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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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129. Doa bisa menghalau ketidak-rukunan di dunia
Jumat, 1 Juli 2011 | [129.1] - [129.7]
PuteriKu yang terkasih, doa dan devosi kepadaKu adalah laksana air yang diberikan kepada
orang yang kehausan. Jika kamu kekurangan air, maka rasa hausmu akan terus berlangsung
hingga akhirnya kamu akan mati. Bagi mereka yang mengenal Aku, mengasihi Aku dan
memperlihatkan devosi kepadaKu, kamu harus mengerti akan satu hal. Jika kamu tidak terus
menerima TubuhKu dan berdoa kepadaKu secara teratur maka segera kamu akan
kehilangan kasihmu kepadaKu. Tanpa keinginan dan kasih ini kamu akan menjauhkan dirimu
dariKu hingga pandanganmu akan berbalik dariKu karena godaan dosa yang ditanamkan
setan didalam pikiranmu. Tanpa Aku yang hadir didalam hidupmu maka kamu tidak ada apaapanya, anak-anakKu. [129.1]
Berjagalah selalu. Doa bisa melindungi kamu dari dosa. Devosimu kepadaKu bisa menarik si
penipu yang akan menggodai kamu lebih sering lagi. Namun jika tanpa devosi yang teratur
kamu akan berjalan tanpa tujuan di dunia ini. [129.2]
Umat beriman menyadari bahwa doa bisa menghalau ketidak-rukunan di dunia ini. Baru saja
doa-doa yang didaraskan melalui visiuner ini dan para penglihat lainnya telah membatalkan
bahaya yang mengancam Paus Benediktus namun tidaklah terlalu lama. Doa kepada IbuKu
yang terberkati bisa menggerakkan gunung, melarutkan pengaruh kejahatan setan termasuk
yang telah dinubuatkan dan mempertobatkan para pendosa. [129.3]
Ingatlah akan pelajaran ini, anak-anakKu, bahwa doa menjadi perisaimu untuk melawan si
penipu. Kamu, sebagian besar, harus menyadari perlunya berdoa secara teratur didalam
menjalankan tugasmu. Kamu perlu meluangkan waktu yang lebih banyak didalam
keheningan meditasi bersamaKu. Jika kamu tidak melakukan hal ini maka pemahamanmu
terhadap pesan-pesan ini akan semakin lemah dan kesalahan bisa terjadi. Waspadalah
puteriKu, jika mengacu kepada tanggal-tanggal dari nubuatan yang diberikan kepadamu.
Jika Aku berkata ‘beberapa bulan’ hal itu bisa terjadi setiap saat dalam setahun. Janganlah
kamu bingung dengan pengertian manusia mengenai waktu yang Kuberikan kepadamu. Aku
tidak memberimu tanggal tertentu bagi terjadinya peristiwa-peristiwa. Hanya beberapa
patokan saja. Nubuatan-nubuatan ini akan terjadi namun hanya oleh kehendak dari BapaKu
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Yang Kekal saja. Percayalah kepadaKu. Doa-doamu dan mereka yang menjadi pengikutKu
bisa menunda atau membatalkan bencana-bencana. Ingatlah hal ini. [129.4]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Karena jika kamu melakukan hal ini dari dalam hatimu
maka doa-doamu akan didengarkan. Berdoalah juga terutama bagi para pemimpin dunia
yang hidupnya akan segera berakhir karena kebencian setan. Mereka yang berkeras hati
didalam tindakan kejahatan yang tidak manusiawi sangat membutuhkan doa-doamu.
Berdoalah bagi para pendosa karena Aku sangat mengasihi semua anak-anakKu dan Aku
membutuhkan doa-doamu untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. [129.5]
Yang Maha Rahim [129.6]
Yesus Kristus [129.7]
130. Perjuangan setan untuk menghalangi pesan-pesan ini semakin meningkat
Sabtu, 2 Juli 2011 | [130.1] - [130.6]
PuteriKu yang terkasih, saat ini keadaan semakin sulit bagimu sementara pesan-pesan ini
semakin merambah ke seluruh dunia. Semakin banyak orang yang menyerang pesan-pesan
ini dan jika mereka melakukannya, jangan hiraukan mereka. [130.1]
Sabda KudusKu sedang disebar-luaskan seperti yang telah Kukatakan. Kini Aku ingin
mengatakan masalah utama dari pesan-pesanKu lebih jauh. Kamu telah tahu bagaimana
melakukan hal ini, karena itu mulailah sekarang. Apa yang Kuminta darimu adalah cukup
menantang, namun kamu akan diberi dengan pertolongan yang semakin besar untuk
melakukannya. [130.2]
Sementara itu kamu membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang untuk berdoa bagimu
karena perlawanan yang dilakukan oleh setan terhadap dirimu untuk menghalangi pesanpesan ini semakin besar. Kamu harus berdoa memohon perlindungan terhadap gangguan
yang akan dilakukannya pada dirimu melalui orang-orang lain. Terimalah berbagai cobaan
ini karena hal ini sangat penting untuk membuatmu tetap rendah hati. Ketahuiah bahwa
kamu adalah suaraKu bagi dunia. Sebarkanlah suaraKu dan lakukanlah hal itu sesegera
mungkin. [130.3]
Aku mengasihi kamu, puteriKu. Bergantunglah kepadaKu sepenuhnya maka Aku akan
membawamu melewati segala cobaan ini. [130.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [130.5]
Yesus Kristus [130.6]
131. Kaum atheis dan para ahli akan mengatakan bahwa Peringatan itu hanyalah ilusi
Minggu, 3 Juli 2011 | [131.1] - [131.10]
PuteriKu yang terkasih, kamu harus terus bergerak maju, memandang ke depan dan
mengikuti perintah-perintahKu. Janganlah kamu menyimpang jika kamu digodai oleh setan
dalam setiap saat dari kehidupanmu. Pusatkanlah perhatianmu kepadaKu saja. Hendaknya
kamu menyadari bahwa waktu yang kau habiskan bersamaKu, terutama didalam adorasi
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sangatlah penting agar kamu tetap bersemangat didalam tugas ini. Lamanya waktu yang kau
habiskan didalam doa juga penting karena semakin lama kamu berkomunikasi denganKu
semakin banyak rahmat yang kau terima. Jika kamu tidak bisa meluangankan waktumu
untuk tinggal bersama Aku maka hal itu seolah dirimu terbuka terhadap serangan dari
setan. [131.1]
SabdaKu, puteriKu, diabaikan oleh banyak orang yang sengaja tidak mau mendengar. Ada
banyak sekali alasannya. Banyak dari anak-anakKu saat ini yang menutup mata terhadap
kenyataan dari unsur spirituil diri mereka. Mereka memeluk dunia dengan segala yang
ditawarkannya sebagai pengganti roti kehidupan. Banyak juga yang bersikap hati-hati
terhadap adanya nabi-nabi palsu, karena sekarang adalah zaman dimana banyak sekali nabinabi palsu bermunculan dimana-mana. Ini adalah kebingungan yang disulut oleh setan agar
para utusanKu yang benar tidak diketahui. Karena kerendahan hati yang harus dilakukan
oleh para visiuner pilihanKu maka mereka tidak mau meninggikan dirinya di mata dunia
karena hal itu bukanlah sifat mereka. Para visiuner palsu akan memunculkan dirinya agar
menjadi pusat perhatian. Namun titik pusat perhatian mereka adalah pada dirinya sendiri.
Pesan-pesan mereka mungkin nampaknya benar, dengan bahasa yang indah dengan
mengambil berbagai kutipan dari Kitab Suci, namun ada dua unsur penting dari pesan-pesan
mereka yang menunjukkan kesalahannya. Yang pertama adalah bahwa dirinya menjadi
pusat dari pesan-pesan itu dan dia akan menikmati perhatian dari orang banyak terhadap
dirinya. Dan akhirnya pesan-pesan itu sendiri. Pesan-pesan mereka membingungkan, sulit
dibaca dan dimengerti, dan tidak memberi kesan mendalam bagi jiwa pembacanya. Yang
menyedihkan, puteriKu, Gereja cenderung mengabaikan para penglihat yang otentik karena
mereka nanti harus memperlihatkan tanggung jawab atas masalah ini. [131.2]
Karena itu lebih mudah bagi GerejaKu untuk menerima pesan-pesan yang berisi kutipankutipan dari Kitab Suci dan menyatakan hal ini sebagai pesan yang otentik. Tidaklah mudah
bagi mereka untuk menerima kesederhanaan dari ajaran-ajaranKu terutama ketika saat ini
dimana banyak dari kebenaran itu bersembunyi dibalik rasa toleransi. Juga tidaklah mudah
diterima jika ada yang mengingatkan tentang saat-saat Akhir Zaman ketika rasa takut dan
sikap bodoh dari para hamba kudusKu tidak mau menerima pialaKu serta bertindak
sebagaimana mestinya. [131.3]
Sekarang adalah saat yang sangat penting didalam sejarah dunia ini. Semua tanda-tanda
telah diberikan kepada para visiunerKu selama abad terakhir ini namun mereka itu
diabaikan dan dikesampingkan dan orang-orang itu menguburkan kepala mereka didalam
pasir. Maka saat inilah seharusnya para hamba kudusKu harus banyak berbicara mengenai
pentingnya KedatanganKu kembali ke dunia. Mereka harus mempersiapkan jiwa-jiwa
dengan mengingatkan jiwa-jiwa itu akan akibatnya jika mereka tidak mau menebus dirinya
sendiri ketika mereka masih berada di dunia ini. Karena mereka tak akan bisa meminta
pengampunan setelah kematian. Aku memanggil para hamba kudusKu sekarang. Mengapa
kamu tidak mau menekankan hal ini kepada kawananmu ? Mengapa kamu tidak secara aktiv
berbicara tentang akibat yang akan dialami oleh anak-anakKu selama pemurnian besar itu ?
