu, mereka akan menyadari betapa
beruntungnya mereka karena diberi dengan karunia pengampunan yang besar yang
Kutawarkan kepada mereka didalam kehidupan ini. Jika mereka tidak meminta
pengampunan secara teratur maka dosa-dosa mereka akan menuntun mereka kepada dosa
lagi dan lagi. Semakin banyak mereka berdosa semakin jauh mereka dariKu dan semakin
sulit untuk kembali kepadaKu. Dengarkanlah Aku. KerahimanKu ada disini bagi kamu semua
untuk kau manfaatkan. Terimalah ini dariKu. Jangan biarkan dunia menjerat kamu dengan
membiarkan dirimu menjadi mangsa dari godaan dosa. Sekali kamu berdosa, kamu
terperangkap dan tidak tahu bagaimana berbalik. Dosa membuatmu merasa tidak nyaman
didalam hatimu. [98.3]
Sikap toleran kini marak dilakukan. [98.4]
Banyak sekali anak-anakKu yang berseru keras tentang perlunya sikap toleran di
masyarakat. Sikap toleransi kini marak dilakukan dalam pengertian yang longgar. Ia juga bisa
digunakan untuk menyesatkan pengertian dari perbuatan dosa berat. Toleransi secara
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cerdik digunakan untuk membela segala macam dosa yang dikenal oleh manusia saat ini.
Setiap orang mengaku berhak untuk bersikap toleran. Apapun dosa itu ia dinyatakan
sebagai hak dari masyarakat untuk melakukannya didalam berbagai kesempatan.
Betapapun juga dosa ini didukung sebagai ‘hal yang benar’ tetapi ia adalah tetap salah.
Inilah saatnya manusia menerima kebenaran ini. Untuk bertanggung jawab lagi. Menerima
perbuatan dosa adalah salah secara moral. Menyiksa sesama manusia adalah salah,
termasuk bayi didalam kandungan, karena mereka adalah sama dalam segala hal. [98.5]
Berdoalah yang banyak memohon rahmat untuk bisa melihat kebenaran apa adanya.
Bukannya pendapat para ahli yang kau percaya karena ia sesuai dengan keinginanmu yang
egois. Hanya ada satu kebenaran. Didalam hatimu, kamu mengetahui perbedaan antara
benar atau salah. Terimalah ini sekarang jika kamu ingin Aku menyelamatkan kamu dari api
neraka. [98.6]
Juru Selamatmu [98.7]
Yesus Kristus [98.8]
99. Pedang pengadilan akan jatuh sekarang
Senin, 30 Mei 2011 | [99.1] - [99.6]
Dengarkanlah Aku sekarang anak-anakKu. Pedang Pengadilan akan jatuh kepada mereka
yang tidak siap bagi saat Peringatan itu. [99.1]
Kobaran Kerahiman IlahiKu dibawa kepada dunia untuk memberimu sebuah rasa
pendahuluan dari saat Pengadilan Akhir nanti, tetapi ia disalah-artikan oleh banyak orang.
Hari yang besar dari saat Peringatan itu sudah semakin mendekat beberapa bulan maka
kamu kamu harus meluangkan waktumu sebagai persiapan bagi Kerahiman IIahiKu. [99.2]
Banyak sekali jiwa mengalami kesulitan untuk memahami apa makna dari peristiwa ini.
Akibatnya, banyak sekali yang akan mati terkejut dimana hal ini amat menyedihkan Aku.
Mereka yang tidak bisa bertahan didalam peristiwa itu adalah karena keadaan jiwa mereka
yang menyedihkan. Umat Katolik dimanapun kamu berada, carilah pengakuan dosa
sekarang jika kamu ingin memperoleh manfaat dari tindakan belas dan kasihKu yang besar
itu. Umat kristiani dan pengikut iman yang lain bicaralah dan katakanlah kepada Allah
betapa kamu amat menyesal. Betapa besar kamu menyesali kesesatanmu dan mintalah
kepadaNya agar mengampuni kamu atas dosa-dosamu. Hanya mereka yang teguh hatinya
didalam mengasihi Aku dan Allah Bapa Yang Maha Kuasa, akan dipersiapkan secara cukup.
Yang lain-lainnya, karena kekuatan pikiran dan karakter mereka akhirnya akan mengerti
kebenaran ini dan menerima Aku dengan kasih didalam hati mereka. [99.3]
Juga bagi yang lain-lainnya, karena kerasnya kejutan itu, ketika jiwa mereka dibuka kepada
kegelapan dosa-dosa mereka, maka mereka akan terjatuh dan mati. Saat itu akan terlambat
baginya untuk bertobat. Tak ada harapan lagi bagi mereka. Berdoalah, berdoalah kamu
semua agar sebanyak mungkin jiwa bisa bertahan menghadapi saat Kerahiman besar itu.
[99.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [99.5]
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Yesus Kristus [99.6]
100. Peringatan bagi mereka yang teribat didalam kultus pemuja setan
Senin, 30 Mei 2011 | [100.1] - [100.7]
PuteriKu, kini kamu semakin kuat dan melalui kepatuhanmu kepada kehendak kudusKu
maka hal ini bisa menyiagakan dunia terhadap apa yang ada didepan. [100.1]
Jika Aku berbicara mengenai dosa, Aku belum mengungkapkan dosa-dosa keji yang telah
dilakukan, hingga para pendosa kambuhanpun akan sulit memahaminya. Kebiasaan
memuakkan yang dilakukan oleh mereka yang biasa disebut ‘masyarakat Barat yang
canggih’ dibalik pintu-pintu tertutup itu akan sangat mengejutkan dirimu sampai ke
jantungmu. [100.2]
Kejahatan mengerikan dimana anak-anak kecil dibunuh dalam upacara penghormatan
kepada setan adalah merupakan kenyataan yang terjadi di dunia masa kini. Namun itu
hanya beberapa contoh dari tindakan yang sangat keji yang dilakukan manusia yang berada
di bawah pengaruh setan. Jika kamu sudah berjalan sampai sejauh itu, anak-anakKu, kamu
akan tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk datang kembali kepadaKu. Perbuatan lain
yang juga menghancurkan HatiKu adalah penyalah-gunaan fisik, khususnya terhadap kanakkanak yang lugu. Biarlah Aku sebutkan bagimu jenis dosa yang akan sangat menyusahkan
banyak di antara kamu bila Aku jabarkan dengan rinci. Para pengikut Setan itu melalui
kelompok pemujanya memperlakukan manusia yang tidak mereka hormati secara biadab.
Kurban-kurban, termasuk kurban manusia, penghujatan, sumpah serapah, kutukan dan
penodaan atas DiriKu, BapaKu dan IbuKu yang tercinta, adalah kejadian yang berulang terus.
Para pemuja Setan ini tidak punya rasa malu hingga di depan umum mereka menunjukkan
sikap tidak hormat mereka melalui music, film, TV dan kesenian. Dosa-dosa penodaan
seperti itu akan berhadapan dengan kutukan abadi di mana mereka akan terbakar didalam
neraka untuk selama-lamanya. [100.3]
Ini adalah salah satu dari peringatan terakhir yang kau terima dariKu, Juru Selamatmu, Yesus
Kristus. Ini juga merupakan permintaanKu yang terakhir kepadamu untuk menyelamatkan
dirimu sendiri selagi kamu bisa. [100.4]
Aku Yesus Kristus, tidak memberi ancaman-ancaman kosong. Aku akan berbuat apapun juga
demi menyelamatkan dirimu. Namun, bila telah melewati titik tertentu, Aku tidak tidak
dapat menghentikanmu untuk mencari penghiburan palsu yang kamu kira akan ditawarkan
kepadamu oleh setan. Bukalah belenggu-belenggu setan yang mengikatmu dan lepaskan
dirimu untuk lari kepadaKu sekarang. Aku akan menyelamatkan dirimu tetapi kamu harus
meminta kepadaKu untuk mengampunimu selagi kamu masih hidup. [100.5]
Ingatlah, itu adalah pilihanmu sendiri. Surga atau Neraka. Kamu memilih saat kamu masih
hidup di dunia. Karena kamu tidak dapat melakukannya bila kamu telah berada didalam
kehidupan berikutnya. [100.6]
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Yesus Kristusmu yang selalu sabar dan mengasihi. [100.7]
101. Katakanlah kepada mereka bahwa Aku mengasihi mereka namun Aku ingin mereka
berbicara kepadaKu
Selasa, 31 Mei 2011, pukul 10:00
PutriKu yang terkasih, merupakan perjalanan yang luar biasa bagimu dalam waktu sesingkat
ini. Aku mengerti bahwa kamu lelah. Kecepatan dari pesan-pesan ini untuk sampai
kepadamu dan kemudian diwartakan dalam berbagai bahasa secara cepat menunjukkan
betapa penting dan mendesaknya pesan-pesan ini. Hal ini juga menunjukkan kepadamu
betapa bimbingan Ilahi telah bekerja dengan sempurna. [101.1]
Pesan-pesan ini, yang penuh dengan ajaran-ajaranKu, diberikan untuk menjelaskan
pentingnya jiwa-jiwamu dalam kehidupan di dunia ini. Jika mereka membaca pesan-pesan
ini, khususnya mereka yang imannya kepada Alah, Bapa yang kekal, masih terlalu lemah,
akan merasa terganggu oleh pesan-pesan ini. Banyak yang akan bertobat. Beberapa di
antaranya ada yang ketakutan akan masa depannya di dunia dan juga atas teman dan
kerabat mereka. [101.2]
Katakanlah kepada mereka bahwa Aku mengasihi mereka. [101.3]
Bila mereka mau lebih dahulu membuka pikirannya terhadap kenyataan bahwa Allah benarbenar ada, maka mereka akan siap bagi tahap berikutnya. Yaitu ketika mereka akan merasa
takjub mengapa komunikasi seperti ini terjadi. Mengapa Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah
Bapa yang Kekal berkenan melakukan hal-hal yang luar biasa ini dan mereka akan sampai
pada kesimpulan yang nyata. Karena Aku mengasihi setiap orang maka Aku ingin
menyelamatkan kamu. Aku ingin membelai kamu semua dan Aku harus berjalan jauh untuk
membawamu mendekati HatiKu. [101.4]
Aku ingin menyentuh hatimu agar sebuah cahaya memancar dari dalam jiwamu. Tak ada
yang perlu ditakutkan di dunia ini bila kamu mau menyerahkan dirimu sepenuhnya
kepadaKu. Aku memiliki berbagai rencana yang indah bagi kamu semua yang mau
mendekati Hati KudusKu. Hadiah-hadiah yang paling luar biasa menantimu. Janganlah takut
terhadap dunia yang penuh gejolak ini. Karena Aku akan melindungi semua orang yang
percaya kepadaKu dan Aku akan menyediakan bagimu segala kebutuhan hidupmu.
Berpasrahlah kepadaKu, Tuhan atas seluruh umat manusia, yang diutus untuk
menyelamatkan kamu dari kegelapan kekal. [101.5]
Berbaliklah kepadaKu seperti kanak-kanak yang lugu. [101.6]
Tidak perlu kamu belajar berdoa jika kamu tidak peduli. Benar, doa sangat membantu,
tetapi yang Kuminta adalah agar kamu berbicara kepadaKu seperti kamu bercakap-cakap
dengan seorang teman. Santai, curahkan isi hatimu kepadaKu. Mintalah bantuanKu.
KerahimanKu penuh dan melimpah, hanya menunggu untuk dicurahkan kepadamu. Bila saja
kamu tahu besarnya belas-kasihKu bagi setiap orang di atas bumi. Termasuk juga para
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pendosa. Anak-anakKu adalah tetap anak-anakKu sekalipun dosa telah menodai jiwa
mereka. Aku tidak menyukai dosanya tapi tetap mengasihi pendosanya. [101.7]
Begitu banyak dari kamu yang takut untuk meminta pengampunan secara teratur. Janganlah
kamu kuatir. Bila kamu sungguh menyesal, kamu akan diampuni. [101.8]
Dosa, anak-anakKu, selalu merupakan masalah. Bahkan para pengikutKu yang paling setia
sekalipun juga berdosa. Dan mereka berdosa hingga berulang kali. Ini adalah fakta. Sekali
setan dilepas, maka dosa menyebar luas. Banyak orang yang merasa malu untuk kembali
kepadaKu. Mereka menundukkan kepala dan menutup mata bila berkelakuan buruk.
Dengan kesombongan dan rasa malu mereka melanjutkan perbuatannya seolah masalahnya
akan dilupakan. Yang tidak mereka mengerti adalah bahwa kegelapan menarik kegelapan.
Maka bila kamu berdosa sekali, akan lebih mudah untuk berbuat dosa lagi. Dengan menutup
hati nuranimu maka siklusnya akan terus berulang kembali. Lalu pendosa itu akan mencari
alasan untuk mengabaikan perbuatan yang keliru itu. Mereka akan terus jatuh ke bawah
seperti spiral. Hal ini disebabkan karena mereka tidak tahu bagaimana meminta
pengampunan. Karena mereka belum mengerti pentingnya kerendahan hati hingga mereka
merasa tidak mungkin berbalik kepadaKu. Sungguh tidak rumit untuk meminta
pengampunan kepadaKu. Jangan pernah takut kepadaKu. Aku menantikan kamu seorang
demi seorang yang mempunyai keberanian untuk mengutuk dosa-dosamu sendiri. Bila kamu
sudah biasa meminta pengampunan, hadiah-hadiah luar biasa akan diberikan kepadamu.
Setelah mengaku dosa kamu akan berada dalam keadaan rahmat. Kemudian, bila kamu
menerima Sakramen Ekaristi, kamu akan merasakan gelombang energy yang makin besar
dan akan mengejutkan kamu. Hanya sesudah itulah kamu akan merasakan damai yang
sejati. [101.9]
Tidak ada yang akan mengganggumu. Kamu akan kuat, tidak hanya di dalam jiwamu.
Pikiranmu akan menjadi lebih tenang dan terkendali. Kamu akan menghadapi kehidupan ini
dengan pandangan yang berbeda dan lebih positip. Siapakah yang tidak menginginkan
kehidupan yang demikian ? [101.10]
Kembalilah kepadaKu anak-anakKu di saat-saat yang menyedihkan di dunia ini. Biarlah Aku
menunjukkan kepadamu sukacita yang akan menjadi milikmu bila kamu berbalik kepadaKu.
[101.11]
Ingatlah, Aku sudah pernah menyerahkan hidupKu bagimu. KasihKu tidak mengenal batas.
Aku akan menanggapi panggilanmu. Yang perlu kau lakukan hanya memintanya saja.
[101.12]
Juru Selamatmu yang penuh kasih [101.13]
Yesus Kristus [101.14]
102. Nubuat Garabandal kini akan menjadi kenyataan
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Selasa 31 Mei 2010, pukul 15:30 | [102.1] - [102.6]
PuteriKu terkasih, kita telah menempuh jalan yang panjang dalam waktu yang singkat. Pasti
ada sebabnya, karena saat itulah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan SabdaKu yang
paling suci kepada dunia yang mendambakan kasihKu. Namun, mereka tetap tidak
mendengarkan. Karena mereka tidak mau mengetahuinya. Sementara banyak pengikutKu
yang setia sekarang bersiaga akan perubahan-perubahan yang akan terjadi, banyak pula
yang hingga sekarang tidak tertarik sama sekali pada peringatan-peringatan yang diberikan
kepada dunia oleh IbuKu yang Terkasih. Nubuat-nubuat yang diberikan di Garabandal kini
akan menjadi kenyataan. Kini bersiaplah menghadapi peristiwa ini, karena waktunya tinggal
beberapa bulan untuk mepersiapkan jiwa-jiwamu. [102.1]
Janganlah takut kepadaKu, puteriKu, karena Aku tahu bahwa peristiwa-peristiwa ini telah
menyedihkan dirimu karena kamu memikirkan masa depan anak-anakmu. Peristiwa
Peringatan itu nanti akan merubah semuanya. Namun hal itu akan menciptakan jalan
bercabang dua. Setelah umat manusia disadarkan akan kebenaran adanya Allah, dengan
kemauannya sendiri mereka akan memilih salah satu dari dua jalan itu. Jalan menuju
keselamatan atau jalan menuju kutukan. [102.2]
Pemurnian itu akan memusnahkan sebagian besar dunia. [102.3]
Banyaklah berdoa supaya manusia memilih jalan yang pertama. Karena bila tidak, dunia
akan menderita hukuman yang paling dahsyat dan sebagian besar dari dunia akan musnah.