Tidakkah kamu tahu bahwa banyak dari anak-anakKu yang akan kehilangan jiwa mereka
kepada antikris yang telah berada disini, di dunia ini, dan siap untuk muncul karena dia telah
menunggu di sayap-sayap ? Anak-anakKu harus mengerti bahwa Peringatan itu yang
merupakan tindakan Kerahiman yang besar hanyalah tahap awal dari saat yang sangat sulit
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dan menantang bagi semua anak-anakKu. Karena setelah itu, para pendosa yang keras
kepala dan para pengikut setan akan menyangkal keberadaanKu. [131.4]
Kaum atheis akan mengatakan bahwa hal itu merupakan ilusi global. Para ahli akan mencari
alasan yang logis, tetapi tak ada yang benar. Sementara itu para pengikutKu akan terpecah
menjadi dua kubu. Jutaan orang akan bertobat namun mereka juga merasa bingung oleh
kebohongan yang disebarkan oleh kelompok setan, organisasi Dunia Tunggal yang
mematikan yang tujuan utamanya adalah menghancurkan orang-orang kecil demi
keuntungan finansial mereka. [131.5]
Anak-anak, jika tidak ada cukup banyak orang berada di jalan yang benar, maka tidak
mungkinlah untuk membatalkan akibat dari Pemurnian itu. Karena dari pertolongan doa
orang-orang yang benar itulah Allah Bapa akan bergerak untuk menghentikan para pendosa
agar tidak menghancurkan ciptaanNya dan anak-anakNya. Dia akan melepaskan gempa
bumi dengan skala yang belum penah terjadi sebelumnya, letusan gunung berapi di tempattempat yang tidak mungkin dan bumi ini akan diombang-ambingkan seperti kapal ditengah
ombak tanpa memiliki jangkar yang menahannya. [131.6]
Anak-anak, biarkanlah Peringatan itu menyelamatkan kamu semua. Terimalah bahwa
keajaiban itu akan menolong jutaan orang, yang jika tidak begitu, mereka akan musnah.
Namun bagi mereka yang tidak mau merubah hidupnya, berarti mereka memilih rumah
setan. Tanpa doa tak ada harapan bagi mereka karena mereka akan kehilangan kunci-kunci
menuju Surga yang baru diatas bumi. Sebaliknya, mereka akan terbakar didalam api neraka.
Jika mereka tahu kemana jalan setan ini akan menuntun mereka, apakah kamu mengira
bahwa mereka bisa merubah jalan hidup mereka ? Anak-anak, tolonglah mereka dengan
mengatakan kebenaran ini kepada mereka. Berdoalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa
mereka meski mereka tidak mau mendengar. Karena hanya itulah yang bisa kau lakukan.
[131.7]
Juru Selamatmu yang mengasihi [131.8]
Hakim yang adil dan Raja Kerahiman [131.9]
Yesus Kristus [131.10]
132. Bagi para pengikutKu yang menolak pesan-pesan ini
Selasa, 5 Juli 2011 | [132.1] - [132.9]
PuteriKu yang terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa karena sungguh menyenangkan
Aku bisa mengatakan kepadamu bahwa mereka yang imannya dikuatkan setelah membaca
pesan-pesan ini, mereka akan rajin berdoa Kerahiman IIahiKu untuk menyelamatkan jiwajiwa. Anak-anakKu tidak boleh melupakan doa itu, ketika ia didaraskan dengan ketulusan
hati dan dari dalam hati, maka ia akan didengarkan. Doa selalu didengarkan dan beberapa
intensi yang khusus akan dikabulkan sesuai dengan kehendak kudusKu. [132.1]
Anak-anak, teruskanlah doa-doamu karena hal itu bisa meringankan Pemurnian Besar itu.
BapaKu kini siap untuk mengambil alih Kerajaan KudusNya dan mengumumkan
pemerintahanNya sekali lagi ketika Surga yang baru diatas bumi itu terjadi. Besarnya
kejahatan setan di dunia saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena banyaknya
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penduduk dunia serta ulah dari setan, maka terjadi perang dimana-mana. Kebencian antara
manusia dengan manusia sangat terasa. Apakah kebencian itu berupa keserakahan politik,
atau penguasaan satu negara oleh negara lain, adalah tetap sama. Setan memiliki banyak
sekali pengikut. Para pengikutnya itu dalam banyak kesempatan, tidak sadar bahwa dia
telah mempengaruhi setiap pikiran dan perbuatan manusia setiap saat dalam sehari. [132.2]
Seandainya anak-anakKu bisa melihat kehadiran setan didalam diri orang-orang itu maka
mereka bisa menjadi sakit. Mereka merasuki banyak dari anak-anakKu, satu-satunya tanda
yang kelihatan adalah melalui perbuatan jahat mereka. Berdoalah, berdoalah sekarang para
pengikutKu, agar jiwa-jiwa malang yang tersesat itu bisa diselamatkan selama Peringatan
itu. [132.3]
Antara saat ini dan saat Peringatan itu, yang Kuminta darimu, anak-anak, adalah doa-doamu
dan terutama doa Kerahiman Ilahi. BapaKu akan menyelamatkan jiwa-jiwa jika kamu
mempersembahkan dirimu untuk berdoa Kerahiman Ilahi sekali sehari terutama pada jam 3
sore. [132.4]
Bagi para pengikutKu yang menolak pesan-pesan ini Aku memintamu untuk berdoa kepada
Roh Kudus memohon karunia pengetahuan sebelum kamu menolak Sabda KudusKu. Dan
kamu yang menghina para visiuner dan para penerima pesan-pesan ini hendaknya kamu
bertanya hal ini. Jika hal itu berasal dari setan, yang kau percaya telah mempengaruhi
pesan-pesan ini, mengapa dia meminta kamu untuk berdoa ? Untuk mencari
pengampunan ? Untuk menerima Komuni Kudus ? Maka kamu akan tahu bahwa hal itu
tidak mungkin dilakukan oleh setan. [132.5]
Si penipu akan mempengaruhi para pengikutKu pertama-tama untuk mendorong mereka
untuk menolak SabdaKu, karena dia tahu bahwa menolak Sabda KudusKu adalah yang paling
menyakitkan Aku. [132.6]
Tolaklah setan dan jalannya sekarang. Datanglah kepadaKu. Aku memintamu agar kamu
tidak membiarkan dia mempengaruhi dirimu seperti ini. Doa-doamu sangat diperlukan
sekarang untuk menyelamatkan anak-anakKu yang malang yang tak bisa bertahan
menghadapi Peringatan itu. [132.7]
Juru Selamatmu yang mengasihi [132.8]
Yesus Kristus [132.9]
133. Pentingnya Sakramen-sakramen; Perkawinan dan Komuni Kudus
Rabu, 6 Juli 2011 | [133.1] - [133.14]
PuteriKu yang terkasih, perhatikanlah sekarang, ketika iman anak-anakKu semakin
bertumbuh dan berkembang. Ketika masih banyak kegelapan di dunia ini, maka terang dari
para pengikutKu menjadi semakin berkilau seperti siang hari, karena kobaran api Roh Kudus
yang turun ke seluruh bumi. [133.1]
Hari ini puteriKu, Aku ingin mengingatkan semua pengikutKu akan pentingnya berdoa untuk
meringankan penderitaan dunia. Doa-doamu bisa membatalkan berbagai bencana global
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yang telah dinubuatkan. Doa amatlah kuat untuk mencegah dan jika didaraskan bagi orang
lain, ia akan dijawab. [133.2]
Sementara itu Aku berbahagia dengan mereka yang kuat imannya, namun Aku masih
merasa takut dengan mereka yang menentang Terang IlahiKu, Kebenaran ini. Banyak orang
sekarang berkelana di seluruh dunia seperti dalam keadaan pingsan. Tak ada yang bisa
memberi damai kepada mereka. Tak ada yang bisa memberi kebahagiaan kepada mereka.
Tak ada penghiburan materi berapapun besarnya yang bisa meringankan sakit mereka. Jiwajiwa mereka yang kosong itu telah tersesat. Berdoalah bagi mereka. [133.3]
PuteriKu, berdoalah bagi WakilKu, Paus Benediktus, karena dia dikelilingi oleh kuasa-kuasa
Masonik yang kini melakukan segala cara untuk menurunkan dia dari tahtanya. Kuasa-kuasa
jahat ini telah merasuki GerejaKu sejak Konsili Vatikan II dan ia telah mengaburkan ajaranajaranKu. Banyak aturan yang menentang Aku telah diloloskan terutama presentasi Ekaristi
KudusKu oleh umat awam. Tidak adanya rasa hormat kepadaKu dan kepada BapaKu Yang
Kekal melalui aturan-aturan baru yang dibuat untuk mendukung masyarakat modern telah
membuatKu menangis sedih. [133.4]
Ekaristi Kudus hendaknya diterima di lidah dan tidak dikotori oleh tangan-tangan manusia.
Namun inilah yang dilakukan oleh para hamba kudusKu (rohaniwan). Aturan-aturan ini,
didalam rohnya, tidaklah sesuai dengan kehendakKu. Para hamba kudusKu telah dituntun di
jalan yang menurun yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran para rasulKu. Saat ini
sakramen-sakramenKu tidak diperlakukan secara sungguh-sungguh terutama mereka yang
menerima Sakramen Perkawinan serta Komuni Pertama. [133.5]
Sumpah didalam perkawinan adalah sungguh berarti, karena ia adalah sebuah sakramen
dan hal itu dilakukan dihadapan Allah Bapa. Namun bagi banyak orang, ia hanya
berhubungan dengan materi dan penampilan luar saja. Banyak yang telah menerima
Sakramen Perkawinan tidak mengakui pentingnya hal itu. Banyak yang kemudian melanggar
sumpah mereka dengan begitu mudahnya. Mengapa mereka melakukan hal ini ? Mengapa
mereka hanya memberi pemanis bibir saja kepada Persekutuan Kudus ini dan kemudian
mereka berpisah ? Hal ini merupakan ejekan terhadap persekutuan yang paling penting
yang diberkati oleh tangan BapaKu Yang Kekal. Banyak orang yang tidak mematuhi
keinginan BapaKu bahwa tak boleh ada siapapun yang memutuskan persekutuan ini. Namun
banyak orang bercerai dimana hal ini sama sekali tidak dikenal oleh BapaKu. Peceraian
adalah cara mudah untuk lari dari tanggung jawabmu. Semua perkawinan diciptakan di
Surga. Tak seorangpun boleh menghancurkan sebuah perkawinan tanpa menentang
BapaKu. [133.6]
Komuni Pertama [133.7]
Menerima TubuhKu didalam Sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya adalah contoh lain
betapa Aku telah dicemoohkan. Banyak sekali orang tua yang tidak mengerti pentingnya
anak-anak mereka untuk menerima Roti Kehidupan. Mereka lebih tertarik kepada pakaian
yang dikenakan anak-anak mereka dari pada hadiah yang menakjubkan yang akan mereka
terima. Hadiah ini akan membawa mereka kepada keselamatan. Namun aroma
materialisme yang menyelimuti peristiwa itu tak ada hubungannya dengan jiwa mereka.
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BagiKu, yang paling menyedihkan adalah anak-anak kecil itu tidak diberitahu mengenai Aku.
KasihKu kepada anak-anak sangatlah besar. Ketika mereka menerima Komuni Kudus,
dengan kesadaran yang penuh terhadap apa yang sedang mereka terima, maka jiwa mereka
akan menjadi murni. Semakin banyak mereka menerima Aku dengan kesadaran seperti ini,
semakin kuat iman mereka kepadaKu. [133.8]
Ingatlah bahwa jika tanpa sakramen-sakramen maka imanmu menjadi lemah. Setelah
beberapa saat jika jiwamu kehilangan berkatKu maka ia akan menjadi diam tak bergerak.
Semua iman kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal akan hilang jika mereka hanya ingat
sebentar-sebentar saja. Kembalilah kepadaKu melalui sakramen-sakramen. Tunjukkanlah
rasa hormatmu kepada sakramen-sakramen seperti yang selayaknya maka kamu akan
merasakan kehadiranKu lagi. [133.9]
Ingatlah bahwa sakramen-sakramen ada karena sebuah alasan, karena ia merupakan nutrisi
yang kau perlukan bagi kehidupan kekal dari jiwamu. Tanpa sakramen-sakramen maka
jiwamu akan mati. [133.10]
Aku mengasihi kamu semua. Peluklah Aku dengan cara menghormati sakramen-sakramen
yang diberikan kepadamu sebagai hadiah dari Allah Bapa Yang Maha Kuasa. [133.11]
Juru Selamatmu yang mengasihi [133.12]
Raja seluruh umat manusia [133.13]
Yesus Kristus [133.14]
134. Narsisisme (kecintaan berlebihan pada diri sendiri), sebuah epidemi setan di dunia
saat ini
Kamis, 7 Juli 2011 | [134.1] - [134.8]
PuteriKu yang terkasih, Aku ingin dunia tahu bahwa kasihKu kepada mereka menguasai
DiriKu sementara saat ini Aku mempersiapkan Peringatan Besar itu. Aku sangat bahagia
karena Aku tahu bahwa anak-anakKu, terutama mereka yang tidak mengenal Aku, akhirnya
akan mau menerima kenyataan bahwa Aku ada selama peristiwa Kerahiman Besar itu.
[134.1]
Salah satu sifat yang paling mengganggu saat ini yang telah merasuki anak-anakKu adalah
narsisisme, rasa cinta diri, di dunia ini. Epidemi setan ini terjadi di semua tingkatan
masyarakat dan ia merupakan sasaran dari serangan yang paling disenangi oleh setan untuk
memasuki jiwa anak-anakKu dimana-mana. Mereka suka bersolek dan berusaha
berpenampilan berlebihan dengan harapan agar orang lain mengagumi mereka. Cinta
pertama mereka adalah terhadap dirinya sendiri, dimana jika hal itu terasa masih kurang,
mereka akan berusaha mencari perhatian dari orang lain disekitarnya dengan mendorong
mereka untuk memuji dirinya. [134.2]
Saat ini hama dari setan ini begitu besarnya melalui cara bagaimana jiwa-jiwa yang malang
ini membawakan diri mereka dan hal ini tak bisa diabaikan. Obsesi mereka terhadap
penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk bertindak jauh dengan
8
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merusak tubuhnya sendiri dan melakukan apapun yang diperlukan untuk memuaskan rasa
cinta diri mereka. [134.3]
Jika setan hadir didalam jiwa-jiwa semacam ini, hal itu mudah sekali diketahui. Orang-orang
demikian akan penuh dengan kesia-siaan dan cenderung terlihat di tempat-tempat yang
terkenal. Dosa narsisisme akan semakin meningkat selama saat-saat Akhir Zaman ini,
dimana banyak orang berusaha memastikan bahwa penampilan mereka, kesejahteraan
mereka, serta egoisme mereka terpenuhi meski harus mengurbankan sahabat atau keluarga
mereka. Rasa cinta diri dianggap sebagai sifat yang terpuji di dunia saat ini. Pengejaran akan
perolehan pribadi ini tak akan bisa memuaskan karena setan berusaha meyakinkan bahwa
orang-orang ini akan mencari lebih banyak dan lebih banyak lagi. [134.4]
Anak-anak, dosa kesombongan adalah salah satu yang semakin meningkat di dunia saat ini.
Janganlah kamu menerima bentuk tingkah laku semacam ini sebagai bagian dari hidupmu
sehari-hari. Banyak sekali kaum muda menggunakan gambaran ini sebagai bentuk
kesempurnaan tubuh yang harus mereka kejar. Namun sikap dan tingkah laku seperti itu
sebenarnya patut dikasihani jika kamu mau membuka matamu dan melihat hal itu apa
adanya. Ia merupakan pelanggaran terhadap Perintah Pertama dan jika mereka tetap
berada di jalan itu maka mereka akan ditarik oleh si penipu menuju kekacauan yang lebih
jauh. [134.5]
Narsisisme bisa dilihat di berbagai bidang kehidupan termasuk politik, mode, media, film,
dan juga didalam GerejaKu sendiri. Kerendahan hati tak akan bisa diperoleh jika kamu
menderita karena narsisisme. Tanpa kerendahan hati kamu tak bisa memasuki Kerajaan
BapaKu. [134.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi [134.7]
Yesus Kristus [134.8]
135. Allah Bapa Yang Kekal akan mencegah penganiayaan akhir dari Tata Dunia Baru
terhadap anak-anakNya
Jumat, 8 Juli 2011 | [135.1] - [135.20]
PuteriKu yang terkasih, Aku mengerti bahwa tugas ini meminta ongkos darimu dan kamu
perlu beristirahat bagi minggu berikutnya. Tetapi dengarkanlah kepada apa yang Kukatakan
ini. [135.1]
Katakanlah kepada anak-anakKu agar bangun sekarang dan melihat kekacauan di dunia ini
dimana krisis financial banyak terjadi. Katakanlah kepada mereka bahwa keserakahan
manusia ikut menjadi penyebab dari kejatuhan mereka kedalam hutang-hutang dan krisis
perbankan itu telah direncanakan oleh Tata Dunia Baru. [135.2]
Banyak orang yang membaca pesan-pesan ini akan tersenyum dan mempertanyakan
kenyataan ini namun mereka juga harus tahu bahwa jika mereka tidak mau bangkit dan
membela hak mereka maka mereka akan dipaksa untuk menerima Tanda dari Binatang itu
agar mereka bisa mengambil uang mereka. [135.3]
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Mata uang dunia yang baru akan diperkenalkan ditengah dunia yang penuh keraguan ini.
[135.4]
Mata uang Dunia Tunggal itu yang akan diajukan kepada sebuah komunitas yang penuh
keraguan direncakan untuk mengendalikan dirimu. Sekali hal itu terjadi maka mereka akan
berusaha membatasi aksesmu kepada makanan. Anak-anakKu harus menyadari realitas ini,
sebab jika tidak, mereka akan tak berdaya ketika mereka dikuasai oleh Tata Dunia Baru itu
yang dipimpin oleh kuasa-kuasa Masonik. Bersiaplah sekarang, anak-anakKu, karena
meskipun Peringatan itu akan mempertobatkan jutaan orang, termasuk mereka yang setia
kepada Tata Dunia Baru, tetapi hal itu tidak cukup untuk menghentikan perbudakan jahat
dari setan serta antikris. Dengan pengendalian atas uangmu maka kamu akan kesulitan
untuk membela hak-hakmu atas harta milikmu, makanan dan kesehatan, tiga bidang ini
yang akan mereka kuasai jika saat ini kamu tidak mau menyerukan penentanganmu.