Mengapa anak-anakKu menghendaki hal ini ? Sungguh menyedihkan, akibat dari dosa,
manusia akan memilih untuk mengabaikan janjiKu dan mengikuti jalan si penipu. Aku telah
berkata kepadamu, Aku tidak akan memberimu tanggal terjadinya Peringatan itu, karena ini
hanya diketahui oleh beberapa jiwa pilihan. Karena bila tanggal ini diumumkan, orang akan
tergoda untuk mencari penebusan yang berasal dari kerendahan hati yang palsu.
Serahkanlah kepadaKu. Semua akan menjadi baik. Kamu diberkati untuk menerima hadiah
Perwahyuan yang mengagumkan ini. Dunia seolah terasa semakin sunyi dan agak aneh
dalam beberapa bulan mendatang menjelang terjadinya Peringatan itu. Karena bila hal itu
terjadi, peristiwa yang sungguh spektakuler, ia akan terlihat di langit, dan pengalaman mistik
ini menciptakan sebuah keheningan dimana kamu menghadapi perjumpaan dengan hati
nuranimu sendiri. [102.4]
Ingatlah, makin banyak orang diberitahu sebelumnya makin banyak jiwa akan diselamatkan.
Berdoalah, berdoalah Kerahiman IlahiKu bagi jiwa-jiwa yang akan meninggal pada saat
Peringatan itu berlangsung. Mereka membutuhkan doa-doamu. [102.5]
Juru Selamatmu terkasih, Yesus Kristus. [102.6]
103. Hari-Hari Paus Benediktus telah dihitung
Rabu, 1 Juni 2011, pukul 11:00 | [103.1] - [103.10]
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PuteriKu yang terkasih, kamu baru saja diuji lagi dalam namaKu yang tersuci untuk
menyimpang dari kebenaran. Hal ini akan semakin sering terjadi karena tidak ada satu
haripun yang lewat tanpa si penipu itu mencoba dan berusaha mengalihkan kamu dari tugas
ini dengan cara menaruh keraguan didalam benakmu. [103.1]
Janganlah kamu melihat pesan-pesan penglihat lainnya atau mendengarkan orang lain yang
mengaku datang dalam namaKu bila mereka memberimu sebuah pesan yang isinya berbeda
dengan Sabda yang kau terima dariKu ini. [103.2]
Nubuat-nubuatKu disampaikan secara cermat kepadamu, puteriKu. Setan akan terus
berusaha menghalangi dan menyakitimu di saat yang paling tidak kamu duga. Hari-hari dari
WakilKu yang terkasih kini telah dihitung. Ia akan meninggalkan Vatican sebelum peristiwa
Peringatan itu terjadi. Percayalah kepadaKu. Patuhilah Aku. Kamu sekarang telah maju
dengan pesat. Namun, jangan pernah mengalihkan perhatianmu dariKu. [103.3]
Bagaimanapun juga jangan takut untuk menjalani kehidupmu seperti biasa, asalkan doa dan
devosi kepadaKu merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan. Aku akan
memastikan bahwa kamu tidak sendirian didalam tugas ini sejak sekarang dan bahwa hanya
mereka yang telah dituntun olehKu yang dapat mempunyai pengaruh pada ketajamanmu
berpikirmu. [103.4]
Percayalah kepadaKu bila Aku berkata bahwa Setan tidak akan menghalangi ataupun
mencemari Pesan-pesan yang kau terima dariKu. Hal itu tidak akan terjadi saat ini, karena
tugas ini sangatlah penting dan setiap perlindungan diberikan kepadaMu, PuteriKu. Bila
kamu merasa risau mengenai salah satu pesan, bertanyalah kepadaKu untuk minta
jawabannya,yang akan segera diberikan kepadaMu. Jangan bertanya kepada siapapun atas
pandangan mereka, karena mereka tidak berkualitas untuk memberi komentar atas Sabda
IlahiKu. [103.5]
Jangan berdebat dengan pesan-pesan dari penglihat yang lain. Hal ini perlu kau perhatikan
karena ia akan merusak tugasmu sendiri. [103.6]
Hingga kini kamu mengetahui bahwa Aku, Juru Selamatmu dan Raja Umat Manusia, adalah
yang berkuasa. Tidak ada manusia yang boleh mencemari PesanKu, selamanya.
Bersyukurlah, kamu akan diberi karunia bernubuat dan kesetiaan kepadaKu selamanya.
Jangan pernah menyakiti HatiKu dengan meragukannya. Waktu untuk itu sudah lama lewat.
Carilah Aku dengan kerendahan hati di dalam hati dan jiwamu. Diamkan saja bila SabdaKu
dicemoohkan, diserang, ditolak, dipertentangkan dan dipertanyakan, karena bukan kamu
yang harus menjawabnya untukKu. Kamu masih akan belajar banyak dariKu, puteriKu, bila
kamu mau duduk dan mendengarkan Aku. Aku melimpahi pikiranmu dengan hadiah
kemampuan untuk membedakan . Terimalah hadiah ini. Janganlah ragu. Bersuka-citalah
bersama Aku. [103.7]
Tugas ini sangatlah penting, tidak seperti yang pernah Kuberikan kepada umat manusia
sejak nabi-nabi dulu. Kamu membutuhkan kekuatan. Sekarang, yang penting adalah
bicaralah kepadaKu melalui doa, adorasi dan Sakramen Mahakudus. Semua yang lainnya
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hendaknya dijauhkan dari hal ini. Keluargamu juga sangat penting. Segala sesuatu yang
diluar dua kepentingan itu adalah lebih rendah. Berusahalah untuk bersikap santai dan
rasakanlah kasihKu. Jangan sia-siakan waktu yang berharga dengan menguatirkan macammacam. Bergabunglah denganKu dalam satu kesatuan dan kamu akan aman dari segala hal
yang membahayakan. Aku mengasihimu, PuteriKu dan Aku percaya kepadamu. [103.8]
Juru Selamat dan Gurumu yang setia [103.9]
Yesus Kristus [103.10]
104. Setan merekrut kaum muda melalui budaya pop
Sabtu, 4 Juni 2011 | [104.1] - [104.17]
PuteriKu yang terkasih, pertobatan yang terjadi sebagai akibat langsung dari pesan-pesanKu
ini, kini semakin menyebar ke seluruh dunia. Berbahagialah, Aku berkata kepadamu, bahwa
jika SabdaKu dibaca akan menyalakan jiwa-jiwa dimana-mana termasuk para pendosa.
Ketika Aku memberikan SabdaKu kepada dunia ribuan tahun yang lalu melalui para rasulKu,
ia memiliki akibat yang besar terhadap umat manusia. Saat ini, berbeda dengan para
pengikut zaman dahulu dari Allah Bapa Yang Kekal dan Aku, PuteraNya Yesus Kristus,
banyak sekali ajaran yang Kuberikan telah dilupakan. [104.1]
PembicaraanKu melalui kamu, puteriKu, adalah upaya untuk menyederhanakan ajaranajaranKu yang dulu. Yang lebih penting lagi, alasanKu untuk berbicara kepadamu ini adalah
untuk mengingatkan kamu, mengajari dan meniupkan Sabda KudusKu didalam pikiran anakanakKu agar mereka bisa diselamatkan dari cengkeraman setan. [104.2]
PuteriKu, Aku telah memenuhi jiwamu, melalui karunia Roh Kudus, dengan karunia
kemampuan untuk membedakan. Kemampuan ini diberikan kepadamu bukan saja agar
kamu bisa mengerti pesan-pesan ini tetapi juga untuk menyatakan kepadamu betapa
jahatnya dosa itu. Kini jika kamu menyaksikan dosa maka kamu akan merasa sakit
sedemikian besarnya hingga hal itu membuatmu merasa gelisah. Kini Aku memberimu
sebuah rasa dari bagaimana Aku menderita jika Aku melihat anak-anakKu dikuasai oleh
dosa. [104.3]
Banyak dari kejadian yang kau saksikan setiap hari melalui media massa, film dan TV, bisa
membingungkan kamu. Dosa itu jika hadir didalam jiwa ia akan menyatakan dirinya
sedemikian hingga ia jelas terlihat melalui tanda-tanda tertentu. Kamu puteriKu, melalui
rahmatKu kini bisa segera mengenali adanya dosa pada seseorang. Tanda pertama yang kau
lihat adalah berupa kesombongan dan kecongkakan, dimana seseorang merasa dirinya lebih
penting dari pada orang lain. Tanda lainnya lagi adalah yang merupakan akibat dari dosa
kesombongan dan keserakahan. [104.4]
Salah satu dosa yang banyak terjadi di dunia saat ini adalah berupa penyimpangan sexual.
Jika dosa itu hadir di dunia maka ia selalu diselimuti oleh rasa humor. Ini adalah cara yang
cerdik untuk meyakinkan orang-orang bahwa perbuatan itu adalah bagian yang alami dari
manusia. Kamu tahu, puteriKu, setiap orang di dunia ini senang tertawa dan membutuhkan
selera humor dimana hal ini merupakan karunia dari Allah. Karena itu jika ada tingkah laku
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sexual yang menyimpang yang diperlihatkan kepadamu maka ia lebih dahulu ditujukan agar
kamu tertawa. Beginilah kejadian ini bukan saja merendahkan kaum wanita, tetapi juga
mempengaruhi anak-anak muda sehingga mereka akhirnya menerima tingkah laku tak
bermoral itu sebagai budaya pop yang normal. [104.5]
Setan senang merekrut kaum muda. Maka dia menggunakan sarana-sarana modern untuk
menyerang anak-anak dombaKu yang kecil itu. Mereka itu, anak-anakKu, akan dengan serta
merta meniru tingkah laku menjijikkan itu yang kemudian didorong semakin jauh melalui
tekanan dari rekan kelompoknya. [104.6]
Peringatan bagi mereka yang terlibat didalam industri musik. [104.7]
Kini Aku memperingatkan mereka yang berkecimpung didalam industri musik, film, serta
dunia seni lainnya. Jika kamu terus mencemari anak-anakKu maka kamu akan dihukum
dengan kerasnya. Kamu, anak-anakKu yang tersesat, adalah sebagai boneka dari setan. Dia
menggunakan kamu dengan lebih dahulu membujukmu melalui daya tarik kekayaan,
popularitas, serta kemewahan. Kemudian dia menguasai jiwamu. Setelah itu dia akan
menyeretmu menuju kedalaman kejahatan dimana para iblisnya memasuki tubuhmu hingga
mereka bisa bertindak mempertontonkan perbuatan nafsu dan penyimpangan sexualnya
yang mengerikan. Sebelumnya kamu akan mengira bahwa itu hanyalah hiburan yang tidak
berbahaya. Tidakkah kamu tahu bahwa jiwamu dicuri ? Tidakkah kamu peduli ? Tidakkah
kamu menyadari bahwa jika kamu melakukan perbuatan sexual yang jorok ini kamu akan
musnah selamanya ? Sementara itu kamu akan menginginkan lebih banyak lagi kesenangan
semacam itu hingga akhirnya ia tidak lagi bisa memuaskan kamu. Setelah itu kamu akan
menghancurkan dirimu sendiri. Mengapa kamu mengira bahwa ada banyak sekali dari kamu
yang hidup didalam kepalsuan ini, yaitu budaya selebritis, yang kemudian melakukan bunuh
diri ? Mengonsumsi obat terlarang hingga overdosis ? Merasa depresi. Keputus-asaan
menguasai hati mereka ?. Tidakkah kamu sadar bahwa setan menginginkan jiwamu segera
menjadi miliknya ? Semakin cepat kamu mati dalam keadaan dosa berat semakin cepat pula
setan bisa mencuri jiwamu dari Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, Penciptamu ? [104.8]
Memang sulit bagi anak-anakKu yang terperangkap didalam kebohongan ini untuk menjadi
sadar. Tetapi renungkanlah hal itu seperti ini. Meski kamu berada dalam keadaan berdosa,
tetapi masih ada terang Allah yang tinggal dalam dirimu. Banyak pendosa dan kaum atheis
yang tidak menyadari hal ini. Mereka melanjutkan perjalanan menurun didalam dosa dan
semakin mendekati neraka. Namun hanya karena adanya terang Allah yang membuat
mereka tetap sehat pikirannya. Tanpa terang Allah maka bumi ini akan berada didalam
kegelapan. Kegelapan ini jika sekali dirasakan, ia akan menghantui kamu. Perbuatanmu yang
berdosa bukan saja menjijikkan kamu tetapi kamu juga akan ingin berlari menjauh dan
bersembunyi. Namun jika terang Allah itu secara tiba-tiba nampak bagimu maka kamu tak
akan bisa tahan menyaksikan kemilau kuasanya. [104.9]
Tanpa terang Allah maka hanya ada kegelapan jiwa yang total. Anak-anakKu, karena kamu
tak pernah berbuat sesuatu tanpa terang ini maka kamu juga tak akan bisa hidup jika terang
ini menjadi padam. [104.10]
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Berilah makan kepada jiwamu karena ialah yang akan pergi bersamamu menuju kehidupan
berikutnya. [104.11]
Peristiwa Peringatan itu akan memberimu sensasi demikian ini. Seandainya kamu berada
dalam keadaan dosa berat, selama Peringatan itu, janganlah takut karena ia hanya sebagai
sebuah peringatan saja. Namun yang menyedihkan, peristiwa itu amat mengejutkan karena
dosamu itu dimana kamu akan bisa melihatnya dalam keadaan yang amat buruk hingga ia
bisa mempengaruhi tubuh fisikmu. Namun janganlah kamu menunggu hingga saat itu.
Lakukan sesuatu sekarang terhadap kehidupan spirituilmu. Renungkanlah kemuliaan
jiwamu. Berilah makan kepada jiwamu karena ialah yang akan mengikuti kamu menuju
kehidupan berikutnya nanti. Tubuhmu sendiri tak akan menimbulkan akibat apa-apa.
Namun jika kamu menggunakan tubuhmu, yang diberikan kepadamu oleh Allah Bapa Yang
Maha Kuasa, sebagai sebuah hadiah, dengan cara yang berdosa sehingga kamu juga
membuat orang lain berdosa maka tubuhmu itulah yang menyebabkan kejatuhan dari
jiwamu. [104.12]
Anak-anakKu, renungkanlah kebahagiaan masa depanmu. Karena waktumu di dunia ini
hanya sedikit sekali jika dibandingkan dengan waktu keberadaanmu nanti. Jika kamu gagal
memelihara jiwamu maka dijamin kamu akan merasakan kesepian didalam neraka dimana
tak ada kehidupan lain kecuali siksaan dan rasa sakit selamanya. [104.13]
Setiap hari ada jutaan jiwa yang mengalir deras menuju pintu-pintu neraka. [104.14]
Setiap hari ada jutaan jiwa, pada saat kematian mereka, mengalir dengan derasnya menuju
pintu-pintu neraka. Orang-orang berkuasa, para pemimpin, orang-orang kaya dan miskin,
para penyanyi, aktor, teroris, para pembunuh, pemerkosa, dan mereka yang melakukan
aborsi. Satu kepercayaan yang sama yang mereka anut adalah ini. Tidak satupun dari
mereka yang percaya bahwa neraka itu ada. [104.15]
Juru Selamat dan Gurumu yang mengasihi [104.16]
Yesus Kristus [104.17]
105. Dua buah komet akan bertabrakan, SalibKu akan nampak di langit yang berwarna
merah
Minggu, 5 Juni 2011, pukul 16:30 | [105.1] - [105.12]
PuteriKu yang terkasih, waktunya sudah dekat. Peristiwa Peringatan itu kini sudah dekat.
Sungguh, dengan amat sedih Aku harus mengatakan kepadamu, bahwa banyak jiwa yang
tidak mau mengindahkan pesan-pesan mengenai Peringatan itu. PerkataanKu hanya
memasuki telinga yang tuli. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan? Aku tidak hanya
memberi mereka hadiah KerahimanKu yang besar ketika Aku mencurahkan rahmatKu ke
atas seluruh bumi, tetapi Aku juga berusaha menyiapkan mereka bagi peristiwa ini. Ada
jutaan pendosa yang akan bersuka-cita saat KerahimanKu yang besar itu diperlihatkan
kepada mereka. Yang lainnya lagi tidak mendapat kesempatan untuk menebus diri mereka
pada waktunya, karena mereka akan meninggal karena terkejut. [105.1]
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PuteriKu, kamu harus bertindak dengan segala cara yang kamu bisa untuk memperingatkan
dunia. Karena peristiwa besar ini akan membuat terkejut semua orang. Mereka akan
melihat tanda-tanda besar di langit sebelum Peringatan itu terjadi. Bintang-bintang akan
bertubrukan dengan dampak yang sangat dahsyat sehingga manusia akan menjadi bingung
mengira pemandangan yang mereka lihat di langit itu adalah membawa malapetaka. Saat
komet-komet itu saling melebur, langit akan menjadi merah sebagai akibatnya dan tanda
dari salibKu akan nampak di seluruh dunia oleh semua orang. Banyak orang yang akan
ketakutan. Tapi Aku berkata, bersuka-citalah, karena kamu akan melihat, untuk yang
pertama kalinya dalam hidupmu, sebuah Tanda Ilahi yang sesungguhnya yang menunjukkan
datangnya kabar baik bagi para pendosa di manapun mereka berada. [105.2]
Pandanglah salibKu itu dan kamu akan mengerti bahwa KerahimanKu yang besar sedang
diberikan kepada setiap orang, anak-anakKu yang berharga. Karena Aku telah wafat bagi
kamu dengan ketaatan kasih yang sangat dalam, dengan sukarela, di atas salib untuk
menyelamatkan kamu. Bila kamu melihat salib-salib di langit selama saat Peringatan kamu
akan mengerti bahwa ia adalah tanda dari kasihKu kepadamu. [105.3]
Berdoalah para pengikutKu yang terkasih, agar saudara dan saudarimu dapat bersuka-cita
ketika mereka juga diperlihatkan kepada bukti dari keberadaanKu. Berdoalah agar mereka
mau menerima bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menebus diri mereka
dihadapan mataKu. Agar tindakan Kerahiman yang besar ini akan menyelamatkan jiwa-jiwa
mereka, jika mereka membiarkan Aku menolong mereka. [105.4]
Kamu akan diperlihatkan bagaimana jika meninggal dalam keadaan dosa berat. [105.5]
Peringatan itu nanti akan menjadi pengalaman yang memurnikan bagi kalian semua.
Mungkin hal itu tidak menyenangkan, khususnya bagi mereka yang berada dalam
keadaan dosa besar. Karena baru untuk pertama kalinya bagimu akan ditunjukkan
bagaimana rasanya bila terang Cahaya Allah menghilang dari kehidupanmu. Jiwajiwamu akan merasa ditinggalkan seperti yang dirasakan oleh mereka yang meninggal
dalam keadaan dosa berat. Jiwa-jiwa malang yang tersisa ini sudah terlambat untuk
meminta pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ingatlah, bahwa penting
sekali jika Aku memperkenankan kalian semua untuk merasakan kekosongan didalam
jiwa ini. Karena hanya sesudah itulah kamu akhirnya mengerti bahwa jika tanpa terang
Allah di dalam jiwamu, maka kamu akan berhenti merasakan. Jiwa dan jiwamu
hanyalah bejana kosong tanpa isi. Bahkan para pendosapun merasakan terang Allah,
karena Dia hadir dalam setiap anak-anakNya di dunia. Tapi, jika kamu meninggal
dalam keadaan dosa berat, maka terang ini tidak ada lagi. [105.6]
Bersiaplah sekarang bagi peristiwa besar ini. Selamatkanlah jiwamu selagi kamu bisa. Karena
hanya ketika terang Allah meninggalkan kamu maka kamu akhirnya menyadari kekosongan,
kegersangan dan kegelapan itu yang ditawarkan setan yang penuh dengan penderitaan dan
terror. [105.7]
Perbaruilah jiwamu. Kini bersuka-citalah karena Peringatan itu akan menyelamatkan kamu
dan membawamu semakin dekat dengan Hati KudusKu. [105.8]
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Sambutlah Peringatan itu. Karena saat itu kamu akan mendapatkan bukti adanya Kehidupan
Kekal dan mengetahui betapa pentingnya hal itu. [105.9]

Juru Selamatmu yang terkasih [105.10]
Yesus Kristus [105.11]
Raja seluruh umat manusia [105.12]
106. Kunci-kunci Roma kini dikembalikan kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa
Senin, 6 Juni 2011 | [106.1] - [106.12] jam 10:30
PutriKu terkasih, kuatkanlah dirimu sekarang. Isi dari pesan-pesanKu kepadamu
menyebabkan kamu takut, yang jangan mengalahkan dirimu. Kadang-kadang kamu merasa
sangat sendirian dalam pekerjaan ini. Namun, Aku mendampingimu setiap hari dan Aku
tidak jauh dari sampingmu. Pesan-pesanKu, seperti telah Aku beritahukan sebelumnya,
tidak selalu membuat jiwa-jiwa bahagia. Namun, mereka yang percaya akan mengerti
bahwa hukuman itu perlu untuk membantu memurnikan dunia. [106.1]
Aku tahu, kadang-kadang sulit untuk mencerna isinya, tetapi kamu harus memasrahkan
seluruh imanmu kepadaKu. Aku perintahkan kamu sekali lagi, untuk tidak berhubungan
dengan orang-orang seperti itu, umat beriman milikKu, yang menentang, menganalisa atau
mencari kesalahan dalam Sabda KudusKu. Karena kamu maupun jiwa-jiwa itu tidak punya
wewenang untuk berbuat seperti itu. Kini kamu harus patuh kepadaKu. Biarkan saja mereka
melanjutkan mencemooh dan mencela sabdaKu, karena ini bukanlah urusanmu lagi. Ya,
tentu saja, kamu akan dikritik bila kamu mewartakan SabdaKu. Abaikan saja orang yang
berusaha berhubungan denganmu. Waktunya sudah terlalu pendek untuk disia-siakan
dengan orang seperti itu. Orang yang sekarang perlu kau perhatikan adalah anak-anakKu
yang malang yang tidak beriman atau yang tidak mengenal Aku atau BapaKu yang Kekal.
Merekalah yang Aku prihatinkan sekarang. [106.2]
Begitulah orang-orang Kristiani itu terus sibuk mengenali SabdaKu dengan menghabiskan
waktu untuk menganalisa, bukannya mengikuti ajaran-ajaranKu dan berdoa bagi saudara
saudari mereka yang malang, hingga banyak waktu mereka yang berharga terbuang
percuma. [106.3]
PutriKu, katakanlah kepada dunia bahwa bencana-bencana ekologis yang sudah
dinubuatkan akan mengenai bumi ini. Semua akan dimulai sekarang. Banyak sekali.
Cepat sekali. Dan semua itu adalah akibat dari keacuhan para pendosa yang
terbungkus didalam sarang ketidak adilan mereka, terhadap Sabda Allah Bapa. [106.4]
Umat beriman, jangan kamu takut. [106.5]
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Umat beriman, berdoalah sekarang. Janganlah takut. Aku menawarkan kepadamu
perlindungan IlahiKu setiap saat, terutama ketika kamu diejek dalam namaKu. Doa
akan memberimu kekuatan dan keberanian, karena setan dan pasukannya kini
menyemburkan racun mereka kepada anak-anakKu. Karena perilaku keji yang mereka
tunjukkan kepada umat manusia mulai meningkat melalui terorisme, monopoli mata
uang dunia dan peracunan bumi melalui kontaminasi yang disengaja, maka dengarlah
Aku sekarang. Murka Allah Bapa kini akan dijatuhkan dan segera. Doa harus diadakan
didalam kelompok-kelompok di seluruh dunia, karena hal itu bisa membantu
mencegah terjadinya peristiwa itu. [106.6]
Doa untuk Paus Benediktus. Ia dikepung oleh musuh-musuh Allah yang amat kuat. Mereka
haus akan kekuasaan dan berusaha untuk mengendalikan GerejaKu. Doa bisa
membantu menunda kepergiannya saat dia akan dipaksa meninggalkan Vatican
seperti yang dinubuatkan. Berdoalah, berdoalah, berdoalah saat ini, karena saat ini
akan menjadi saat yang paling gelap yang dapat menimpa para hamba kudusKu, para
Uskup, para Kardinal, dan semua pengikutKu yang setia. Kunci-kunci Roma sekarang
akan dikembalikan kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa. [106.7]
Waktunya telah tiba untuk berperang melawan Setan dan para pengikutnya. Usaha mereka
untuk merusak umat manusia akan mendapatkan balasan yang keras karena mereka akan
menanggung penderitaan yang besar atas perilaku jahat mereka. [106.8]
Bangkitlah sekarang, anak-anakKu. Serahkanlah seluruh kepercayaan dan devosimu
kepadaKu sebagai prioritas yang utama. Doa harian, Misa dan Ekaristi akan membantu
Aku, dan BapaKu, membasmi si Jahat ini. Ikutilah Aku. Ambillah pialaKu. Bila kamu
melakukan hal ini, kamu akan menikmati kehidupan kekal. [106.9]
Juru Selamatmu terkasih [106.10]
Raja seluruh umat manusia [106.11]
Yesus Kristus [106.12]
107. Pesan dari Perawan Maria mengenai anak-anaknya yang tersesat
Selasa, 7 Juni 2011 | [107.1] - [107.5] jam 14.45
Anakku, beberapa hari terakhir ini sungguh tidak mudah. Jika kamu mematuhi Putraku,
itulah yang terpenting. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan memasuki hatimu pada
tahap ini, karena bila hal itu terjadi maka hal itu disebabkan oleh si penipu yang sedang
bekerja. [107.1]
Bukalah hatimu untuk memungkinkan rahmat membanjiri jiwamu, sehingga kamu dapat
menjadi semakin dekat dengan Putraku yang amat berharga. Kamu sekarang berada dekat
dengan Ibumu yang Terberkati, yang selalu mendukung serta membimbingmu. Bagian dari
tugas perutusanmu saat ini memang sulit untuk ditangani, tetapi ingatlah bahwa bekerja
untuk Putraku tidak pernah mudah. Dan kamu akan semakin kuat, ditengah segala
keraguanmu, karena kamu masih mengikuti perintah-perintahNya dan hal ini adalah baik.
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Kini berdoalah bagi semua anak-anakku yang tersesat dimanapun mereka berada, karena
mereka itu tidak merasakan kasih, kasih sejati yang ditawarkan kepada mereka oleh
Puteraku. Kasih ini adalah keselamatan mereka. Karena itu, persembahkanlah seluruh
doamu bagi jiwa-jiwa yang malang dan tersesat itu. [107.2]
Kini pergilah dalam damai dan lanjutkan melakukan semua yang diminta Puteraku
kepadamu setiap saat. [107.3]
Ibumu yang terberkati [107.4]
Maria Ratu Surga [107.5]
108. Pesan bagi imam-imam, para uskup dan kardinal mengenai nabi palsu
Selasa, 7 Juni 2011 | [108.1] - [108.11] jam 15.15
PuteriKu yang terkasih, kamu telah menderita karena si penipu menyiksa kamu. Kamu harus
banyak berdoa untuk melawan serangan-serangannya kepadamu. Persembahkanlah seluruh
kepasrahanmu kepadaKu dan biarlah Aku yang mengatur semuanya. Namun kamu akan
menjadi kesal bila kamu harus mempersembahkan penderitaan ini kepadaKu dengan suka
cita di dalam hatimu. Bila kamu ingat bahwa penderitaan ini timbul karena persatuanmu
denganKu maka kamu sungguh diberkati sebagai jiwa terpilih, dan kamu akan merasakan
sesuatu yang berbeda. [108.1]
Banyak diantara pengikutKu sekarang mulai menyadari apa yang terjadi di dunia dan melalui
rahmat dari Roh Kudus mereka bangkit menghadapi tantangan untuk membela SabdaKu.
Pasukan dari umat beriman ini akan bertambah kuat dan tanpa rasa takut mereka akan
memimpin para pendosa menuju keselamatan. [108.2]
WakilKu yang suci, Paus Benediktus, membutuhkan doa-doamu. Berdoalah baginya setiap
hari karena dia membutuhkan perlindungan pada setiap tingkatan untuk membawa dia
melewati segala siksaan yang akan datang. Penting sekali agar para pengikutKu tetap
waspada terhadap adanya Paus baru yang akan dimunculkan karena ia bukan dari Allah.
Doronglah semua hamba kudusKu untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai
tantangan yang mengerikan, yang paling menakutkan yang akan mereka hadapi dalam
pelayanan mereka. Membutuhkan keberanian yang besar untuk membela kebenaran
ajaran-ajaranKu. Banyak hamba kudusKu yang buta terhadap janjiKu yang telah Kukatakan
bahwa Aku akan datang kembali. Kapankah mereka mengira ini akan terjadi ? Mereka sudah
terbiasa mewartakan ajaranKu hingga mereka lupa bahwa mereka bisa saja menyaksikan
peristiwa-peristiwa itu setiap saat dan mungkin saja masih dalam kurun waktu kehidupan
mereka? Inilah salah satu tantangan terbesar masa kini. [108.3]
Bila Aku telah mengutus nabi-nabi ke dunia ribuan tahun yang lalu, maka tentu saja, Aku
bisa mengutus mereka lagi saat ini untuk mempersiapkan dunia bagi saat ketika Aku akan
datang kembali. [108.4]
Bangun dan simaklah pelajaran-pelajaran yang kamu ajarkan kepada umatmu. Sadarilah
bahwa Akulah yang berbicara kepadamu sekarang. Banyak orang yang akan datang dalam
namaKu, namun hanya sedikit yang akan berbicara kebenaran. Pesan ini berasal dariKu, Juru
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Selamat Ilahimu. Berdoalah memohon kemampuan untuk mengenali suaraKu yang benar
ketika ia disampaikan kepadamu. Bukalah hatimu sekarang dan dengarkanlah apa yang
Kukatakan kepadamu. Waktunya sudah tiba, untuk memberitahu kamu, bahwa nubuatnubuat dalam Kitab Wahyu akan dinyatakan dihadapan matamu. [108.5]
Kamu, hamba-hamba terkasihKu harus berjuang dengan berani melalui kasihmu kepadaKu,
melawan segala rintangan, yang dipasang oleh si penipu, yang akan menantangmu hingga
batas daya tahanmu. Kamu harus tahu bahwa Nabi Palsu akan itu menggodamu,
memukaumu, meyakinkan kamu bahwa ia mewakili kebenaran. Kini kamu harus
menunjukkan kesetiaanmu kepadaKu dan BapaKu yang Kekal. Janganlah putus asa, karena
walaupun peristiwa-peristiwa ini akan menakutkan dan sangat mengganggu dirimu, tetapi
kesetiaan dan kepatuhanmu harus tetap kepadaKu. [108.6]
Untuk pertama kali dalam pelayananmu, imanmu sungguh akan diuji. Gereja Santo Petrus
adalah GerejaKu. Namun, bila kunci-kuncinya telah dikembalikan kepada Allah Bapa, yang
sudah akan terjadi sekarang, maka Gereja itu menjadi bagian dari KerajaanKu. Akulah
kebenaran. Ikutilah kebenaran setiap saat. [108.7]
Berdoalah kepadaKu sekarang untuk mendapatkan rahmat yang diperlukan untuk
memastikan bahwa kamu akan bangkit pada waktunya di atas penipuan setan. Jika tidak,
maka Nabi Palsu itu akan menjerat anak-anakKu yang terkasih melalui caranya yang
karismatis dan mempesona. Cara yang khas dari si penipu itu dengan siapa nabi palsu itu
telah bersekutu. Setan tidak akan menang atas GerejaKu bila para hambaKu waspada
terhadap tipuannya dan melihatnya sebagaimana adanya. Sebuah kebohongan yang kejam
dari mana, bila kamu terlibat dan bersumpah setia kepada kekejian baru ini, tidak akan ada
jalan kembali. [108.8]
Dengarkanlah Aku sekarang. Berbaliklah kepadaKu untuk memperoleh bimbingan dan
rahmat istimewa yang dibutuhkan untuk memimpin kawananKu datang kepadaKu dan Bapa
SurgawiKu. Karena bila kamu melakukan ini, Aku akan mencurahkan rahmat berlimpah
hingga tidak lama kemudian kamu akan memperoleh kekuatan untuk membela SabdaKu
dengan ongkos apapun juga. [108.9]
Aku mengasihi kalian semua dan mendambakan dukunganmu selama saat-saat Akhir Zaman
ini. [108.10]
Yesus Kristus [108.11]
109. Persiapkan keluargamu untuk menyaksikan salibKu di langit
Rabu, 8 Juni 2011 | [109.1] - [109.7] jam 16.45
PuteriKu yang terkasih, Aku harus berbagi perasaan yang Kualami saat ini denganmu. Yang
pertama adalah kebahagiaan, karena Aku akan membawa demikian banyak kerahiman
kepada anak-anakKu selama saat Pencerahan Hati Nurani itu, yang sudah tidak lama lagi.