Hentikanlah perjalanan para pemimpinmu. Jangan biarkan mereka menggertak kamu. Jika
banyak dari kamu yang waspada akan rencana jahat ini maka kamu bisa memperingatkan
orang-orang lain. [135.5]
Rencanakanlah suplai makananmu sekarang. [135.6]
Rencanakanlah suplai makananmu sekarang. Tanamlah dan belilah benih-benih yang bisa
mempertahankan kehidupanmu. Belilah koin emas atau perak agar nanti kamu bisa
membeli apa yang kau perlukan. Yang paling penting, carilah lokasi, dimana sebagai sebuah
kelompok, kamu bisa bertemu untuk merayakan Misa Kudus. Karena pada saatnya nanti
gereja-gerejamu akan dibakar habis. [135.7]
Pasukan setan adalah seperti semut yang bisa menjadi semakin banyak jumlahnya dalam
waktu yang singkat. [135.8]
Janganlah kamu menerima Tanda itu, chip dari Binatang itu. Berdoalah, berdoalah agar
rumahmu diberi dengan berkat yang khusus untuk menjagamu dari pasukan yang berusaha
mengambil kamu dari rumahmu. Pasukan setan adalah seperti semut. Mereka semakin
banyak jumlahnya dalam hitungan jam. Kamu, anak-anakKu, harus berdoa sekarang dan
memerangi berbagai kejahatan ini yang telah direncanakan oleh Tata Dunia Baru yang
sudah haus untuk menguasai dunia ini. Rencanakanlah untuk memiliki lilin-lilin terberkati di
rumahmu. Simpanlah sekarang karena ia akan menjagamu tetap berada didalam terang
perlindunganKu. Jika kamu tidak ingin menjadi budak dari ajaran yang mengerikan ini, maka
rencanakanlah sekarang. [135.9]
Belilah kompor-kompor gas, selimut, makanan kaleng dan makanan kering, tablet pemurni
air, lilin, bersama dengan benda-benda religious, untuk mempertahankan kamu dan
keluargamu selama Pemurnian Besar itu yang akan terjadi setelah peristiwa Peringatan itu.
[135.10]
Doa-doa telah meringankan akibat dari Pemurnian Besar itu, tetapi kamu, anak-anakKu,
harus tetap waspada setiap saat. Dengan selalu berjaga-jaga dengan persiapanmu kamu
akan bisa bertahan ditengah gempuran besar yang dilakukan saat itu yang akan lebih buruk
dari pada apa yang terjadi ketika umat Yahudi dibawah penindasan Hitler dulu. [135.11]
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Perhatikanlah peringatanKu ini dengan sikap tenang. Karena dengan mempersiapkan diri
sejak awal kamu akan bisa bertahan ditengah kemarahan yang dilakukan oleh Tata Dunia
Baru itu. Bagi kamu yang ikut serta didalam Tata Dunia Baru itu dengarkanlah Aku sekarang.
Bertobatlah. Ikutilah Peringatan itu dengan apa yang ditawarkan kepadamu, yaitu sebuah
kesempatan untuk menjauhi setan dan api neraka. [135.12]
Nasihat bagi para hamba gereja [135.13]
Bagi para hamba kudusKu (rohaniwan) inilah yang akan Kuberitahukan kepadamu. Tetapkan
pandangan matamu kepadaKu sekarang dan berdoalah kepada Roh Kudus agar
mempertahankan kamu sehingga kamu bisa segera mengenali nabi palsu itu begitu dia
muncul ditengah-tengahmu. Kemudian kamu harus berkumpul didalam kelompok-kelompok
untuk menjamin bahwa anak-anakKu masih bisa menerima Ekaristi Kudus selama saat
penganiayaan itu. [135.14]
Tangan BapaKu sudah akan jatuh sekarang dengan kekuatan yang besar kepada para
pemimpin perbankan yang congkak dan jahat, penguasa-penguasa di Barat dan di Timur,
yang secara diam-diam berencana untuk menguasai dirimu. BapaKu Yang Kekal akan
menghancurkan segalanya untuk mencegah mereka melakukan penganiayaan akhir yang
mereka rencanakan terhadap anak-anakNya. Dia tak akan membela upaya mereka itu.
Ingatlah anak-anak, Allah Bapa Yang Kekal ingin melindungi kamu semua. KesabaranNya
telah habis. Hingga kepada menit terakhir Dia masih mau menerima mereka yang datang
kepadaNya meminta pengampunan. Namun kini Dia akan menghentikan rejim yang jahat itu
agar tidak menyebarkan kengerian kepada seluruh ciptaanNya. [135.15]
Dia melakukan hal ini karena kasihNya yang besar kepada anak-anakNya. Bagi mereka yang
mengatakan bahwa Allah Bapa tak bisa marah karena Dia mengasihi semua orang,
ketahuilah hal ini. Ya, Dia marah dan kemarahanNya adalah benar karena adanya perbuatan
jahat yang merasuki keluargaNya yang amat berharga. Akhirnya sekali lagi Dia akan
menyatukan semua anak-anakNya untuk hidup didalam damai selamanya. [135.16]
Ingatlah anak-anak, agar kamu melihat tanda-tanda yang ada disekitarmu. Banyaknya
peperangan, tidak adanya uang, tidak adanya makanan dan fasilitas kesehatan, dan
terimalah kenyataan ini bahwa ini adalah ulah dari setan. Ia bukanlah perbuatan Allah, Bapa
Yang Kekal. Dia tak akan membiarkan tingkah laku ini berlangsung lebih lama lagi.
Bersyukurlah karena Dia segera bertindak karena jika tidak, maka ciptaanNya akan
dihancurkan. Dan Dia tidak mengijinkan hal itu terjadi. [135.17]
Yesusmu yang mengasihi [135.18]
Juru Selamat umat manusia [135.19]
Penebus dunia [135.20]
136. Biarlah para hamba kudusKu tahu apa isi pesan-pesan ini agar mereka bisa
mempersiapkan kawanan
Sabtu, 9 Juli 2011 | [136.1] - [136.8]
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PuteriKu yang terkasih, sementara kamu terus berjalan maju, percaya akan pemahamanmu
tentang pesan-pesanKu, kemudian kamu berhenti untuk merasakan siksan keraguan yang
kau alami. Keraguan ini, yang terjadi pada tahap ini dalam pembicaraanKu denganmu, bisa
membingungkan kamu. Karena setiap langkah mundur, adalah ujian bagi imanmu, puteriKu.
Karena tidak semua orang bisa yakin bahwa dirinya layak bagiKu. Terimalah penderitaan ini,
puteriKu, karena banyak cobaan akan selalu mendera kamu selama tugas ini. Percayalah
kepadaKu dan pasrahkanlah kehendak bebasmu kepadaKu maka Aku akan menolongmu
menjadi kuat didalam tugas ini. [136.1]
PuteriKu, saat ini ada sejumlah visiuner kepada siapa Aku berbicara dengan pertolongan dari
IbuKu Yang Terberkati, Malaikat Agung St.Michael, serta Tritunggal Kudus, namun jumlah
mereka adalah lebih sedikit dari pada yang kau perkirakan. Beberapa dari rasul itu akan
tersembunyi dari pandangan umum, karya mereka hanya diketahui oleh para kudus di
Surga. Kemudian ada juga yang bisa diketahui oleh dunia sebagai para utusanKu. Kamu
adalah salah satunya. Ini bukankah sebuah tugas yang mudah, puteriKu. Itulah sebabnya
Aku mengijinkan kamu untuk menderita dengan beberapa kali berjalan mundur, menerima
berbagai cobaan dan kesalahan. Hanya jika kamu sudah terbiasa dengan semua ini maka
kamu akan semakin kuat hingga akhirnya kamu tidak akan peduli dengan berbagai ucapan
orang lain terhadap dirimu. Kamu sedang berjalan bersamaKu di setiap langkahmu didalam
tugas ini dan kamu tak boleh melupakan hal ini. [136.2]
Adalah penting agar kamu meyakinkan bahwa sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang malang
diberi dengan kebenaran dari SabdaKu ini. Buatlah agar para hamba kudusKu tahu isi dari
pesan-pesan ini sehingga mereka bisa mempersiapkan kawanan mereka sebelum saat
Peringatan itu. Tidaklah penting apakah Gereja mengakui pesan-pesan ini karena waktu
bukanlah milik mereka. Mereka, para hamba kudusKu, akan membutuhkan waktu bertahuntahun untuk bisa menerima pesan-pesanKu. Maka tetaplah kamu berjalan maju. [136.3]
Kamu, puteriKu, akan menciptakan banyak musuh demi namaKu. Ini adalah sesuatu yang
harus kau terima. Karena itu jangan biarkan penghalang itu menghambat jalanmu. PesanpesanKu sedang mempertobatkan ribuan jiwa-jiwa yang tersesat. Maka penting sekali agar
kamu mematuhi Aku setiap saat, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa bisa diselamatkan. [136.4]
Aku tahu bahwa tugas ini membuatmu kesepian dan merasa takut, tetapi ingatlah bahwa
Aku hanya memilih mereka yang mau membuka hatinya dan cukup kuat untuk mewartakan
SabdaKu. Sebagai balasannya kamu akan menerima pertolongan untuk bisa dengan cepat
mewartakan pesan-pesan ini kepada orang banyak. Karena itu janganlah kamu merasa
putus asa dan tidak mampu. Sementara kamu berusaha merasakan bahagia didalam hatimu
ketika memanggul salibKu, hal ini cukup jarang berhasil. Kamu akan selalu menderita demi
namaKu dan masih membutuhkan sementara waktu sebelum kamu merasakan kebahagiaan
yang penuh. Penderitaanmu ini menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa, maka hendaknya kamu
bersyukur atas hal ini. Semua para kudus berada di pihakmu, untuk membuatmu tetap kuat
dan melindungi kamu dari setan yang akan melakukan segala hal untuk menghentikan
kamu. Namun setan tak akan bisa melakukan hal itu, karena tangan BapaKu akan jatuh
kepada mereka yang berusaha menghalangi karyaKu ini untuk menyelamatkan sebanyak
mungkin jiwa, melalui dirimu. Bersandarlah kepadaKu dan Aku akan mendorong karya ini
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sehingga pesan-pesanKu akan didengar oleh jutaan orang, umat beriman maupun mereka
yang tidak percaya di setiap sudut bumi ini. [136.5]
Gurumu yang mengasihi [136.6]
Juru Selamat umat manusia [136.7]
Yesus Kristus [136.8]
137. Janganlah takut, pertobatan akan menciptakan rasa kasih dan damai yang besar
Minggu, 10 Juli 2011 | [137.1] - [137.6]
PuteriKu yang terkasih, bagi banyak sekali anak-anakKu yang merasa takut dengan pesanpesanKu ini, mereka akan mengalami kesulitan menerimanya. Dengarkanlah Aku sekarang.