Kemudian, akan ada air mata kesedihanKu atas mereka yang tidak menyadari adanya
peristiwa ini dan mereka yang tidak siap. Anak-anakKu harus bicara kepada semua sahabat
dan keluarga akan adanya peristiwa besar ini demi penyelamatan jiwa-jiwa mereka. Tidak
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peduli apakah mereka tersenyum dan menertawakan pernyataanmu, tetapi akhirnya
mereka akan berterima kasih. Katakanlah kepada mereka kebenarannya. Mintalah kepada
mereka untuk membuka pikiran mereka. Mereka harus dibuat sadar mengenai apa yang
akan mereka saksikan, karena bila mereka melihat salibKu di langit, mereka akan siap. Itulah
yang perlu mereka mengerti. Kemudian mereka akan mendapatkan hal-hal yang tidak
nyaman yang harus mereka jalani jika kehidupan mereka pada masa yang lalu diperlihatkan
di hadapan mata mereka. Katakanlah kepada mereka untuk meninjau kehidupan mereka
dan ingatkan mereka akan kerugian yang mereka timbulkan pada sesamanya. [109.1]
Sebar-luaskan SabdaKu setelah Peringatan itu. [109.2]
Anak-anakKu, segera setelah Peringatan itu terjadi, dan saat pertobatan berlangsung,
bergeraklah cepat dengan menyebar-luaskan Sabda KudusKu. Keadaannya sangat
mendesak, karena ini adalah waktu yang genting, yaitu saat, melalui karya pengikutKu
terkasih di mana-mana, dimana anak-anakKu harus tetap berada di jalan yang benar.
Itulah saatnya ketika doa dan pertobatan bisa mengurangi dampak dari malapetaka
itu, yang akan terjadi datang melalui pemerintahan Anti-Kris dan Nabi Palsu. [109.3]
Terimalah sekarang kebenaran ini seperti apa adanya. Jangan takut akan kebenaran.
Peluklah itu, karena bila kamu lakukan hal itu, kamu akan terbebaskan dan
kepercayaanmu kepadaKu Aku akan membuatmu mampu membela SabdaKu dengan
semestinya. Rasa takut akan mencegah dirimu maju, anak-anakKu yang amat
berharga. Keberanian akan memenangkan jiwa-jiwa. Perjuanganmu atas namaKu akan
meringankan penderitaanKu dan mendatangkan kehidupan kekal bagi banyak sekali
jiwa-jiwa yang benar-benar membutuhkan bantuanmu. [109.4]
KasihKu kepadamu, anak-anakKu, begitu besarnya dan tak pernah berkurang intensitasnya.
SalibKu memang berat, namun saat kamu mengangkatnya dengan kasih didalam
hatimu, maka bebanmu akan menjadi ringan. Kamu, pengikutKu terkasih, para hamba
kudus dan umat awam, adalah pasukanKu masa depan untuk mengalahkan Setan.
Berdoalah sekarang memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan imanmu.
Dengan melalui contohKu dan hadiah yang Kuberikan kepadamu masing-masing yang
berjanji setia kepadaKu, kamu akan mendatangkan pertobatan dalam sekejap apabila
kamu berbicara mengenai Sabda KudusKu ini. Ingatlah, Aku selalu besertamu. Banyak
di antara kamu yang berada lebih dekat denganKu beberapa lama, kini akan memiliki
kepekaan yang lebih kuat terhadap Roh Kudus dan kemampuan untuk membedakan
yang akan mengherankan dirimu. Terimalah ini sebagai salah satu hadiah terbesar
yang tengah diberikan kepada manusia saat ini. Akuk belum pernah
menganugerahkan rahmat sebanyak ini sejak rasul-rasulKu diberi berbagai karunia
yang amat berharga melalui Roh Kudus. [109.5]
Kamu, para pengikutKu, termasuk para hamba kudusKu adalah GerejaKu yang sejati. Aku
ingin, dengan bantuan Allah, Bapa yang Kekal, membimbingmu sehingga kamu dapat
berjalan maju bersama semua anak-anakKu menuju Surga yang baru yang telah
menanti kamu semua. [109.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [109.7]
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110. Pesan kasih bagi semua pengikutKu
Rabu, 8 Juni 2011 | [110.1] - [110.7]
PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku berbahagia atas iman yang diperlihatkan oleh para
pengikutKu di seluruh dunia yang mendengarkan panggilanKu melalui pesan-pesan ini. Aku
berbahagia karena iman yang besar yang diperlihatkan oleh anak-anakKu yang terkasih di
sebuah dunia yang menolak Aku. Anak-anakKu yang amat berharga, mereka yang percaya
kepadaKu, membuatKu menangis bahagia ditengah kesedihanKu. Seandainya hal itu bukan
berasal dari rasa devosi yang dalam kepadaKu, maka Aku tidak akan merasa terhibur.
[110.1]
Anak-anakKu yang mengasihi Aku dengarkanlah Aku sekarang. Biarlah Aku memelukmu
dalam tanganKu dan menjelaskan kepadamu pentingnya imanmu. Imanmu adalah laksana
kobaran api didalam HatiKu yang tak pernah padam. Ia mungkin meredup dari saat ke saat,
namun Aku akan menambahkan minyak lagi kepadanya agar ia bersinar terang kembali.
Kamu, sebagai anak-anak terang, akan menghalau kegelapan, namun kamu harus bersatu
sebagai satu kekuatan untuk memerangi antikris. [110.2]
Setan tak bisa menang karena hal itu tidak mungkin. [110.3]
Mengertilah akan kenyataan yang penting ini. Dia, si penipu, tak bisa dan tak akan menang
karena hal itu tidak mungkin. Karena itu kamu harus selalu percaya bahwa terangKu dan
terang BapaKu Yang Kekal tak akan pernah padam. Karena bukanlah terang yang akan
padam, melainkan kegelapan. Kegelapan yang akan menarik jiwa-jiwa malang kearahnya.
Anak-anak yang malang dan tersesat itu berada didalam HatiKu dan mereka amat berarti
bagiKu seperti halnya dirimu. Kamu, anak-anakKu, seperti didalam sebuah keluarga,
hendaknya mencari saudara-saudaramu yang tersesat. Tidak peduli betapapun besarnya
dosa-dosa mereka, janganlah kamu menghakimi mereka. Bawalah mereka kembali
kepadaKu. Bicaralah kepada mereka. Berdoalah Kerahiman IlahiKu bagi mereka agar mereka
bisa diselamatkan dari cengkeraman setan pada saat kematian mereka. [110.4]
Berserulah kini dari puncak-puncak bukit. Ingatkanlah setiap orang akan kebenaran ini.
Abaikanlah segala ejekan itu. Namun jika kamu menjelaskan kepada anak-anakKu betapa
besar Aku mengasihi mereka, janganlah kamu memaksakan pendapatmu kepada mereka.
Sebaliknya, jelaskanlah dengan sederhana bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Bapa.
Katakanlah kepada mereka bahwa Dia mengutus Aku, Putera TunggalNya untuk
menyelamatkan mereka. Untuk memberi mereka kesempatan memiliki Kehidupan Kekal.
Kemudian katakanlah kepada mereka bahwa Aku mengasihi mereka dan bahwa Aku
berjalan bersama mereka masing-masing setiap menit setiap hari. Meski Aku tahu mereka
mengejek Aku, serta kejahatan yang mereka lakukan terhadap orang lain, Aku masih berada
disamping mereka. Sambil berharap agar mereka kembali kepadaKu dan meminta
pertolonganKu. Jika mereka melakukan hal ini maka Aku segera memeluk mereka dengan
air mata bahagia dan kelegaan. Tolonglah Aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang amat
berharga itu. Jangan biarkan si penipu mencuri mereka dariKu. Mereka adalah keluargamu.
KeluargaKu. Kita adalah satu. Meski satu jiwapun yang tersesat itu sudah terlalu banyak.
[110.5]
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Terima kasih anak-anakKu yang terkasih, dimanapun kamu berada. Ketahuilah bahwa Aku
bersamamu sekarang dan dengan kehadiran yang lebih terasa lagi melalui Roh Kudus
dibandingkan dengan saat-saat yang lalu didalam sejarah dunia ini. Peganglah tanganKu dan
berjalanlah bersamaKu menuju Surga yang baru diatas bumi yang akan menjadi rumahmu
yang mulia pada masa mendatang. [110.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus, Raja Kerahiman [110.7]
111. Tuntunan spirituilKu akan menghalangi penghancuran oleh setan
Sabtu, 11 Juni 2011 | [111.1] - [111.10]
PuteriKu yang terkasih, saat ini adalah merupakan pekan cobaan lainnya lagi dimana
SabdaKu di satu sisi telah menyelimuti sekian banyak orang, namun di sisi yang lain pada
saat yang sama, ia ditolak dan dituduh sebagai penipuan oleh orang-orang yang lain.
Mereka yang menolak SabdaKu ini, sudahkah mereka membaca kebenaran ini ? Kebenaran
yang ada didalam Kitab SuciKu? Kitab Wahyu diberikan kepada semua anak-anakKu untuk
menolong mereka memahami adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh setan dan
pasukannya menjelang saat-saat akhir zaman dengan melalui penyebar-luasan kebohongan.
Jika kamu tidak mengerti kebenaran yang ada didalam Kitab Wahyu itu bagaimana kamu
bisa mengerti pesan-pesan yang Kuberikan kepadamu saat ini? [111.1]
Apakah kamu mengira bahwa Aku akan meninggalkan kamu untuk diserahkan kepada setan
serta pasukan jahatnya? Apakah kamu sadar bahwa Aku terus berusaha memperingatkan
kamu dan menolongmu? [111.2]
KerahimanKu yang besar akan menghilangkan pengaruh setan atas anak-anakKu. Aku
datang kembali untuk menyelamatkan kamu dari cengkeramannya. HadiahKu yang berupa
peristiwa Peringatan itu akan melarutkan teror yang terus berusaha mencari peluang, agar
hal ini tidak sampai terjadi. [111.3]
Kini Aku berbicara kepadamu bukan sekedar untuk mempersiapkan kamu bagi tindakan
Kerahiman besar ini tetapi juga untuk menuntunmu melewati kehancuran yang telah
direncanakan oleh kelompok jahat yang rajanya adalah setan itu sendiri. Pengaruh
spirituilKu akan menghalangi ulah penghancuran oleh setan secara amat berarti.
Dengarkanlah perkataanKu. Ikutilah perintah-perintahKu. Tuntunlah dan dukunglah satu
sama lain didalam imanmu maka kamu akan diberi dengan pertolongan yang kau perlukan
untuk mengikuti jalan menuju janji-janji yang Kuberikan kepadamu. [111.4]
Banyak dari kamu, anak-anakKu yang amat berharga, akan ditakut-takuti, tetapi jangan
sampai rasa takutmu itu menghalangi kebenaran ini. Setan akan menggunakan rasa takut
untuk menghalangi kamu menerima pesan-pesan kasihKu ini. Banyak dari apa yang
Kukatakan kepadamu saat ini sangat sulit untuk kau mengerti. Tetapi sadarilah hal ini. Jika
Aku tidak datang sekarang dan menunjukkan kebenaran ini kepadamu maka kamu akan
musnah. Kamu akan merasakan sebuah masa yang sulit untuk menjalani kehidupanmu.
Seperti halnya Aku mempersiapkan kamu melalui para nabiKu sebelumnya, maka kini Aku
akan mempersiapkan kamu, melalui utusan ini, bagi saat ketika Aku akan datang kembali.
[111.5]
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Ini adalah hadiah yang berasal dari kasihKu yang besar kepada semua anak-anakKu, yang
akan mengalami masa pemerintahan antikris serta sekutunya, nabi palsu itu, yang akan
menyesatkan GerejaKu di dunia. [111.6]
Lepaskanlah penolakanmu. Bukalah matamu terhadap kebenaran. SabdaKu saat ini
diberikan untuk mengingatkan kamu akan kebenaran dari ajaran-ajaranKu. Kitab SuciKu
adalah kebenaran. Kebenaran itu dipancarkan oleh Kitab SuciKu. Jika Aku mengingatkan
kamu saat ini akan janji-janji yang diberikan kepadamu sebelumnya serta jalan menuju
keselamatan itu maka perkataanKu kali ini merupakan pengulangan dari Sabda KudusKu.
Kebenaran itu akan tetap sama. Ia tak bisa dirubah atau disesuaikan dengan keinginan
manusia. Ia akan tetap sama. [111.7]
Biarlah Aku menolongmu untuk mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Janganlah takut.
Aku mengasihi kamu semua dan Aku ingin memegangi tanganmu dan melindungi kamu,
anak-anak. TujuanKu adalah memastikan bahwa setiap orang menjalani kehidupan bersama
Aku didalam Surga yang baru diatas bumi nanti. [111.8]
Juru Selamatmu yang selalu mengasihi [11.9]
Yesus Kristus [111.10]
112. ‘Para pembebas’ di Timur Tengah ingin mengendalikan bangsa Yahudi
Sabtu, 11 Juni 2011 | [112.1] - [112.9]
PuteriKu yang terkasih, dengan kasih Aku berbicara kepadamu malam ini karena segera para
pengikutKu akan semakin banyak dan mereka bersatu padu melawan si penipu. Saat ini dia
dan kelompok-kelompok kaya dan berpengaruh, dimana dia bersembunyi dibalik mereka,
sedang berencana untuk mengendalikan kamu semua, namun kamu tidak menyadari hal ini.
[112.1]
Mereka itu akan segera dihentikan, lebih cepat dari pada yang kau perkirakan. Banyak dari
mereka yang akan bertobat selama saat Peringatan itu. Hal ini akan semakin melemahkan
kelompok jahat dari Dunia Tunggal itu hingga banyak orang merasa bingung jalan mana
yang harus ditempuh. Maka banyak orang yang akan kembali kepadaKu karena mereka
mencari penebusan. [112.2]
Balas dendam, pengendalian, kekuasaan, serta kebencian secara bersama-sama
menciptakan ancaman yang terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Semua
perang yang kau saksikan terjadi di Timur Tengah dan di tempat-tempat lain adalah hasil
rekayasa. Semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Sadarilah bahwa ada banyak negara
tidaklah bangkit dan berjalan atas keinginan mereka sendiri. Mereka itu dituntun oleh
Kelompok Jahat yang ada di semua pemerintahan. Pemerintahan itulah yang mengendalikan
dunia ini. Para pemimpin ini di Timur Tengah kini sedang disingkirkan untuk memberi jalan
bagi para pembebas, yaitu orang-orang yang mengaku bertindak adil dan menggunakan
cara-cara damai untuk menolong anak-anakKu. Namun ini bukanlah tujuan akhir mereka.
Tujuan mereka adalah mengendalikan umatKu yang terkasih, bangsa Yahudi, yang kini
berada dalam ancaman dari segala penjuru. [112.3]
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Peristiwa-peristiwa ini akan disela oleh peristiwa Peringatan itu. Semua orang yang terlibat
didalam Kelompok Global yang jahat ini harus menghadapi Aku satu demi satu ketika Aku
memperlihatkan kepada mereka betapa mereka telah menentang Aku. Banyak yang akan
jatuh berlutut memohon penebusan. [112.4]
Anak-anakKu, adalah penting bagi semua pendosa dimanapun mereka berada terutama
mereka yang mengendalikan kehidupanmu, agar segera kembali kepadaKu. Semakin banyak
pendosa yang datang kepadaKu semakin besar KerahimanKu melimpah. Berdoalah agar
semua mereka yang menyaksikan Kebenaran itu , didalam Peringatan itu, mereka segera
sadar bahwa Aku mengasihi mereka dan segera bertobat. [112.5]
Doa, anak-anakKu, sangatlah kuat. Jika kamu berdoa kepada Allah Bapa dalam namaKu,
demi keselamatan jiwa-jiwa maka Dia tak akan menolakmu. [112.6]
Kesetiaanmu kepadaKu serta doa-doamu setiap hari sangat diperlukan untuk melepaskan
cengkeraman setan atas anak-anakKu, yang memang adalah hak milikKu. [112.7]
Juru Selamatmu yang penuh belas kasih [112.8]
Yesus Kristus [112.9]
113. Kasih yang melimpah pada saat Adorasi membuatmu semakin kuat dan tenang
Minggu, 12 Juni 2011 | [113.1] - [113.10], jam 19.00
Puteri-Ku yang terkasih, rahmat yang diterima anak-anakKu pada saat Adorasi Ekaristi
sangatlah kuat. Adorasi Ekaristi tidak hanya memberimu rahmat untuk menghadapi
penderitaan hidup, tetapi juga menguatkan kasihmu kepadaKu, Juru Selamatmu yang setia.
[113.1]
Kasih yang tercurah keluar ke atas jiwa-jiwa selama Adorasi diberikan secara melimpah.
Jiwa-jiwa merasakan kelimpahan rahmatKu dengan berbagai cara. Hadiah pertama adalah
berupa damai didalam jiwamu. Kamu akan merasakannya segera
setelah kamu
menyelesaikan waktumu bersama Aku. [113.2]
Banyak dari anak-anakKu yang menolak banyak hadiah yang Kutawarkan selama Adorasi,
dimana kamu menghabiskan waktu satu jam dihadapanKu di altar. Walau orang Katolik
sadar akan kekuatan dari Ekaristi, tetapi banyak yang tidak mengakui pentingnya waktu
yang amat berharga ini untuk tinggal bersama Aku didalam kontemplasi. Dengan begitu
mudahnya mereka mengabaikan hadiah ini. Mereka merasa bosan untuk tinggal bersama
Aku di waktu yang istimewa ini. [113.3]
Oh, seandainya saja kamu tahu betapa besar mereka akan dikuatkan. Ketakutan dan
kekuatiran mereka akan hilang bila mereka menemani Aku dalam renungan hening yang
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intim. Bila anak-anakKu dapat melihat terang yang meliputi jiwa mereka selama Jam Kudus
yang istimewa itu, mereka akan takjub. [113.4]
Anak-anak-Ku, selama Jam Kudus inilah kamu menjadi sangat dekat denganKu. Di tempat
inilah suaramu, permohonanmu, janji-janji kasihmu kepadaKu didengarkan. Banyak rahmat
yang menakjubkan diberikan pada saat ini kepadamu, anak-anak. Karena itu janganlah
mengabaikan permintaanKu untuk meluangkan waktu ini untuk berada bersamaKu. [113.5]
Ganjaran itu akan membuatmu bebas dari rasa khawatir. [113.6]
Sebagai ganjarannya, kamu akan bebas dari kekuatiran, terasa ringan didalam hati, pikiran
dan jiwa, serta lebih tenang dalam dirimu sendiri. Bila kamu menerima Aku didalam Ekaristi,
Aku akan memenuhi jiwamu. Tapi bila kamu datang kepadaKu didalam adorasi, Aku akan
menyelimuti dirimu sehingga kelimpahan kasih kerahimanKu akan memuaskan pikiran,
tubuh dan jiwamu. Kamu akan merasakan adanya kekuatan yang menghasilkan rasa percaya
diri yang tidak bisa kau abaikan. [113.7]
Datanglah kepadaKu sekarang, anak-anakKu. Aku membutuhkan kehadiranmu. Aku
membutuhkan dirimu untuk berbicara denganKu di saat kehadiran KeilahianKu yang paling
nyata ini. Aku mengasihimu dan ingin mencurahkan segala rahmatKu kepadamu, hingga
kamu dapat melarutkan jiwamu ke dalam Hati KudusKu. [113.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [113.9]
Yesus Kristus [113.10]
114. Serahkanlah kepadaKu segala kesulitanmu dan Aku akan meringankan kamu
Senin, 13 Juni 2011 | [114.1] - [114.10] jam 18.00
PuteriKu yang terkasih, kini doa semakin bertambah dalam irama yang lebih kuat karena
karunia dari Roh Kudus yang telah memasuki jiwa-jiwa semua pengikutKu di seluruh dunia.
Telinga mereka kini waspada akan Sabda KudusKu. [114.1]
Berdoalah bagi semua anak-anakKu yang tersiksa, yang menderita kesulitan besar di dunia
sebagai akibat dari kengerian perbuatan-perbuatan yang menjadikan mereka sebagai
korban. Semua ini karena dosa-dosa umat manusia. [114.2]
Biarlah Aku mengingatkan semua anak-anakKu di mana saja untuk berdoa kaplet Kerahiman
IlahiKu setiap hari. Berdoalah juga, termasuk semua iman Kristiani, Rosario Suci kepada
IbuKu yang terkasih, karena doa yang kuat ini akan melemahkan kuasa Setan atas anakanakKu. [114.3]
Aku hanya meminta kepada kamu semua yang sedang bersedih karena cobaan dan
kekuatiran, untuk menyerahkan kepadaKu semua kekuatiranmu dan memperkenankan Aku
mengatasinya. Berserahlah kepadaKu maka bebanmu akan diringankan. Biarkan Aku
membimbingmu ke tempat yang lebih damai. Tenanglah anak-anakKu dan biarkanlah
damaiKu menyelimuti jiwamu yang kelaparan. Kegelapan yang kau rasakan ini berasal dari
rasa takut. Ketakutan bersumber dari kurang percaya. Bila kamu kehilangan kepasrahan
kepadaKu, setan menanam keraguan di dalam pikiranmu. [114.4]
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Janganlah meremehkan apa yang ia kerjakan bila ia terus menerus mempermainkan dirimu
agar bermusuhan dengan sesamamu. Tipu daya ini terutama ditujukan kepada para
pengikutKu yang paling setia. Ia membenci kamu bila kamu mengasihi Aku. Ia tidak akan
pernah beristirahat sebelum ia mengguncang dirimu. Ia tertawa bila kamu goyah. Jangan
beri dia kekuatan ini, karena bila kamu beriman kepadaKu, ia akan semakin lemah. [114.5]
Doa kepada St.Mikael dan pendarasan doa Rosario Suci adalah senjatamu yang paling kuat
melawan setan. [114.6]
Sekarang pergilah dengan lebih percaya diri dan serahkanlah segala masalah dan
keprihatinanmu kepadaKu sebab Aku ada di sini menantimu setiap waktu untuk
membawamu ke dalam terang. [114.7]
Aku mengasihi kamu semua anak-anakKu. Percayalah kepadaKu lebih besar lagi. [114.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [114.9]
Yesus Kristus [114.10]
115. Para pengikutKu harus berani untuk mempersiapkan orang-orang bagi Peringatan itu
Selasa, 14 Juni 2011 | [115.1] - [115.7]
PuteriKu yang terkasih, banyak sekali tugas yang musti dilakukan oleh para pengikutKu
untuk mengatakan kepada orang-orang apa yang bisa mereka harapkan atas Peringatan itu
nanti. [115.1]
Berilah mereka penjelasan lebih dahulu sehingga ketika mereka nanti menyaksikan langit
berwarna merah menyala, yang merupakan cerminan dari Kerahiman Besar itu, mereka
akan tahu bahwa hal itu tidak perlu ditakutkan. Sebaliknya mereka hendaknya berbahagia,
paling tidak bagi sebagian besar anak-anakKu, karena itu merupakan bukti dari apa yang
mereka cari didalam kehidupan ini. [115.2]
Kebahagiaan yang besar diantara anak-anakKu adalah yang Kurindukan, bukannya air mata
kesedihan. Jika kamu melihat salibKu nanti maka kamu tahu betapa besarnya kasihKu
kepada kamu semua. [115.3]
Banyak orang yang akan menangis bahagia karena mereka akan tahu bahwa Aku datang
untuk melimpahi jiwa-jiwa mereka dengan rahmat penebusan. Bagi yang lain-lainnya, yang
tidak mengenal Aku, mereka akan merasa takut karena besarnya dosa-dosa mereka akan
dinyatakan saat itu. [115.4]
Para pengikutKu dimana saja Aku memanggil kamu semua untuk berani berkata kepada
anak-anakKu bahwa mereka tidak perlu merasa takut jika menyaksikan pertunjukkan ilahiah
yang spektakuler dari KerahimanKu yang besar ini bagi umat manusia. Bawalah mereka
kembali kepada kawananKu dengan mempersiapkan jiwa mereka. Jika mereka tidak mau
mendengar, doakanlah mereka. [115.5]
Juru Selamatmu yang kekal dan Penebus umat manusia [115.6]
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Yesus Kristus [115.7]
116. Kesombongan intelektual di bidang religius amat menentang Aku
Rabu, 15 Juni 2011 | [116.1] - [116.6]
Hari ini puteriKu, Aku ingin memperingatkan para pengikutKu yang setia yang secara
terbuka menyerukan namaKu agar mereka mengikuti kebenaran dari ajaran-ajaranKu dan
menjalankannya dengan sungguh. [116.1]
Aku mengasihi semua pengikutKu terutama mereka yang bersikap rendah hati. Namun Aku
sedih terhadap umat Kristiani yang mengucapkan SabdaKu untuk menganalisa ajaranajaranKu dengan keras dan merasa benar. Tidak cukup mereka menyebarkan SabdaKu saja,
tetapi mereka juga merasa wajib membawa ajaran-ajaranKu kepada perdebatan manusiawi
yang hanya memiliki tujuan tertentu. Untuk membuktikan kepada orang lain bahwa mereka
lebih pintar dan mengerti Sabda KudusKu. Begitu besarnya mereka berusaha membuktikan
bahwa dirinya benar hingga mereka bisa memecah-belah para pengikutKu yang sejati.
Devosi mereka yang terlalu besar kepadaKu sering membuat mereka tak mampu mengasihi
Aku secara benar, yang seharusnya muncul dari sikap kerendahan hati. [116.2]
Mereka yang tetap lantang bersuara, penuh dengan kritikan intelektual, haruslah diam.
Mereka harus berhenti, mendengarkan suaraKu dan berusaha untuk menahan diri agar
tidak usah membuktikan kepandaian spirituil mereka kepada orang lain. Jika mereka
melakukan hal ini, maka mereka telah melakukan dosa kesombongan. Mereka sama sekali
tidak mengenal Aku. Karena mereka tidak mau meluangkan waktu untuk merenung sejenak
dan merendahkan dirinya dihadapanKu, karena Aku maha tahu. Kecuali anak-anakKu yang
congkak ini mau menjadi kecil di depan mataKu maka Aku tak bisa mengajak mereka tinggal
bersamaKu. [116.3]
Muliakanlah Aku. Hormatilah SabdaKu. Ikutilah contohKu. Janganlah kamu menganiaya
orang lain dalam namaKu terutama sesamamu umat Kristiani. [116.4]
Guru dan Juru Selamatmu yang mengasihi [116.5]
Yesus Kristus [116.6]
117. Bicaralah kepada kaum materialis muda dan masyarakat yang kacau ini
Rabu, 15 Juni 2011 | [117.1] - [117.22]
PuteriKu yang terkasih, berbagai cobaan dan kekeringan spirituil yang kau alami saat ini
memang Kuijinkan untuk terjadi untuk membawamu semakin dekat denganKu. [117.1]
Kadang-kadang jika kamu menderita, seolah Aku menoleh ke tempat lain dan Aku tidak
melihat kamu bersedih. Namun ketika kamu mau menanggung setiap cobaan dan terus
berjalan maju maka kamu akan semakin kuat. Semakin besar penderitaanmu karena
kekejaman dan penyalah-gunaan orang lain, yang mengejek kamu karena kamu melakukan
tugas yang suci ini, maka semakin banyak rahmat yang kau terima. [117.2]
Bagaimana menderita dalam namaKu [117.3]
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Menderita dalam namaKu tidaklah cukup. Kamu tak boleh mengeluh secara terbuka
mengenai siksaan yang kau alami. Untuk memuaskan Aku, kamu harus menderita secara
diam-diam, puteriKu. Bagi orang-orang diluar, kamu harus nampak bahagia. Hanya setelah
itulah jiwamu akan dikuatkan dan dibawa kepada tingkatan kesucian seperti yang Kuminta
darimu bagi tugas ini. Jika kamu telah bertumbuh seperti ini maka dari buah-buah yang kau
hasilkan ketika kamu berbicara tentang SabdaKu, akan terlihat bahwa pesan-pesanKu telah
didengar lebih luas lagi di segala penjuru bumi. [117.4]
Saat ini ketika Aku mempersiapkan anak-anakKu menghadapi tantangan terbesar sejak
PenyalibanKu dulu, sangatlah penting sekali agar sebanyak mungkin orang mendengarkan
Sabda KudusKu. [117.5]
Kebenaran yang kini dinyatakan akan didengarkan bukan hanya oleh umat beriman tetapi
juga oleh mereka yang tidak ingin mengenal Aku atau tidak mau menerima kebenaran atas
keberadaan Allah Bapa yang kekal. [117.6]
Bicaralah kepada kaum materalis muda dan masyarakat yang kacau ini. [117.7]
PuteriKu, kamu harus menggunakan cara-cara tertentu untuk berbicara tentang SabdaKu
kepada kaum materialis muda dan masyarakat yang kacau ini. Pastikanlah bahwa kamu
berbicara hingga bisa mereka mengerti, menaruh perhatian, dan mau membicarakannya.
Apakah kebaikan dari karya ini jika ia hanya mau memaksakan Sabda KudusKu kepada umat
beriman saja? Namun penting sekali agar para pengikutKu diingatkan akan janji-janji yang
Kuberikan ketika Aku berkata bahwa Aku akan datang kembali. Dan jiwa-jiwa yang tak
memiliki pengetahuan, pengertian atau tidak merasa tertarik akan belas kasihKu kepada
umat manusia yang harus diraih dengan segala cara. [117.8]
Kamu puteriKu dan para pengikutKu berkewajiban untuk memberitahu kepada kaum
agnostik, atheis, dan seluruh generasi muda saat ini. Bicaralah kepada mereka dengan
lembut. Janganlah bersikap agresiv. Berikanlah dorongan. Buatlah agar SabdaKu menarik.