Kejahatan yang sedang merebak di dunia ini adalah karena ulah manusia melalui dosa
mereka. Hal ini tak boleh terus terjadi. Janganlah takut karena ia tidak akan merubah
rencana yang kini sedang dilakukan oleh kelompok jahat dari Dunia Tunggal. Kamu, anakanakKu, harus waspada atas apa yang sedang terjadi. Penting sekali agar setiap orang
diperingatkan akan usaha dari kelompok ini serta rencana jahat mereka yang bertujuan
untuk menguasai dan mengendalikan kamu. [137.1]
Sambutlah peringatan itu [137.2]
PeringatanKu itu, Tindakan Kerahiman Yang Besar, merupakan hadiah kasih yang amat
besar. Karena itu sambutlah ia karena ia akan menciptakan banyak pertobatan. Pertobatan
akan terjadi dimana-mana hingga ia menimbulkan rasa dan suasana kasih dan damai ketika
anak-anakKu direndahkan oleh peristiwa besar itu. Kemudian jumlah mereka akan semakin
banyak. Semakin banyak orang yang percaya akan Kebenaran itu maka semakin ringan dan
lemah akibat dari ulah Kelompok Dunia Baru itu. Berdoa yang banyak bisa mencegah
kerusakan yang mereka timbulkan. Karena itu janganlah lupa untuk berdoa Rorasio Kudus
serta Kerahiman Ilahi karena gabungan kedua doa itu bisa membatalkan kejahatan yang
sedang mendekat itu. Pergilah sekarang dan janganlah takut. Pandanganlah dengan rasa
antusias kepada sebuah awal yang baru, sebuah zaman damai yang baru, dimana kejahatan
akan diusir demi kebaikan. [137.3]
Itulah JanjiKu kepadamu, anak-anak. [137.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [137.5]
Yesus Kristus [137.6]
138. Panggillah pribadi-pribadi yang tangguh untuk mewartakan SabdaKu
Rabu, 13 Juli 2011 | [138.1] - [138.8]
PuteriKu yang terkasih, jika kamu menjauh dariKu, maka kamu akan kesulitan untuk
menemukan Aku lagi. Aku tahu bahwa kamu percaya, dan Aku telah mengajukan
permintaan yang sulit kepadamu, tetapi SabdaKu adalah penting sekali untuk segera
diwartakan kepada seluruh dunia karena hal itu mendesak sekali dan kamu hendaknya
mematuhi Aku seperti yang Kuminta. Ingatlah bahwa kamu telah menyerahkan
keinginanmu kepadaKu, puteriKu, dimana hal ini merupakan hadiah yang besar darimu
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kepadaKu. Untuk menghormati hadiah itu tidaklah mudah bagimu karena kamu adalah
manusia biasa. Kini Aku memanggilmu sekali lagi untuk mendengarkan Aku dan meluangkan
waktumu bersama Aku. Aku ingin kamu merasakan kasihKu, bukan sekedar kasihKu
kepadamu, tetapi juga kasih yang Kumiliki bagi setiap anakKu di dunia. [138.1]
Aku ingin agar semua pengikutKu mewartakan SabdaKu yang berisi pesan damai dan
kerukunan di seluruh dunia. Mereka harus menjadi sukarelawan dimana saja yang
mengingatkan setiap orang akan perlunya mewartakan pesan-pesan kasihKu ini. Mintalah
kepada para penyanyi, media massa, orang per orang, dan siapa saja yang suaranya
didengarkan dan mau mendengarkan permintaanKu ini. Angkatlah piala kasihKu ini.
Minumlah darinya karena ia memberimu keselamatan yang kau inginkan bukan saja di dunia
ini, tetapi juga didalam kehidupan berikutnya nanti. Bagikanlah ini kepada para pengikutmu
sendiri. [138.2]
Bagaimana melakukan hal ini terserah kepadamu, dan mereka yang mau menjawab
panggilanKu akan diberi dengan karunia rahmat yang diperlukan untuk melakukan tugas
yang suci ini. Anak-anak, ingatlah akan hal ini. Semakin banyak dari kamu yang bangkit
sekarang, untuk mewartakan Sabda KudusKu, dan mengatakan kepada setiap orang tentang
kebenaran ini, maka semakin mudah bagi anak-anakKu untuk menghadapi pemurnian besar
itu serta penganiayaan yang direncanakan oleh kelompok Tata Dunia Baru. [138.3]
PesanKu kepada umat manusia hendaknya didengarkan, diterima dan ditindak-lanjuti untuk
mengingatkan semua orang agar mereka membuka pikiran mereka untuk menerima
keberadaan Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Yang Kudus dan Berkuasa. Karena jika mereka
mau menerima, maka damai akan memerintah kembali di dunia. [138.4]
Demi kurban yang Kulakukan bagi kamu melalui kematianKu di kayu salib, dengarkanlah
panggilanKu dan lakukanlah apa yang kamu bisa untuk membuat semua orang yang kau
kenal mengerti bahwa Aku sedang berbicara kepada dunia seperti halnya yang telah
dilakukan oleh BapaKu kepada para nabi sebelum Aku berada di dunia dulu. Kuatlah kamu.
Beranilah. Berdoalah kepadaKu memohon tuntunan selama perjuanganmu demi Aku dan
BapaKu Yang Kekal. [138.5]
Yesus Kristus [138.6]
Raja umat manusia [138.7]
Juru Selamat dan Penebus [138.8]
139. Pesan-pesanKu akan mengalirkan air mata pertobatan
Kamis, 14 Juli 2011 | [139.1] - [139.8]
PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu lupa bahwa mereka yang berbicara dalam namaKu
akan dicemooh, ditertawakan dan dianggap bodoh. Inilah salib yang Kukatakan itu.
Janganlah kamu terlena jika hal ini terjadi. [139.1]
Banyak orang yang kini menentang Sabda KudusKu. Beberapa ada yang bertanya secara
baik-baik dimana sikap ini berasal dari rasa kasihnya kepadaKu, sementara yang lainnya
menganggap seakan-akan perkataanKu itu sebuah kebodohan dan tidak masuk akal. AnakanakKu hendaknya menerima kenyataan dimana kini Aku semakin meningkatkan
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pembicaraanKu kepada kamu semua karena waktunya sudah hampir habis. Tidak peduli
bahwa SabdaKu ditentang ataupun diterima dengan senang hati, tetapi ketahuilah bahwa
ketika Aku berbicara kepada anak-anakKu dengan cara seperti ini maka penghalang akan
muncul dengan serta merta. Maka ketahuilah bahwa pesan-pesan ini berasal dariKu. Ketika
membaca pesan-pesanKu anak-anakKu menangis, maka mereka tahu bahwa ini adalah air
mata pertobatan, sebuah karunia bagi setiap orang melalui kuasa Roh Kudus. [139.2]
Banyak anak-anakKu yang merasa bingung karena ketika SabdaKu diberikan kepada dunia
dengan cara seperti ini, Aku bisa mengacaukan rutinitas mereka sehari-hari. SabdaKu tidak
akan membawa kebahagiaan kepada setiap jiwa karena kadang-kadang, kebenaran itu bisa
menakutkan. Jika mereka mau duduk tenang dan membiarkan damaiKu membanjiri jiwa
mereka dengan bersikap tunduk kepada Roh Kudus maka mereka akan mengalami kepuasan
yang sejati. Percayalah kepadaKu , anak-anak. Janganlah menghalangi Aku. Dengarkanlah
baik-baik apa yang Kukatakan dan Aku akan membawamu didalam perjalananKu menuju
keselamatan kekal. [139.3]
Ingatlah bahwa Allah Bapa kini sedang mengambil kembali hak atas KerajaanNya yang tak
bisa dicegah oleh siapapun. Segala upaya untuk mencegahNya akan gagal. Sementara para
pendosa masih terus menghina Aku dan BapaKu Yang Kekal, maka tanganNya akan segera
jatuh. Karena Peringatan itu Dia masih menahan tanganNya hingga pertobatan terjadi.