[117.9]
Bukan akhir dunia ini. [117.10]
Bicaralah kepada mereka akan janji yang Kuberikan mengenai Surga yang baru itu diatas
bumi. Hal itu bukan berarti akhir dari dunia ini. Tetapi munculnya sebuah zaman damai,
kebahagiaan dan sukacita yang baru yang kini sudah dimulai. Jangan sampai mereka
menjauhi Kemuliaan ini. Berdoalah bagi mereka. Bawalah mereka kepadaKu maka kamu
akan menerima rahmat dan bimbingan yang istimewa. [117.11]
Kesederhanaan dan kebenaran hendaknya menjadi senjata pilihanmu. Tuntunlah melalui
contohmu. PuteriKu, kamu harus merencanakan sekarang untuk menggunakan berbagai
cara yang berbeda guna menyampaikan SabdaKu. Pertolongan akan diberikan kepadamu
untuk melaksanakan hal ini. [117.12]
Sebarkanlah SabdaKu dengan menggunakan sarana komunikasi modern. [117.13]
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Berbagai sarana komunikasi modern hendaknya dipergunakan untuk memastikan bahwa
SabdaKu disebarkan dengan cepat. Berdoalah sekarang. Mintalah kepada para penerbit di
berbagai negara untuk mencetak pesan-pesan ini dalam berbagai bahasa sebanyak
mungkin. Gunakanlah media audio, video, serta cara-cara lain untuk menyebarkan SabdaKu
dengan segera. Panggillah para sukarelawan untuk menyampaikan pesan-pesanKu kepada
orang banyak. [117.14]
Karena hal ini, puteriKu, akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku mengasihi kamu. Kekuatanmu
dan niatanmu untuk berhasil didalam tugas ini, yang berasal dari kasihmu yang tulus
kepadaKu dan kepada IbuKu yang terberkati, akan membawa jiwa-jiwa kembali kedalam
pelukan tanganKu dan menerima keselamatan kekal. Jika tidak demikian maka jiwa-jiwa itu
akan masuk kedalam neraka. [117.15]
Abaikanlah mereka yang tidak menghormati namaKu. [117.16]
Beranilah kamu. Jangan hiraukan penyalah-gunaan. Jangan menanggapi orang yang tidak
menghormati namaKu. Adalah para pengikutKu yang paling banyak menyakiti kamu. Banyak
sekali para muridKu yang jatuh kedalam kesesatan dari saat ke saat. Pengetahuan mereka
akan ajaran-ajaranKu bisa menimbulkan kesombongan. Begitulah kecongkakan intelektual
merayap masuk. Jiwa-jiwa milikKu yang malang dan mengasihi yang kasihnya kepadaKu tak
perlu diragukan lagi, janganlah kamu memandang rendah kepada orang yang kau anggap
bersalah. Kamu tak boleh sampai masuk kedalam jerat setan dengan menganggap dirimu
lebih tinggi dan benar. Hal ini bisa menjadi pertentangan kecerdasan untuk menentukan
siapa yang lebih tahu dari pada yang lain, atau siapa yang memiliki pengertian yang lebih
baik dalam hal Kebenaran dari ajaran-ajaranKu. [117.17]
Ingatlah akan apa yang Kuajarkan kepadamu. Kebenaran itu sederhana. Kebenaran adalah
kasih. Didalam usahamu untuk membuktikan pengertianmu atas Sabda KudusKu, jika kamu
tidak memperlihatkan kasih dan kesabaran maka kebenaran menurut pengertianmu itu
bukanlah berasal dariKu. [117.18]
Kasihilah satu sama lain. Kamu semua adalah sama di mataKu. Namun bagi kamu yang
berjalan jauh untuk membawa jiwa-jiwa tersesat kembali kepadaKu, maka kamu akan
semakin tinggi di mataKu. [117.19]
Juru Selamat Ilahimu [117.20]
Raja seluruh umat manusia [117.21]
Yesus Kristus [117.22]
118. Anak-anakKu akan berhadapan denganKu untuk pertama kalinya, selama saat
Peringatan itu
Senin, 20 Juni 2011 | [118.1] - [118.13]
PuteriKu yang terkasih, persiapkanlah anak-anakKu sekarang karena segera mereka akan
sampai di hadapanKu dalam segala kemuliaan dan belas kasihKu. Aku akan menunjukkan
DiriKu kepada setiap orang, pria, wanita dan anak-anak diatas usia penalaran mereka.
[118.1]
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Hari yang menakjubkan itu, ketika Aku akan memperlihatkan KerahimanKu kepada mereka,
yang berlawanan dengan KeadilanKu, hendaknya disambut oleh semua orang.
Berbahagialah karena kamu masing-masing akan berhadapan denganKu untuk pertama
kalinya. [118.2
Bagi sementara orang, peristiwa itu akan terasa penuh dengan kasih dan kebahagiaan,
karena peristiwa itu merupakan perjumpaan kembali yang amat menakjubkan. Bagi yang
lain-lainnya, mereka akan merasa sangat ketakutan. Tetapi tak ada yang perlu ditakutkan
karena Aku mengasihi kamu semua. Dosa adalah satu-satunya perpecahan itu, namun jika
kamu mau bertobat dan menerima kenyataan bahwa kamu telah menentang Aku dan
BapaKu Yang Kekal, maka kamu akan sadar atas KerahimanKu yang besar itu yang sedang
ditawarkan kepadamu. Bagi mereka yang merasa ketakutan Aku berkata demikian. Rasa
takut berasal dari dosa. Dengan dosa didalam jiwamu kamu akan berada jauh dariKu.
Terimalah kenyataan dosamu itu apa adanya, sebagai kelemahan manusiawimu. Kemudian
pandanglah Aku, maka Aku akan menuntunmu menuju kehidupan kekal dan kebenaran.
[118.3]
KerahimanKu yang besar itu membawa kabar-kabar yang menakjubkan. [118.4]
KerahimanKu yang besar itu membawa kabar-kabar yang menakjubkan bagi anak-anakKu di
seluruh dunia. Karena jika Kerahiman Besar ini terjadi kamu akan diberi sebuah kesempatan
untuk merubah hidupmu menjadi lebih baik. Jika kebenaran atas keberadaanKu itu
dinyatakan, maka pertobatan akan banyak terjadi. [118.5]
Dan sejak itulah, setelah Peringatan itu terjadi, maka dunia diberi kesempatan untuk
bertahan menghadapi pemurnian besar yang akan segera terjadi, jika para pendosa tidak
mau menyesali dosa-dosa mereka. Kemudian tangan BapaKu akan jatuh dimana-mana
kepada mereka yang menolak mendengar kebenaran itu, mereka yang menjauhi kasih, kasih
kepadaKu dan kepada saudara-saudaramu. Pada tahap itu, jalanmu yang berdosa itu tak lagi
bisa diterima. Karena ini akan menjadi kesempatan yang terakhir. Karena kuasa setan tak
akan diijinkan lagi memaksakan pengaruh kejahatannya kepada umat manusia. Mereka
yang terus mengikuti jalan kejahatan itu dimana mereka menganiaya anak-anakKu, akan
dihentikan. [118.6]
Pemurnian Besar [118.7]
Sebuah pemurnian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman Nuh dulu,
akan dilepaskan oleh Allah Bapa Yang Kekal. Para pengikutKu yang tadinya berbicara dan
mengatakan bahwa ini bukanlah cara Yesus bertindak, kini mereka harus bertanya kepada
dirinya sendiri. Jika Yesus itu penuh dengan Kerahiman, mengapa Dia, atau Allah Bapa,
mengijinkan pasukan setan melanjutkan menebar teror kepada anak-anakKu? Karena kasih
Allah kepada semua anak-anakNya maka pemurnian besar itu terjadi. Bertobatlah kamu
semua. Tolaklah janji-janji kosong setan. Tolaklah janji kehidupan yang kosong yang
ditawarkannya kepadamu. Terimalah kenyataan bahwa jika kamu mendengar namaKu
ditolak oleh dunia saat ini maka hal itu adalah karena pengaruh setan. Hingga anak-anakKu
mau menjauh dari setan maka tak akan ada damai di dunia ini. [118.8]
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Terimalah Peringatan ini sebagai sebuah pesan kasih yang murni. Bagi mereka yang
berkuasa, Aku berkata hal ini. Tolaklah kebohongan kepada siapa kamu telah setia, atau jika
tidak, kamu akan menderita akibatnya. [118.9]
Kerahiman Besar yang akan Kuperlihatkan kepadamu selama saat Peringatan itu adalah
merupakan cara penyelesaian bagi sebuah zaman damai yang baru. Terimalah ia maka
pemurnian itu akan dihindarkan. [118.10]
Juru Selamatmu yang mengasihi [118.11]
Hakim yang adil [118.12]
Yesus Kristus [118.13]
119. Pesan dari Perawan Maria tentang berbicara kepada kaum muda
Rabu, 22 Juni 2011 | [119.1] - [119.8]
(Setelah sebuah penampakan pribadi dimana Bunda Maria menampakkan diri kepada
visiuner ini selama lebih dari 30 menit) [119.1]
Aku datang dalam nama Yesus k. Aku adalah Bunda Allah, Ibumu yang terkasih dan Ratu
para malaikat. [119.2]
Anakku, kamu telah dicobai karena tugas yang kau lakukan demi Puteraku terkasih dan kini
kamu menjadi semakin kuat. Kini kamu tahu apa yang harus dilakukan agar ada sebanyak
mungkin orang-orang muda bisa mengerti siapa Puteraku itu sebenarnya. Dia, Puteraku
yang amat berharga, Juru Selamat Dunia, akan melakukan segala sesuatu untuk
menyelamatkan orang-orang yang mengabaikan KerahimanNya. [119.3]
Anak-anak itu yang dengan keras kepala menolak mendengarkan haruslah diberitahu
kebenaran ini dengan segera. Katakanlah kepada kaum muda di seluruh dunia bahwa Yesus
berjalan bersama mereka setiap detik dalam sehari. Dia sangat memperhatikan mereka.
Mereka tidak tahu betapa besar kasihNya. Dia ingin memeluk mereka kedalam Hati
KudusNya agar mereka bisa berbahagia didalam zaman damai yang baru diatas bumi.
Seandainya saja mereka mau menanggapi. [119.4]
Anakku, sulit sekali bagi orang-orang untuk mengerti kebenaran atas keberadaan Allah
Bapa. Untuk meyakinkan mereka akan kebenaran dari Kurban Putera TerkasihNya juga
sangat sulit. Hendaknya hal ini menjadi tujuanmu anak-anakku. [119.5]
Pergilah didalam damai dan kasih [119.6]
Ibumu yang mengasihi [119.7]
Ratu para malaikat [119.8]
120. Peringatan itu membuktikan bahwa Allah itu ada
Rabu, 22 Juni 2011 | [120.1] - [120.13]
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PuteriKu yang terkasih, kini kamu semakin kuat setelah kamu menanggung cobaan yang
paling buruk sejauh ini, dan kamu akan bergerak maju untuk menyampaikan permintaanKu
yang mendesak kepada seluruh bumi. [120.1]
Mereka itu, anak-anakKu yang terkasih, harus tahu bahwa ketika Aku datang mereka akan
berhadap-hadapan muka denganKu. Betapa Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa
Aku benar-benar ada dan betapa Aku menantikan kebahagiaan pada wajah mereka ketika
mereka menyaksikan kasih dan kerahimanKu. [120.2]
Banyak dari anak-anakKu akan terhempas dan menangis bahagia. Air mata sukacita dan
kebahagiaan. Air mata kasih dan takjub. Karena akhirnya dimungkinkan bagi mereka untuk
memiliki kehidupan baru sesudah ini dimana semuanya akan mengikuti kebenaran dari
ajaran-ajaranKu. [120.3]
Anak-anakKu tidak akan menyadari pentingnya tindakan Kerahiman Besar ini, hadiah yang
terbesar yang pernah diberikan kepada umat manusia sejak PenyalibanKu dulu. Karena
melalui hadiah Peringatan itulah mata manusia akhirnya dibuka kepada kebenaran dari
seluruh keberadaan mereka di dunia ini dan sesudahnya. [120.4]
Mereka yang masih hidup di dunia saat ini harus menyadari betapa istimewanya mereka
karena diberi dengan bukti dari keberadaan Allah BapaKu Yang Kekal dan Aku, Putera
TerkasihNya, meski hal ini berada diluar pengertianmu. [120.5]
Setelah Peringatan itu janganlah kamu kembali kepada kebiasaanmu yang lama. [120.6]
Aku meminta kamu semua jika kamu telah menyaksikan kehadiranKu dan diperlihatkan
betapa dosa itu bukan saja telah menentang Aku tetapi juga mendorongmu jatuh di jalan
menuju neraka maka janganlah kamu kembali kepada jalanmu yang lama. [120.7]
Masa sesudah Peringatan itu sangatlah krusial demi perdamaian dunia dan keselamatanmu.
Janganlah kamu menolak karunia ini. Raihlah ia dengan kedua tanganmu. Semoga
Peringatan itu menyatukan kamu denganKu. Jika kamu melakukan hal ini dan berdoa
memohon tuntunan maka kamu akan menerima ganjaran Surga yang baru diatas bumi ini
dimana kamu tidak akan menginginkan apa-apa lagi. [120.8]
Berbahagialah. Dengarkanlah Aku. Ikutilah pesan-pesanKu dan biarlah kasihKu menyelimuti
kamu dan mengantarmu menuju kerajaanKu yang mulia itu. [120.9]
Aku mengasihi kamu semua. Saat berikutnya kamu akan merasakan gelombang kasih
didalam hatimu saat ada orang lain yang sadar bahwa karunia ini berasal dariKu. Tanpa
kasih maka tak ada kehidupan. [120.10]
Raja Kerahiman Ilahi [120.11]
Yesus Kristus [120.12]
Putera Allah, Bapa Yang Kekal. [120.13]
121. Orang-orang biasa, orang-orang baik, membelakangi Aku
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Kamis, 23 Juni 2011 | [121.1] - [121.11] jam 22.10
PuteriKu yang terkasih, kebahagiaan yang kau rasakan hari ini adalah akibat dari rahmat
yang dilimpahkan kepadamu selama Adorasi kemarin. Kini kamu tahu betapa pentingnya
memberi kesempatan kepadaKu untuk melimpahkan rahmat kepada jiwa-jiwa selama saat
yang istimewa ini ketika mereka ada bersamaKu. [121.1]
Bagaimana mengenali jiwa-jiwa yang tersesat. [121.2]
Hari ini Aku ingin berbicara kepadamu mengenai jiwa-jiwa yang tersesat di dunia ini dan
bagaimana mengenali mereka. Para pengikutKu sering salah dengan mempercayai bahwa
jiwa-jiwa yang tersesat itu adalah mereka yang berdosa berat. Hal ini tidak selalu benar.
Suatu jiwa yang tersesat bisa saja seorang pribadi yang tidak percaya kepadaKu atau kepada
BapaKu Yang Kekal. Satu jiwa yang tersesat bisa juga adalah anak-anak yang sibuk dan
terperangkap didalam kegiatan rutin sehari-hari untuk mengejar uang, kekayaan, karir,
mencari harta benda. Hal itu terjadi karena kebahagiaan yang mereka peroleh dari situ
mereka percayai bisa membawa dirinya kepada kehidupan masa depan. Mereka itu terdiri
atas orang-orang biasa, orang-orang baik tetapi yang membelakangi Aku. [121.3]
Banyak dari anak-anakKu ini adalah berhati baik. Mereka penuh dengan kasih kepada
sesama, keluarga dan sahabat mereka. Mereka cukup terkenal dan disukai. Namun mereka
bisa menjadi jiwa-jiwa yang tersesat. Kamu mungkin bertanya, bagaimana bisa? Karena
mereka itu tidak percaya bahwa kebutuhan jiwa mereka sama pentingnya dengan
kebutuhan tubuh mereka dan mereka melupakan hal itu. Dengan mengabaikan jiwa
mereka, mereka cenderung tunduk kepada godaan yang ada didepan mereka. Mereka
mengalami kesulitan untuk menolak harta duniawi, tanpa mengingat bahwa waktu yang
mereka gunakan untuk mengejar keinginan mereka sebenarnya bisa digunakan untuk
mengasihi orang lain melalui tindakan kemurahan hati. Dengan mengejar uang, mereka bisa
menjadi congkak. Kecongkakan membuatnya sulit untuk bertindak sebagai pengikutKu yang
setia. [121.4]
Anak-anakKu, jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk mengejar kekayaan, harta
benda, serta kekuasaan, maka hanya tersia waktu sedikit saja untuk berdoa dan memberi
makan kepada jiwamu bagi kehidupan berikutnya nanti. Banyak sekali anak-anakKu yang
tidak pernah mengerti mengapa harta duniawi ini membuat diri mereka terasa kosong
didalam. Mereka tidak mau mendengarkan para pengikutKu yang telah mengetahui
kebenaran ini. Dengan tidak mengakui keberadaan Allah Bapa Yang Maha Kuasa, mereka tak
akan bisa menyenangkan orang lain selain dirinya sendiri. Dari luar orang-orang ini nampak
aktiv, sehat, bahagia, tanpa perhatian kepada masalah duniawi ini. Namun gaya hidup
seperti ini tak bisa dilanjutkan jika tanpa kepercayaan akan Kehidupan Kekal. Kerendahan
hati tidak ada dalam diri mereka. [121.5]
Mungkin kamu akan membela diri, tetapi mereka perlu memberi makan kepada keluarga
mereka, dan memelihara yang lain-lainnya yang bergantung kepada mereka, maka mereka
mengejar tujuan ini? JawabanKu adalah mereka tidak perlu hal itu. Mereka tidak bertujuan
memberi makan keluarga mereka. Dalam banyak hal mereka mencari secara berlebihan
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untuk memuaskan nafsu mereka. Semakin besar mereka melakukan hal ini semakin jauh
mereka terpisah dariKu dan dari BapaKu Yang Kekal. [121.6]
Jika anak-anakKu tidak mau terbangun dan mengenali jalan yang digunakan oleh setan
untuk mengejar daya tarik duniawi dan memberimu sensasi palsu dari keamanan materi
maka kamu tak bisa datang kepadaKu. Waktu didalam kehidupan ini hendaknya digunakan
untuk memuji Penciptamu. Memperhatikan tetanggamu melalui kemurahan hati.
Mendahulukan kepentingan orang lain diatas kepentinganmu sendiri. Dengan mengikuti
jejak langkahKu. [121.7]
Jika anak-anakKu tidak percaya akan Allah Bapa atau yang percaya tetapi tidak mau
menerima Dia karena mereka lebih banyak memperhatikan masalah duniawi, maka dia akan
mengalami kesulitan memasuki pintu-pintu Surga, Surga yang sejati yang dirindukannya.
Bumi ini hanyalah sebuah tahapan saja dari keseluruhan keberadaanmu. Surga, bahkan
meski sekilas saja darinya, tak ada bandingannya dengan apa yang kau alami di dunia
selama hidupmu. Tak ada daya tarik duniawi yang layak menggantikan batu permata yang
ada di Surga. [121.8]
Modal utama untuk bisa memasuki KerajaanKu yang mulia adalah kasih, kerendahan hati,
serta keinginan untuk menyenangkan Aku. [121.9]
Gurumu yang mengasihi dan Juru Selamat umat manusia [121.10]
Yesus Kristus [121.11]
122. Orang-orang tidak tahu apa sebenarnya jiwa mereka itu. Jawabnya sederhana saja
Sabtu, 25 Juni 2011 | [122.1] - [122.14]
PuteriKu yang terkasih, suaramu jika terdengar oleh para hamba kudusKu di seluruh dunia,
akan segera menguap hilang jika berbicara tentang keberadaan Allah Bapa Yang Maha
Kuasa. [122.1]
Mungkin kamu akan berkata, mereka tidak mau mendengar, namun mereka tak bisa
mendengar jika mereka memang tidak mau mendengar. Beranilah kamu sekarang untuk
berbicara kepada sebanyak mungkin orang yang kamu bisa. Mintalah kepada orang-orang
untuk menerbitkan berita-berita mengenai SabdaKu ini. Panggillah mereka. Mintalah
mereka. Jelaskan bahwa mereka musti mendengarkan pesan-pesanKu sebelum mereka
menolaknya. Hanya jika mereka telah merasakan kekuatan yang berasal dari bibir IlahiKu,
ketika RohKu menarik roh mereka, maka mereka akan mengerti bahwa Akulah yang sedang
berbicara kepada dunia ini. [122.2]
Aku sedih, puteriKu, karena adanya penghalang yang besar serta perpecahan yang
menghalangi segala upaya dari IbuKu Yang Terberkati dan Aku, Puteranya, untuk berbicara
melalui para visiuner kepada dunia. Pada masa yang lalu sifat kerendahan hati masih banyak
didapatkan. Namun saat ini, warisan yang sangat penting ini, telah hilang. Sebagai gantinya
adalah berupa dunia dimana segala sesuatunya meninggikan kecerdasan manusia, daya
tarik dan penampilan tubuh diterima sebagai hal yang utama dalam kehidupan manusia.
Spiritualitas mereka telah mati. PuteriKu, yang ada hanyalah kulit kosong. Kulit ketika ia
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dipecahkan, tak ada isinya apa-apa. Substansi dari jiwa itulah yang musti dicari oleh anakanakKu. Hal ini terasa sulit bagi banyak orang dan terutama mereka yang pikirannya penuh
dengan kebijaksanaan manusia dan hanya tersisa sedikit saja ruang bagi kebijaksanaan
spirituil. [122.3]
Begitulah ketiadaan spiritualitas yang dikobarkan oleh kuasa setan, hingga orang-orang
kemudian menjadi mangsa dengan membiarkan jiwa mereka terbuka untuk berbuat dosa.
Tidak adanya spiritualitas atau kepercayaan kepada Allah akan membuat suatu jiwa mudah
dicemari oleh si penipu. Raja Penipu akan menuntun jiwa-jiwa kepada kepercayaan bahwa
hanya tubuh dan pikiran saja yang penting dalam kehidupan seutuhnya. Yang menyedihkan,
dirimu itu tak bisa menjadi utuh jika tanpa jiwamu. [122.4]
Apakah jiwamu itu sebenarnya? [122.5]
Banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya jiwa mereka itu. Bagaimana rasanya atau
bagaimana mengenalinya. Apakah itu adalah pikiranmu? Hati nuranimu? Jawabnya adalah
sederhana. Jiwamu adalah kamu. Itulah kamu yang sebenarnya. Hati nuranimu.
Kepercayaanmu. Pengertianmu, apakah hal ini merupakan kebenaran atau kebenaran bagi
apa yang kau inginkan saja. Jiwa bukanlah sesuatu yang terpisah dari dirimu, anak-anak yang
terkasih. Sesuatu yang menjadi milik dunia yang lain. Ia hadir didalam diri setiap manusia.
[122.6]
Jiwamu bisa dipelihara dengan cara mengikuti ajaran-ajaranKu. Ia juga bisa dilupakan
melalui dosa yang sulit sekali untuk dihindari. Namun jiwa bisa juga diperbaharui dengan
mengaku dosa atau menyatakan penyesalan hati dan memulai sesuatu yang baru lagi. Atau
jiwa itu bisa juga dihancurkan. Ada sementara orang yang sengaja menghancurkan jiwanya
dengan berbuat dosa kenikmatan atau kejahatan lain di dunia ini, secara sengaja dan sadar
atas apa yang dilakukannya. Yang lain lagi ada yang menyangkal bahwa dirinya memiliki
jiwa. Kesombongan mereka meyakinkan dirinya bahwa dia tahu segalanya. Bahwa hidup ini
dimulai dan diakhiri di dunia ini. [122.7]
Kemudian ada lagi jiwa-jiwa muda, yang meski bukan karena kesalahan mereka sendiri,
mereka diasuh oleh orang tua yang berkecukupan sehingga mereka tidak menginginkan
barang apa-apa lagi. Agama mereka berdasarkan kepada perolehan harta benda. Dengan
mencari perangsang yang lebih banyak maka ambisi mereka terus meningkat, hingga
akhirnya tak ada lagi yang bisa mereka cari hingga kematian mendatangi mereka. Kemudian
mereka musnah. Bingung. Dengan perasaan penderitaan yang besar mereka sadar ada
sesuatu yang salah dalam diri mereka. Jiwanya berkata kepadanya tetapi mereka tidak tahu
bagaimana menanggapi. Merekalah orang-orang yang butuh diselamatkan. [122.8]
Aku memanggil semua pengikutKu dimana saja agar menolong Aku menyelamatkan jiwa
dari anak-anakKu yang malang. Aku tahu bahwa Aku meminta sebuah tindakan kemurahan
hati yang luar biasa besarnya dari dirimu. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang amat
besar. Namun dengan mematuhi KehendakKu Yang Kudus kamu bisa menolong Aku
menyelamatkan sebagian besar dari dunia dari cengkeraman setan serta terror yang
disebarkannya. [122.9]
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Pergilah sekarang, para pengikutKu, kamu semua dan sebarkanlah SabdaKu kepada dunia
yang telah letih, tersesat dan kecewa. RahmatKu akan tercurah kepada kamu masingmasing meski hanya bagi satu pertobatan saja. Satu jiwa yang bisa lolos dari kengerian
neraka. [122.10]
Aku mengasihi kamu semua. Aku memeluk kamu, para pengikutKu, anak-anakKu yang amat
berharga dimana saja. Betapa kamu telah menghibur Aku setiap hari. Kamu telah
membahagiakan Aku. Kini bawalah lebih banyak lagi jiwa-jiwa kepadaKu. [122.11]
Penebus Ilahimu [122.12]
Juru Selamat umat manusia [122.13]
Yesus Kristus [122.14]
123. Perawan Maria – Setan kehilangan kekuatannya ketika doa Rosarioku didaraskan
Sabtu, 25 Juni 2011 | [123.1] - [123.6]
Anakku, perhatikanlah Puteraku selalu, karena Dia membutuhkan perhatianmu. Kamu harus
menyerahkan dirimu seutuhnya kepadaNya dan jangan sampai ada yang mengalihkan
perhatianmu dariNya. [123.1]
Dia, anakku, telah memilih kamu sebagai salah satu utusan yang penting bagi saat-saat ini
agar jiwa-jiwa yang tersesat bisa diselamatkan. Katakanlah kepada orang-orang agar berdoa
Rosario Kudusku, meski dia bukan orang Katolik, karena inilah senjata yang paling ampuh
untuk melawan pengaruh si penipu yang mengerang kesakitan jika doa itu didaraskan.
Kekuatannya menjadi lemah jika anak-anak mendaraskan doa ini. Semakin banyak anakanakku yang berdoa Rosario, semakin banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan. [123.2]
Kamu, anakku, memiliki tugas yang amat sulit, lebih besar dari pada para nabi didalam
sejarah. Hal ini karena adanya kegelapan dari roh di dunia ini. Belum pernah terjadi
sebelumnya kegelapan semacam ini karena anak-anakku menjauhi Puteraku. Dia telah mati
secara mengerikan untuk menyelamatkan mereka. Namun mereka bukan saja melupakan
hal ini tetapi mereka juga memilih untuk menyangkal keberadaanNya. [123.3]
Berdoa kepadaku bisa melukai setan yang berkerut dan kehilangan kekuatannya ketika
Rosarioku didaraskan. Inilah senjata yang diberikan kepadaku agar aku bisa menolong
menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum akhirnya aku menghancurkan kepala ular. Janganlah
kamu menganggap remeh kekuatan dari doa Rosario meski hanya satu kelompok orang saja
yang berdevosi secara teratur dengan mendaraskan doa Rosario akan bisa menyelamatkan
bangsa mereka. Katakanlah kepada anak-anakku agar mereka berhati-hati ketika mereka
tidak mau berdoa sebab dengan demikian mereka seolah membuka pintu mereka lebarlebar bagi si penipu untuk menjerat mereka dengan jalan hidupnya yang penuh karisma
namun berbahaya karena ia menuju kepada kegelapan. Tuntunlah anak-anakku menuju
terang dengan menyebarkan devosi kepada Rosario Kudusku. [123.4]
Ibumu yang mengasihi [123.5]
Maria, Ratu Damai [123.6]
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124. Pesan pertama dari Allah Bapa – Waktunya telah tiba bagiKu sekarang untuk
mengambil kembali KerajaanKu Yang Mulia – Surga yang baru diatas bumi yang akan
berlangsung selama 1000 tahun
Sabtu, 25 Juni 2011 | [124.1] - [124.19]
(Catatan dari visiuner : Sebelum aku menerima pesan ini, aku baru saja menyelesaikan doa
Kerahiman Ilahi ketika tiba-tiba Roh Kudus berkata kepadaku bahwa aku akan menerima
sebuah pesan dari Allah Bapa. Aku gemetar. Kemudian aku bertanya ‘Dalam nama siapakah
Engkau datang ?’. Dan inilah jawabnya). [124.1]
Aku datang dalam nama PuteraKu, Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Aku adalah
Allah Bapa dan Aku berbicara kepadamu untuk pertama kalinya. PuteriKu yang terpilih, hari
ini Aku berbicara kepadamu agar Aku bisa memberitahu kepada umat manusia akan kasihKu
kepada semua orang. [124.2]
Banyak orang yang tidak mengenal Aku. Mereka mengira dirinya mengenal Aku, tetapi ada
jutaan anak-anakKu menganggap bahwa Aku adalah badan yang tanpa wajah. Begitu
sedikitnya mereka tahu akan keinginanKu, betapa Aku ingin mengasihi mereka dengan cara
seperti yang seharusnya. [124.3]
NamaKu digunakan secara tersamar di dunia ini oleh banyak orang yang tidak mengakui
bahwa karena tanganKu maka dunia dan isinya diciptakan. Bagi mereka yang tahu, mereka
masih bingung siapa DiriKu sebenarnya dan mereka takut kepadaKu. Aku bukanlah untuk
ditakuti karena kasihKu amat murni bagi semua anak-anakKu. Begitu besarnya Aku
mengasihi kamu hingga Aku melakukan kurban yang terbesar untuk membawamu kembali
kedalam pelukanKu dan memberimu kesempatan untuk diselamatkan dari tangan si penipu.
Aku mengutus PuteraKu yang terkasih, Yesus Kristus, ke dunia agar kamu mengerti
kebenaran kasih ini. Kasih ini jika kamu mau menerimanya, akan menyelamatkan kamu
semua. [124.4]
HatiKu hancur karena ada banyak dari kamu yang tidak mau datang kepadaKu untuk
menunjukkan kasihmu. Aku merindukan kamu untuk berbalik kepadaKu dan meminta
tolong. Tidak perlu takut akan kasihKu karena melalui kasihKu maka kamu diberi napas
pertamamu. Aku menciptakan kamu masing-masing dalam keserupaan denganKu sehingga
Aku bisa memiliki sebuah keluarga. Aku menciptakan dunia ini dari rasa kasih yang murni
sehingga kamu, anak-anakKu, bisa merasakan Surga ini bersamaKu. Begitu indahnya ciptaan
ini hingga setiap detil Kuciptakan dengan amat hati-hati. Betapa bahagianya Aku ketika
Surga diatas bumi itu diciptakan hingga para malaikat ikut berbahagia dan Surga menjadi
terang oleh kobaran api kasih sehingga tak ada makhluk manusia yang bisa menakarnya.
Tetapi kemudian ia dihancurkan oleh dosa yang disulut oleh si ular. [124.5]
Anak-anakKu, biarlah Aku menjelaskan. Saatnya telah tiba bagiKu untuk mengambil kembali
Surga yang Kuciptakan dengan penuh kasih sehingga kita sekali lagi bisa menjadi satu
keluarga. [124.6]
Sebuah keluarga yang rukun karena kuasa kasih yang mempertahankannya. [124.7]
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Surga yang baru diatas bumi itu kini telah direncanakan bagi semua anak-anakKu. [124.8]
Ia akan berlangsung selama 1000 tahun diatas bumi dan tak seorangpun akan disingkirkan
karena hal itu amat melukai HatiKu. PuteraKu yang terkasih, Yesus Kristus, serta Roh Kudus,
sedang berusaha keras untuk membawamu kembali kepada kawanan kasihKu sehingga
Surga itu, yang diciptakan sejak awal, bisa sekali lagi muncul sebagai hadiah yang terbesar
untuk dinikmati oleh anak-anakKu. [124.9]
Surga ini akan menjadi tempat yang penuh kasih, keindahan, kemuliaan dan menjadi rumah
bagi semua orang yang murni hati dan jiwanya. Ia adalah untuk setiap jiwa di dunia dan ia
menjadi tujuan yang terkandung didalam setiap jiwa di dunia, termasuk mereka yang tidak
mengerti hal ini. [124.10]
PuteraKu berbicara kepada dunia dan bersiap-siap untuk memperlihatkan KerahimanNya
yang besar selama saat Peringatan itu untuk memberi kepada semua pendosa sebuah
kesempatan untuk menikmati Surga yang baru diatas bumi. [124.11]
Hendaknya kamu mendengarkan suaraKu. Aku memanggil kamu semua untuk
memperhatikan hal ini. Kembalilah kepadaKu. Terimalah kenyataan bahwa Aku ada. Bahwa
Aku adalah sumber dari segala kehidupan, seluruh ciptaan, dan segala kemuliaan. Jika kamu
melakukan hal ini maka kamu akan disambut kedalam SurgaKu diatas bumi itu yang
menawarkan segala hal yang bisa kau impikan. Dengarkanlah PuteraKu serta pesan yang
diberikanNya kepada dunia untuk mempertobatkan kamu semua. Bagi mereka yang tidak
mau mendengar, bahkan mereka yang terus berada di jalan dosa, tak ada kerahiman yang
diperlihatkan kepada mereka. [124.12]
Aku adalah Allah dari seluruh ciptaan. Aku adalah Allah kasih, dan penuh rasa iba. Aku juga
adalah Allah Keadilan. TanganKu akan menjatuhi umat manusia yang setia kepada setan dan
menolak mengkuti jalan kasih dan kebenaran. [124.13]
Saatnya telah tiba bagiKu untuk mengambil kembali Kerajaanku Yang Mulia dimana tak ada
orang, melalui dosa mereka, yang bisa menghalangiKu. Jika mereka berusaha
melakukannya, mereka akan musnah selamanya. [124.14]
Aku adalah Allahmu, Penciptamu. Kasihku tak pernah pudar. Ia terus berkobar dan penuh
dengan kelembutan bagimu untuk membawamu kembali kepadaKu, kepada harta warisan
yang Kuciptakan dengan rasa kasih yang besar. Karena dosa maka banyak anak-anakKu akan
melepaskan hak mereka atas warisan ini dan melangkah mundur untuk memberi
kesempatan bagi mereka yang sungguh mengasihi Aku memasuki pintu-pintu Surga tanpa
halangan sedikitpun juga. [124.15]
Anak-anakKu, janganlah kamu mengabaikan permintaanKu kepada umat manusia ini.