Sementara itu mereka yang tidak mau menerima kebenaran ini, ketahuilah bahwa waktumu
tinggal sedikit saat ini untuk mempersiapkan jiwamu. [139.4]
Berdoalah bagi kamu masing-masing agar jiwa-jiwa bisa diselamatkan. [139.5]
Juru Selamatmu yang mengasihi [139.6]
Yesus Kristus [139.7]
Raja umat manusia [139.8]
140. Hukuman mati, eutanasia, aborsi dan bunuh diri
Jumat, 15 Juli 2011 | [140.1] - [140.9]
PuteriKu, jika anak-anakKu merasakan kasih didalam hati mereka maka mereka boleh
merasa pasti bahwa Aku hadir didalam jiwa mereka. KasihKu membuat anak-anakKu tetap
kuat pada saat mereka paling tidak mengharapkannya. Hal ini juga berlaku bagi pendosa
yang paling keras kepala yang bersembunyi dibalik penampilan yang lembut. [140.1]
Setiap orang di dunia ini adalah sebagai anak kecil yang diciptakan oleh Allah Bapa. Karena
itu selalu ada terang cahaya didalam masing-masing orang meski ia amat lemah ketika jiwa
itu tenggelam didalam kegelapan. Bagaimanapun juga terangKu tetap ada. Karena jika tanpa
hal itu maka jiwa itu berada didalam kegelapan total dan ia tak berfungsi lagi. Jika jiwa-jiwa
berada didalam keadaan gelap total maka mereka sering berusaha bunuh diri. Hal ini terjadi
karena kelemahan jiwa dan rohnya sehingga setan berusaha mencuri jiwanya dengan cara
meyakinkan dia untuk mengakhiri hidupnya. Banyak para pengikutKu tidak mengerti bahwa
keadaan ini bisa terjadi pada jiwa, maka hendaknya mereka banyak berdoa bagi anak-anak
itu yang sedang putus asa. [140.2]
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Allah, BapaKu Yang Kekal, adalah maha rahim dan selalu bersedia menolong jiwa-jiwa ini
dimana mereka menderita hingga pikiran mereka tidak bekerja dengan penalaran yang baik.
Sebuah dosa berat bisa dilakukan jika seseorang, dengan kemampuan mentalnya yang
penuh, memiliki intensi yang jernih dimana mereka sadar bahwa mereka sedang berbuat
salah. Karena itu janganlah menganggap bahwa jiwa-jiwa seperti itu sudah benar-benar
tersesat dan musnah karena banyak yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. [140.3]
Sadarilah bahwa eutanasia tidak disukai oleh BapaKu dan tidak diterima karena tak boleh
ada siapapun yang mengambil nyawa sesamanya. Tak ada alasan yang bisa diberikan untuk
membenarkan hal ini demi nama BapaKu. Toleransi bisa menjadi alasan bersama dengan
perlakuan manusiawi untuk membenarkan hal ini tetapi tak ada manusia, kecuali Bapa Yang
Maha Kuasa, yang bisa menentukan tanggal kematian karena itu bukanlah hak manusia.
Manusia tidak diberi kewenangan untuk melakukan dosa berat ini. [140.4]
Segala alasan diberikan oleh manusia ketika mengambil nyawa orang lain namun tidak
satupun yang bisa diterima untuk menjadi haknya dalam keadaan apapun juga. Hal ini
berlaku bagi hukuman mati, dosa aborsi, serta eutanasia. Bangkitlah sekarang kamu semua
dan ingatlah bahwa kamu akan dihakimi dengan keras jika kamu melanggar perintah yang
paling kudus dari BapaKu, ‘Jangan membunuh’. Ingatlah bahwa hanya ada satu Allah dan
hanya Dia yang bisa memutuskan kapan kehidupan itu berhenti. Jika kamu melanggar
Perintah ini secara sadar maka kamu akan menderita siksaan didalam neraka selamanya.
[140.5]
Tolong, Aku memintamu untuk tidak menyerah kepada tekanan setan yang terus
mendorong pembunuhan sehingga dia bisa mencuri jiwa-jiwa yang sebenarnya akan
memasuki Kerajaan BapaKu. [140.6]
Juru Selamat Ilahimu [140.7]
Guru dan Penebus [140.8]
Yesus Kristus [140.9]
141. Satukanlah keluargamu untuk menikmati Surga yang baru diatas bumi
Sabtu, 16 Juli 2011 | [141.1] - [141.5]
PuteriKu yang terkasih, ketika suatu jiwa tersesat, dari luar nampaknya mereka tetap
bahagia dengan kehidupan yang indah. Namun mereka bisa hilang dariKu dan hal ini amat
menyedihkan Aku. Banyak sekali orang di dunia yang menjalani kehidupannya dengan
segala macam perbuatannya, sibuk sekali hingga lupa bahwa dunia ini terbuat dari tanah.
Bahwa waktu di dunia ini amat singkat. Semua harta milik duniawi ini akan segera menjadi
tak berarti. Dan jika mati dia akan kembali menjadi tanah. Namun jiwa mereka tetaplah
hidup dan tak akan mati. Jiwa akan terus hidup selamanya. [141.1]
Aku berkata kepadamu sekarang, anak-anakKu, agar kamu menyatukan keluargamu dan
sahabatmu untuk berada dekat dengan HatiKu karena jika kamu melakukan hal ini maka
kamu akan berbahagia menikmati Surga yang baru itu selama 1000 tahun dalam keadaan
masih bersatu. Inilah janjiKu kepada kamu semua. Jalanilah kehidupanmu dengan penuh
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tanggung jawab. Taruhlah keluargamu didepan segala yang lainnya di dunia ini. Percayalah
selalu kepadaKu. [141.2]
Bawalah keluargamu kepadaKu. Jika mereka tidak mau datang dengan sukarela, berdoalah
kepadaKu maka Aku akan memberi dorongan kepada mereka. Aku akan selalu menjawab
doa-doa bagi keselamatan jiwa-jiwa. [141.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi [141.4]
Yesus Kristus [141.5]
142. Jika ada orang yang mengaku sebagai DiriKu, maka dia adalah pembohong karena
Aku tak pernah menyatakan DiriKu didalam wujud manusia
Minggu, 17 Juli 2011 | [142.1] - [142.8]
PuteriKu yang terkasih, saat-saat yang paling membingungkan akan segera terjadi ketika ada
orang-orang yang mengaku datang dalam namaKu adalah palsu, tetapi juga ada orang-orang
yang mengaku sebagai DiriKu. Anak-anakKu hendaknya mengerti hal ini. Aku datang
pertama kali sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kali ini Aku akan
datang untuk mengadili. Selama Peringatan itu orang-orang akan berhadap-hadapan muka
denganKu dan Aku tidak akan datang lagi hingga saat Hari Pengadilan itu. [142.1]
Seseorang yang mengaku sebagai DiriKu adalah pembohong. Jiwa-jiwa ini, dan mereka itu
banyak jumlahnya, tidak selalu menimbulkan gangguan. Mereka itu tertipu karena si penipu
berhasil meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kuasa-kuasa ilahiah dan mereka
adalah Putera Allah yang berinkarnasi. Tetapi hal ini tidaklah benar karena Aku tidak pernah
menyatakan DiriKu didalam wujud manusia di dunia ini. Hal ini tak pernah terjadi. Tak ada
orang yang layak memperoleh kehormatan seperti ini dan hal ini juga tidak pernah
dinubuatkan. [142.2]
Banyak orang yang kini muncul dengan mengaku sebagai DiriKu, Yesus Kristus, Putera Allah.
Bagi jiwa-jiwa yang malang itu Aku berkata hal ini kepadamu. Berlututlah kamu sekarang
dan mintalah kepada Allah Bapa agar melindungi kamu dari si penipu. Dia ingin
membingungkan kamu sehingga kamupun akan membingungkan anak-anakKu yang
menantikan KedatanganKu kembali ke dunia dimana hal ini akan mendatangkan penghinaan
dari kaum atheis. Bukan saja kamu mempermalukan namaKu tetapi kamu dengan sengaja
menghalangi iman mereka kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa. [142.3]
Aku juga ingin memperingatkan mereka yang mengaku bisa melakukan keajaiban.
Seseorang yang mengaku seperti ini memiliki kuasa yang bukan dari Allah karena hanya ada
satu Allah saja yaitu Aku, atau Aku sebagai Putera TerkasihNya Yesus Kristus, yang bisa
melakukan hal itu. setan juga memiliki kuasa-kuasa. Dia bisa menciptakan ilusi. Dalam hal
keajaiban penyembuhan yang dilakukan oleh setan, melalui para penyembuh yang kuasanya
diperoleh melalui tindakan okultisme, maka keajaiban-keajaiban itu bersifat sementara. Ia
tidak akan berlangsung lama. Setan juga akan melakukan berbagai keajaiban termasuk
penglihatan-penglihatan, yang bisa dilihat oleh orang banyak di langit. Tetapi itu hanyalah
ilusi saja dan bukan dari Allah. [142.4]
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Anak-anak, karena kamu memperlihatkan kesetiaanmu kepadaKu, maka kamu dicobai oleh
kuasa-kuasa setan setiap hari. Kamu harus memusatkan perhatianmu kepadaKu saja dan
BapaKu Yang Kekal. Ingatlah bahwa Aku tidak berjalan di dunia sebagai manusia saja. Aku
bisa hadir di dunia didalam roh tetapi Aku tidak pernah menyatakan DiriKu didalam diri
manusia. [142.5]
Berdoalah memohon tuntunan setiap hari dan memohon kemampuan untuk membedakan
kebohongan dari kebenaran. [142.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi [142.7]
Yesus Kristus [142.8]
143. Satu-satunya senjata pilihanmu adalah kasihmu kepadaKu
Selasa, 19 Juli 2011 | [143.1] - [143.9]
PuteriKu yang terkasih, syukurlah kini kamu telah kembali didalam tugasmu setelah kamu
beristirahat sejenak. Kamu akan semakin kuat dan ingatlah bahwa kamu masih harus tetap
memusatkan perhatianmu kepadaKu setiap saat. [143.1]
KasihKu kepada semua anak-anakKu sangatlah besar dan hal itu berbeda dengan kasih yang
sering diucapkan oleh manusia di dunia ini. Anak-anakKu bisa merasakan kasihKu ketika
mereka membuka pintu bagiKu pada saat Aku mengetuknya. Jika Aku datang didepan pintu
mereka, mereka memiliki dua pilihan. Mereka bisa membuka pintunya dan mengijinkan Aku
masuk atau mereka tetap menutup pintu itu dan membiarkan Aku diluar. Jika mereka tidak
mengijinkan Aku memasuki jiwa mereka, maka kasihKu merasuki seluruh pribadinya. Adalah
kasih yang membuat mereka merasa lemah sekaligus merasakan sukacita yang besar hingga
mereka tak akan berhenti bercerita kepada orang lain mengenai kabar gembira ini. [143.2]
Bagi para pengikutKu yang mengasihi Aku, ketahuilah hal ini. Karena kasih dan devosimu
kepadaKu maka Aku mengijinkan kasihKu memancar darimu hingga ia menular dan
menyebar kepada seluruh jiwa-jiwa. Sekali kamu mengijinkan Aku memasuki hatimu maka
Aku akan memenuhi kamu dengan rahmat Roh Kudus sehingga kamu bisa berkata kepada
semua orang bahwa Aku ingin berkata sesuatu kepada kamu. [143.3]
Pertama-tama Aku mengasihi kamu dengan kelembutan yang amat besar didalam HatiKu.