Terimalah KerahimanKu yang sekarang ditawarkan oleh PuteraKu. [124.16]
Terimalah hal itu dengan tangan terbuka. [124.17]
Allah Bapa [124.18]
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Pencipta dan Pembuat segala sesuatu [124.19]
125. Peringatan itu merupakan perwujudan dari Kerahiman IlahiKu seperti yang
Kuberikan kepada Sr.Faustina
Minggu, 26 Juni 2011 | [125.1] - [125.7]
PuteriKu yang terkasih, waktunya sudah sangat dekat sekarang. Hanya tersisa waktu sedikit
sekali untuk memperingatkan dan mempersiapkan jiwa-jiwa malang yang akan sangat
terkejut selama peristiwa Peringatan itu nanti, karena mereka tidak mengerti apa yang
sedang mereka saksikan saat itu. Mereka itu harus diberitahu agar mengerti apa yang bisa
diharapkan saat itu. Jika mereka mau membuka hati kepada saat Kerahiman Ilahi yang
agung ini, maka mereka akan diberi kesempatan untuk memiliki kehidupan kekal. [125.1]
Peringatan besar ini adalah perwujudan dari Kerahiman IlahiKu seperti yang Kuberikan
kepada Suster Faustina. Tindakan KerahimanKu yang besar ini telah dinubuatkan dan pada
saat Peringatan itulah KerahimanKu akan menyelimuti seluruh bumi. DarahKu dan isi
lambungKu memancar keluar agar pada akhirnya kamu semua tahu kebenaran itu.
Katakanlah kepada mereka yang tidak percaya kepadaKu, atau kepada BapaKu Yang Kekal,
bahwa peristiwa ini akan terjadi. Jika hal itu terjadi mereka akan bisa bertahan menghadapi
kejutan KerahimanKu itu yang akan menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa selama Peringatan itu
dari cengkeraman setan. Kebenaran itu, ketika ia diungkapkan, akan menyelamatkan banyak
sekali jiwa dari api neraka. [125.2]
Karena itu Roh Kudus yang hadir didalam jiwa anak-anakKu dimanapun juga akan
membantu mengalahkan kuasa-kuasa setan. Kamu semua hendaknya mewartakan sabda
tentang perlunya manusia untuk mempersiapkan jiwa mereka lebih dahulu. Terutama umat
beriman harus mengerti bahwa tingkah laku berdosa masa lalu mereka akan sangat
mengganggu diri mereka secara emosional seperti halnya ia nampak di mataKu. [125.3]
Aku memanggil kamu semua sekarang untuk mengaku dosa. Bagi umat kristiani yang lain,
kamu harus berlutut dan berdoa memohon penebusan. Bagi mereka yang tidak yakin akan
nubuatan ini, buatlah agar hatimu tetap terbuka, karena kamu akan menyaksikan peristiwa
ekologis namun adikodrati dan agar kamu mengerti bahwa ini adalah sebuah keajaiban yang
terbesar yang pernah kau saksikan yang merupakan hadiahKu yang besar bagimu.
Renungkanlah hal ini. Seperti inilah Hari Pengadilan Akhir itu nanti, namun untuk saat ini
kamu masih belum dihukum. Kamu akan diberi sebuah kesempatan didalam kehidupan ini
ketika jiwamu akan diselamatkan dan kamu bisa memperbaiki jiwamu kepada tingkatan
seperti yang Kuinginkan. [125.4]
Umat beriman, berdoalah bagi orang-orang lain dengan segenap hatimu sekarang agar
mereka diselamatkan. [125.5]
Juru Selamatmu [125.6]
Yesus Kristus [125.7]
126. Teruslah mewartakan SabdaKu. Aku sedang mengirimkan banyak sukarelawan
kepadamu
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Selasa, 28 Juni 2011 | [126.1] - [126.4]
PuteriKu yang terkasih, tiang gawang semakin tinggi dimana kamu harus melompat
diatasnya pada saat kamu menderita bagiKu. Usaha dari si penipu untuk menarik kamu
menjauhi tugas ini belum pernah sekuat saat ini. Kamu harus tetap kuat dan teguh melawan
serangan-serangannya. Ketahuilah bahwa dia, si penipu, tak akan bisa mengambil kamu
dariKu, namun dia akan terus menerus berusaha. Ini merupakan tahap yang paling saulit
dari tugasmu. Ia membuatmu kesepian, kesulitan, dan menimbulkan rasa nyeri yang besar
didalam tubuh dan jiwamu. Kamu harus percaya kepadaKu untuk menolongmu menghadapi
serangan-serangan ini dan megenalinya apa adanya. [126.1]
Kini puteriKu, dengarkanlah Aku. Kamu harus terus mewartakan SabdaKu dengan segera ke
seluruh dunia dengan menggunakan segala pertolongan yang diberikan kepadamu. Aku
sedang mengirimkan banyak sukarelawan kepadamu, dan upaya mereka menghasilkan
buah. [126.2]
Apa yang perlu kau lakukan sekarang adalah tetap menyampaikan SabdaKu untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. Janganlah menyerah. Aku tahu bahwa ia cukup suit, dan
penyalah-gunaan yang kau alami tidaklah mudah bagimu. Biarlah Aku memegangi tanganmu
erat-erat, dan menuntunmu menuju kekuatan yang kau perlukan. BerkatKu dilimpahkan
kepadamu untuk menguatkan perisaimu sehingga tak ada yang bisa bertahan menghalangi
jalanmu untuk memastikan bahwa dunia akan mendengarkan suaraKu. [126.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [126.4]
127. Akukanlah dosa-dosamu, janganlah takut
Rabu, 29 Juni 2011 | [127.1] - [127.7]
PuteriKu yang terkasih, Aku memberikan pertolongan kepadamu untuk mewartakan
SabdaKu dengan segera ke seluruh dunia dengan menggunakan sarana komunikasi modern.
HatiKu berkobar oleh kasih kepada anak-anakKu yang menanggapi panggilanKu. Karena
mereka adalah merupakan pasukan yang akan memimpin anak-anakKu yang lainnya. [127.1]
Segala berkat menyelimuti mereka yang menolong memanggul salibKu demi kebaikan umat
manusia. Roh Kudus dilimpahkan kepada mereka yang ikut mewartakan pesan-pesan ini dan
dengan hasil yang baik. [127.2]
Anak-anakKu dan semua pengikutKu, ingatlah akan satu hal bahwa Aku ingin kamu
memusatan perhatianmu. Peringatkanlah orang lain agar segera mencari penebusan
sebelum saat Peringatan itu. Mereka harus mengakukan dosa-dosa mereka sekarang dan
tidak usah merasa takut. Sebaliknya, hendaknya mereka berbahagia. Hanya tersisa waktu
beberapa bulan saja bagi Karunia KerahimanKu yang besar ini. Janganlah kamu menyianyiakan waktumu. Pergilah didalam kasih dan damai. Janganlah kamu menolak tugas ini. Ini
adalah demi kebaikan semua anak-anakKu. Mereka yang ikut serta mewartakan
kebenaranKu akan menerima ganjaran atas devosi dan iman mereka. BerkatKu akan
melindungi mereka masing-masing serta keluarga mereka. [127.3]
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Berbahagialah sekarang karena saatnya telah matang bagi dunia untuk akhirnya
mendengarkan suaraKu dengan cara yang semestinya. [127.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi. [127.5]
Penebus dan Raja seluruh umat manusia. [127.6]
Yesus Kristus [127.7]
128. Jangan biarkan kesalahan manusiawi yang mengenai GerejaKu menjauhkan kamu
dariKu
Kamis, 30 Juni 2011 | [128.1] - [128.14]
PuteriKu yang terkasih, malam ini Aku tersenyum dengan sukacita didalam HatiKu, karena
pada akhirnya kaum muda juga mendengarkan SabdaKu melalui internet seperti yang
Kukatakan sebelumnya. [128.1]
Dengan demikian ada lebih banyak lagi orang yang bisa berkata kepada dunia bagaimana
mempersiapkan diri bagi Peringatan itu. HatiKu bersorak kegirangan ketika Aku melihat
kasih anak-anakKu kepadaKu di segala penjuru dunia. KasihKu tak pernah mati. Mereka itu,
para pengikutKu yang terkasih, dipenuhi dengan kasihKu yang bisa mereka rasakan didalam
hati mereka. Kini mereka bisa berkata kepada dunia, termasuk kepada orang-orang yang
sinis, bagaimana mereka bisa menghormati Aku dengan mewartakan kemuliaanKu kepada
semua orang. Bagi mereka yang berani dan mengasihi Aku, mereka akan menarik orangorang yang menolak Aku, orang-orang yang menolak kenyataan mengapa mereka bisa ada
di dunia ini. [128.2]
Surga berbahagia atas mereka yang mewartakan kasih mereka kepadaKu di internet.
KasihKu kepada mereka memancar keluar hingga rahmatKu dilimpahkan kepada mereka
masing-masing, yang membentang dari sudut ke sudut bumi. [128.3]
Kini Aku datang untuk menyelamatkan kamu sebelum Hari Pengadilan itu. [128.4]
Ingatlah akan satu pelajaran, anak-anak. Kebenaran dari ajaran-ajaranKu tak pernah
berubah. Kesalahan manusia, dosa-dosa dari para hamba kudusKu dan mereka yang telah
menyalah-gunakan kebenaran ini agar sesuai dengan ambisi mereka sendiri, telah
mengotori namaKu, namun kebenaran itu tidaklah berubah mengenai siapa DiriKu
sebenarnya. Aku adalah Juru Selamat umat manusia. Aku datang petama kali adalah untuk
menyelamatkan kamu dengan memberikan pengampunan atas dosa. Kini Aku datang lagi
untuk menyelamatkan kamu sebelum hari pengadilan itu. [128.5]
Karena kasihKu begitu besarnya maka kini ia merasuki seluruh dunia melalui kuasa Roh
Kudus untuk menarik kamu kedalam pelukan kasihKu yang lembut. Rasakanlah kasihKu
sekarang, anak-anak. Jangan sampai kekecewaanmu terhadap kesalahan manusiawi yang
mengenai GerejaKu menjauhkan kamu dariKu, Yesus Kristus, atau BapaKu Yang Kekal.
[128.6]
Bagi mereka yang menjauhkan diri dariKu karena dosa-dosa didalam Gereja. [128.7]
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Adalah karena dosa maka kamu cenderung untuk menolak kebenaran. Kamu yang
mempersalahkan Gereja karena ketidak-percayaanmu kepadaKu, kamu telah bertindak
tidak jujur terhadap dirimu sendiri. Sebab jika kamu sungguh mengasihi Aku, kamu tak akan
mencari-cari alasan untuk menolak Aku. Setan ada dimana-mana di dunia saat ini dan
mereka berusaha untuk meyakinkan kamu, dalam segala kesempatan, bahwa imanmu tidak
benar. Tidak penting. Bahwa imanmu tak bisa menjanjikan kamu sebuah tempat di Surga.
Dalam beberapa hal kamu percaya Kerahiman Allah adalah tak terhingga dan kamu bisa
diselamatkan jika kamu menjalani kehidupan dimana kamu tidak melukai orang lain. Tetapi
seringkali kamu menuduh Aku ketika ada banyak sekali kejahatan di dunia ini. Beginilah jika
kamu marah kepadaKu dan kepada Allah Bapa Yang Kekal. Bagaimana bisa Allah bertindak
begitu dengan mengijinkan kejahatan merebak di dunia ? Dimana banyak terjadi
pembunuhan, pemerkosaan, aborsi, penyiksaan, keserakahan, serta kemiskinan ? Kamu
harus berhenti sekarang dan mendengarkan Aku. [128.8]
Ingatlah bahwa dosa, yang disebabkan oleh setan, dimana sebagian besar manusia sekarang
tidak percaya bahwa setan itu ada, bisa merasuki masing-masing dari kamu karena adanya
karunia kehendak bebas yang diberikan oleh Pencipta kepadamu. Karunia kehendak bebas
ini diberikan kepada setiap orang. Beberapa ada yang menggunakan karunia ini bagi tujuan
yang baik, dimana mereka mengasihi semua orang, sementara yang lain ada yang menyalahgunakannya untuk menindas orang lain. Karena kelemahan kehendak bebas mereka, maka
setan menarik mereka hingga mereka bisa melakukan berbagai kejahatan yang besar.
Kehendak bebas adalah milikmu, anak-anak. Jika ia tercemar karena perbuatan dosa, maka
kekacauan terjadi di dunia. Allah Bapa tak bisa memaksamu untuk berhenti berbuat
sesuatu, apakah itu benar atau salah. Karena Dia tak akan mau campur tangan didalam
kehendak bebasmu itu. Tetapi Dia selalu mendorongmu untuk berdoa agar kamu menerima
rahmat yang diperlukan untuk menghindari dosa. Melalui kehendak bebasmu maka kamu
memiliki dua pilihan. Berpaling kepada Allah atau membiarkan dirimu dibujuk oleh
kebohongan setan yang akan menyesatkan pikiranmu menjauhi kebenaran. [128.9]
Ingatlah bahwa Akulah kebenaran. Setan tidak ingin kamu melihat kebenaran. Dia
menggunakan kecerdikanmu dan memberikan berbagai alasan yang canggih untuk
membujuk kamu. Dia bahkan bisa meyakinkan kamu bahwa sesuatu itu salah, padahal hal
itu benar. Karena itu jika kamu mengira bahwa adalah sebuah tindakan yang munafik untuk
berdoa dan memuji Allah Bapa karena adanya dosa-dosa didalam Gereja, maka kamu harus
ingat bahwa ini adalah tipuan setan. Ini adalah jalan lain untuk menjauhkan kamu dari Aku.
Kebenaran. Kini anak-anakKu, tunjukkanlah kasihmu kepadaKu dengan cara berdiri tegak
dan membela namaKu ditengah dunia yang tidak percaya ini. [128.10]
Segera kamu akan mendorong orang lain untuk mendengarkan pendapatmu. Sama seperti
mereka yang mengaku tidak percaya kepadaKu berseru betapa besar mereka membenci
Aku, maka kamu sekarang hendaknya berkata kepada dunia bahwa kamu mengasihi Aku.
Hanya dengan begitu maka pertobatan yang besar akan menguasai dunia. Biarlah Aku
mengangkatmu sekarang agar kamu bisa mempersiapkan anak-anakKu memasuki Surga
yang baru diatas bumi. Ingatlah bahwa hanya mereka yang percaya kepadaKu dan BapaKu
Yang Kekal yang bisa memasuki Surga. [128.11]
Pergilah sekarang dan bawalah orang banyak kepadaKu. [128.12]
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Juru Selamatmu yang mengasihi [128.13]
Yesus Kristus [128.14]
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