Kedua, karena kasihKu maka kini Aku akan mengusir semua setan keluar dari dunia ini agar
aku bisa membawa semua anak-anakKu kembali kepada pelukan Penciptamu, yang penuh
kasih, Allah Bapa. [143.4]
Jangan sampai ada satupun dari kamu, para pengikutKu yang setia, yang membiarkan rasa
takut memasuki hatimu sementara Peringatan itu semakin dekat dalam hitungan minggu.
Karena ketika Kerahiman Besar ini terjadi kamu akan merasa bahagia. Karena hadiahKu
kepadamu itulah maka kamu akan semakin dekat dengan HatiKu lebih dari pada saat
sebelumnya. Hal ini akan membuatmu sangat kuat hingga kamu bisa berlayar tanpa rasa
ragu menuju Surga yang baru diatas bumi, dengan begitu mulusnya transisi itu. [143.5]
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KasihKu saat ini begitu besarnya dari pada saat-saat sebelumnya, ketika kamu para
pengikutKu, melakukan segala usaha untuk mewartakan SabdaKu. Lakukanlah dengan
segala sarana yang kau miliki untuk mengatakan kepada semua orang agar mereka
mempersiapkan diri bagi Peringatan itu. Kamu memang berani, anak-anakKu, dan kamu
membawa kebahagiaan dan sukacita kedalam HatiKu yang bersedih ini yang setiap detiknya
rindu untuk menyelamatkan semua jiwa-jiwa milikKu yang tersesat. [143.6]
Aku bergantung kepadamu sekarang untuk berdoa sebanyak mungkin yang kamu bisa bagi
para pendosa yang tak bisa bertahan didalam ujian Peringatan itu. Pergilah sekarang,
pasukanKu yang kuat dan penuh kasih. Senjata pilihanmu adalah berupa kasihmu kepadaKu.
Didalam hatimu kamu akan tahu bahwa Akulah yang berbicara ini dan Akulah yang
mengetuk pintumu. Kini kamu harus mengetuk pintu para hamba kudusKu di seluruh dunia
dan pastikanlah bahwa mereka membaca Sabda KudusKu ini. [143.7]
Juru Selamat dan Penebusmu yang mengasihi [[143.8]
Yesus Kristus [143.9]
144. Kini kamu berada ditengah saat Kesesakan itu
Rabu, 20 Juli 2011 | [144.1] - [144.11]
PuteriKu yang terkasih, seperti kamu tahu, kamu adalah visiuner yang paling langka karena
ketidak-tahuanmu akan masalah rohani. Namun kamu adalah utusan pilihan. Hendaknya
kamu mengerti bahwa kamu tidak bisa membela pesan-pesanKu dengan melalui kekuatan
yang resmi, karena itu tetaplah diam ketika diminta untuk menjelaskan pesan-pesanKu ini.
[144.1]
Kamu akan ditentang dan dihasut untuk terlibat didalam berbagai argumen religius dan
terutama eskatologis, tetapi janganlah kamu menanggapinya dan janganlah kamu
menjawab dengan pengertianmu sendiri. Karena karya ini maka kamu tidak disukai.
Kecemburuan spirituil akan muncul diantara para pengikutKu terutama para teolog dan
mereka yang telah mempelajari Kitab Suci di sepanjang hidupnya. Karena itu tetaplah kamu
diam karena kamu memang tidak memiliki pengetahuan itu dan kamu tidak memiliki
wewenang untuk melakukan pembelaan itu, seperti yang telah Kukatakan. [144.2]
Ikutliah saja perintah-perintahKu dan jagalah dirimu. Berdoalah seperti yang diminta darimu
dengan segala cara dan tolonglah membawa para pengikutKu dan para devosan yang telah
berjanji untuk mendukung karya ini bersama-sama. [144.3]
Waktunya tinggal sedikit saat ini. Segalanya akan segera terjadi. Peringatan itu sudah dekat
sekarang dan tidak ada cukup banyak waktu yang tersisa untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang
malang itu yang akan musnah. Dengan mendaraskan doa Kerahiman IlahiKu yang
dipersembahkan bagi jiwa-jiwa itu maka jutaan mereka akan bisa diselamatkan. [144.4]
Anak-anakKu, kini kamu berada ditengah apa yang disebut sebagai saat Kesesakan seperti
yang dinubuatkan didalam Kitab SuciKu. Bagian kedua, Kesesakan Besar akan terjadi, seperti
Kukatakan sebelumnya, pada akhir 2012. Hal ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan
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rasa takut dalam dirimu, puteriKu, tetapi untuk membuatmu waspada akan betapa
mendesaknya bagi anak-anakKu untuk berdoa meminta tolong. [144.5]
Baru saja melalui doa-doa dari para visiunerKu diseluruh dunia, kuasa dari Tata Dunia Baru
itu yang didorong oleh kekuatan-kekuatan Masonik, mulai mencair dan dibuka dihadapan
matamu. Banyak lagi kekuatan organisasi global yang lapar ini akan bertekuk lutut sebagai
jawaban bagi mereka, bukan saja kepada Allah Bapa, atas kejahatan mereka, tetapi juga
bagi mereka yang memiliki tanggung jawab di dunia. [144.6]
Perhatikanlah sekarang ketika kelompok-kelompok yang berkuasa berusaha mengalahkan
satu sama lain, berusaha menutupi dosa-dosa mereka dan menyembunyikan kebenaran dari
orang-orang yang mereka takuti yang berkedudukan tinggi. Berdoa, anak-anakKu, adalah
yang membuat semua ini terjadi. Allah Bapa kini akan memberikan hukuman kepada orangorang ini sebelum mereka melaksanakan rencana jahatnya untuk mengendalikan anakanakKu. [144.7]
Ini adalah saat-saat yang menyakitkan, anak-anakKu, karena kuatnya pengaruh setan belum
pernah terjadi sebelumnya seperti saat ini, yang merupakan saat-saat akhir dari
pemerintahannya diatas bumi. Perangilah kejahatan ini, anak-anak, kamu semua. Lihatlah
kepada kekacauan yang ditimbulkannya ketika dia mendorong saudara untuk berseteru
dengan saudara, negara melawan negara, menciptakan kebencian diantara kamu semua
dan tidak menghormati kehidupan orang lain. Kemudian ada juga kebencian kepadaKu, Juru
Selamat mereka, yang ditanamkannya didalam diri anak-anakKu. Kebencian yang disulutnya
kepada BapaKu telah mencapai tingkatan seperti wabah penyakit. Kebencian yang paling
besar yang diperlihatkan kepada BapaKu adalah berupa penolakan atas keberadaanNya.
[144.8]
Betapa kamu merasakan kesedihan, anak-anakKu, jika menghadapi dunia saat ini. Tak ada
seorangpun yang bisa mengabaikan kekacauan seperti ini yang disulut oleh setan serta
jutaan iblisnya yang menyebar di seluruh dunia. KasihKu kini dibuktikan kepada kamu
semua. Melalui PeringatanKu itu Aku datang sekali lagi untuk menyelamatkan kamu melalui
Kerahiman Allah Bapa. Percayalah kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal maka tak ada
yang perlu kau takutkan. Abaikanlah apa yang terjadi maka kamu akan gagal dalam
mempersiapkan dirimu. [144.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi [144.10]
Yesus Kristus [144.11]
145. Tak ada orang yang tidak mendengar SabdaKu sebelum saat KedatanganKu kembali
Sabtu, 23 Juli 2011 | [145.1] - [145.9]
Pesan kedua dari Allah Bapa [145.1]
Aku datang dalam nama PuteraKu Yang Amat Berharga, Yesus Kristus. [145.2]
Puteri pilihanKu, kadang-kadang pikiranmu menyimpang dari panggilan PuteraKu terkasih,
untuk mendengarkan Dia berbicara. Kamu telah naik tinggi di mataKu karena hadiah yang
kau berikan kepadaNya. Hadiahmu yang berupa kesediaanmu menjadi jiwa kurban untuk
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menolong menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa membuatNya menangis bahagia. Karena banyak
sekali jiwa yang akan musnah kedalam api neraka setiap hari, setiap detik, maupun dalam
setiap tarikan napasmu. [145.3]
PuteriKu, PuteraKu menghendaki penyerahan dirimu secara total saat ini. Janganlah ragu
untuk mematuhi segala perintahNya. Hatimu penuh dengan belas dan kasih bukan hanya
kepada PuteraKu yang amat berharga tetapi juga kepada semua anak-anakKu. Dengan
disentuh oleh Roh Kudus maka kamu kini merasakan kasih kepada setiap orang termasuk
yang belum kau kenal dimana disitu kamu bisa melihat adanya terangKu. Kamu, puteriKu,
kini telah diberi dengan rahmat untuk bisa melihat kasih maupun kejahatan dalam diri
setiap orang. Kamu juga akan bisa mengenali dengan segera adanya dosa didalam jiwa-jiwa
malang yang tersesat. [145.4]
Bagi tugas ini maka kamu harus menyelimuti dirimu dengan segala perlindungan. PuteriKu,
Aku akan melindungi kamu dan orang-orang yang kau kasihi karena kini kamu menjadi
sasaran yang lebih keras lagi dari setan. Berdoalah dan mintalah kepadaKu perlindungan ini
setiap hari maka kamu akan diluputkan dari kerasnya penganiayaan itu. Kini hendaknya
kamu memanggilKu untuk menolongmu menyebarkan pesan-pesan ini agar suara PuteraKu
didengarkan dan dihormati sebagaimana mestinya. [145.5]
Utusanku, puteriKu, kamu hanya sedikit mengerti tentang apa yang diminta darimu. Begitu
banyak sekali informasi yang diberikan kepadamu dalam sesaat. Kini kamu akan diilhami
olehKu dan kamu akan menggenapinya, dengan tuntunanKu, segala nubuatan ketika Sabda
PuteraKu disebarkan seperti halnya Kitab Injil disebarkan kepada manusia. Tak seorangpun
yang tidak mendengar Sabda PuteraKu sebelum saatnya tiba bagi kedatanganNya kembali.
Kamu telah diberi tugas ini dan bagi hal ini kamu harus menundukkan kepalamu sebagai
tanda penghargaan atas permintaan yang mulia ini dari Surga. [145.6]
PuteriKu, kamu akan ditolong dengan segala cara namun kamu harus mematuhi PuteraKu
setiap saat. Bangkitlah sekarang puteriKu, karena manusia perlu mendengar sabda
peringatan yang diberikan PuteraKu agar jiwa-jiwa tidak menderita siksaan neraka jika
mereka mati dalam keadaan dosa berat tanpa lebih dahulu diberi kesempatan untuk ditebus
oleh PuteraKu selama Peringatan itu. [145.7]
Biarlah damaiKu membanjiri jiwamu sekarang. HatiKu menyelimuti segala tindakanmu.
Janganlah kamu merasa sendirian didalam tugas ini karena kamu sedang dituntun dalam
setiap menit dalam sehari. [145.8]
Allah Bapa [145.9]
146. Agustus 2011, bulan bagi keselamatan jiwa-jiwa
Sabtu, 23 Juli 2011 | [146.1] - [146.9]
PuteriKu yang terkasih, kamu telah membuatKu sangat bahagia. Dengan penyerahan dirimu
secara total ini berarti Aku bisa menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa dmana-mana. Suatu
jiwa kurban, puteriKu, masih belum jelas artinya bagimu, tetapi pada saatnya nanti, kamu
akan mengerti. Setelah itu kamu akan sangat kuat hingga jika kamu menderita bagiKu kamu
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akan merasa bahagia, bukannya sedih. Memang tidak mudah untuk bekerja bagiKu, Juru
Selamatmu yang terkasih, tidak mudah. [146.1]
Adalah atas inspirasi dari Allah, BapaKu Yang Kekal, maka kamu didorong untuk berani
melakukan kurban ini bagiKu. Ini adalah rahmat yang istimewa puteriKu, meski ia tidak
nampak dalam pengertian manusia, karena rahmatKu tidak selalu membawa kebahagiaan
dan sukacita dalam hidupmu. RahmatKu juga bisa membawa penderitaan tetapi pada saat
yang sama memberimu pengertian yang sejati atas KerajaanKu Yang Mulia. [146.2]
Banyak sekali anak-anak di dunia yang membentuk pasukanKu yang sangat berharga.
Melalui doa, penderitaan pribadi, dan penyebar-luasan SabdaKu ini, mereka akan
menyelamatkan jiwa-jiwa. Semakin kuat pasukanKu dalam menyelamatkan jiwa-jiwa
semakin kecil dan ringan akibat dari Pemurnian itu nantinya. [146.3]
Aku meminta semua anak-anakKu untuk melewatkan bulan Agustus nanti dengan berdoa
Kerahiman Ilahi setiap hari bagi jiwa-jiwa yang tersesat itu yang tak akan bisa bertahan
menghadapi Peringatan itu. Berpuasa sekali dalam seminggu juga diperlukan selain Misa
Kudus harian dan menerima Ekaristi KudusKu. [146.4]
Jika ada cukup banyak dari kamu yang melakukan hal ini, yang Kusebut sebagai bulan
‘Keselamatan bagi jiwa-jiwa’ maka ada jutaan jiwa bisa diselamatkan di seluruh dunia ini.
Lakukanlah hal ini demi Aku, anak-anakKu, maka kamu akan menjadi bagian dari KerajaanKu
Yang Mulia itu. Jiwamu, pada saat kematian nanti, akan bersatu denganKu didalam Surga.
Ini adalah janjiKu yang paling besar. [146.5]
Aku mengasihi kamu, anak-anak. Pergilah sekarang dan bentuklah pasukan yang amat kuat
di dunia. Pasukan Kasih. Pasukan Keselamatan. [146.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi [146.7]
Penebus umat manusia [146.8]
Yesus Kristus [146.9]
147. Allah Bapa akan menghancurkan rencana untuk menjatuhkan beberapa mata uang
Minggu, 24 Juli 2011 | [147.1] - [147.11]
PuteriKu yang terkasih, devosi dan kesetiaan dari para pengikutKu kepadaKu dan kepada
BapaKu Yang Kekal telah menghasilkan sebuah perbedaan yang besar. Kamu, anak-anakKu,
hendaknya mengetahui bahwa devosimu telah mengobarkan HatiKu sedemikian besarnya
hingga seolah ia akan meledak oleh kasih kepadamu. Saat ini Surga berbahagia atas caramu
menghormati Aku, dengan sebuah devosi dan hasrat yang besar itu. Didalam jiwamu, kamu
tahu, bahwa Akulah yang berbicara ini. Adalah Aku yang membawa perasaan kasih dan
kelembutan didalam hatimu. [147.1]
Aku memiliki sebuah pesan bagi kamu semua, anak-anak, yang mengikuti Sabda Kudus dan
IlahiKu didalam website ini. Di dunia modern ini, beginilah caraKu berkomunikasi. Saluran
komunikasi ini dan yang lainnya akan digunakan untuk memastikan bahwa SabdaKu
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didengarkan dan dirasakan oleh seluruh umat beriman, orang-orang yang tidak percaya dan
mereka yang tidak mengenal Aku sama sekali. [147.2]
Ketahuilah bahwa setiap usaha yang kau lakukan karena kasihmu kepadaKu, memiliki
sebuah akibat. Aku mendengarkan kamu masing-masing. Aku tahu kebahagiaan yang telah
Kubawa kedalam jiwamu. Aku menyambut segala cara yang kau lakukan untuk
menyebarkan SabdaKu. Aku akan memberi ganjaran kepada kamu masing-masing dengan
rahmat dan karunia yang istimewa. Mintalah kepadaKu agar mendengarkan doa-doamu.
Datanglah kepadaKu. Aku akan mendengarkan panggilanmu. [147.3]
Baru saja usaha dari Tata Dunia Baru telah gagal dibalik jahitan. Hal ini adalah karena doa,
doa-doamu. Allah Bapa akan menghancurkan mereka yang berusaha menjalankan rencana
tersembunyi untuk menjatuhkan beberapa mata uang di dunia termasuk para pemimpin
politik yang berusaha mereka singkirkan. Tangan Allah Bapa kini akan terus memukul untuk
melindungi kamu, anak-anak. [147.4]
Aku meminta kamu semua untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada suara-suara yang
berpengaruh, termasuk media massa. Banyak orang akan mengira kamu berkhayal, ketika
kamu membicarakan pesan-pesan ini. Janganlah takut karena kamu akan menerima rahmat
yang jauh lebih besar dari pada resiko yang kau tanggung karena usahamu ini. [147.5]
Majulah sekarang anak-anakKu yang terkasih, dengan kasih dan sukacita didalam hatimu.
Karena SabdaKu hendaknya disambut. Akhirnya kamu tahu bahwa Aku berjalan bersamamu
hingga Aku bisa menguatkan ikatan kasih kepada semua pengikutKu yang Kupilih untuk
berada dekat dengan Hati KudusKu. DarahKu yang amat berharga tercurah keluar dengan
sukarela bagi kamu semua sehingga kamu bisa diselamatkan dan menyelimuti kamu setiap
hari. [147.6]
Kamu adalah pasukanKu dan bersama-sama kita akan bangkit untuk membawa semua
saudaramu kembali menuju rumah mereka yang mulia. [147.7]
Aku mengasihi dan membelai kamu masing-masing, anak-anak. Janganlah lupa jika kamu
berdoa kepadaKu setiap hari, daraskanlah doa ini : [147.8]
Oh Yesusku yang amat berharga, peluklah aku dalam tanganMu dan biarlah kepalaku
bersandar pada bahuMu agar Engkau bisa mengangkat aku menuju KerajaanMu yang
mulia ketika saatnya tiba. Biarlah darahMu yang amat berharga itu mengalir kedalam
hatiku hingga kami bisa dipersatukan bersama-sama. [147.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi [147.10]
Yesus Kristus [147.11]
148. Setan menjadi tak berdaya menghadapi para pengikutKu yang setia
Senin,25 Juli 2011 | [148.1] - [148.7]
PuteriKu yang terkasih, dengan sukacita yang besar Aku mengatakan kepadamu lagi tentang
pertobatan yang sedang terjadi saat ini di dunia. Sementara semakin banyak kejahatan
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dilakukan oleh manusia atas pengaruh setan, maka semakin banyak juga anak-anakKu
mempertanyakan besarnya pembunuhan yang terjadi di dunia saat ini. Semakin banyak
kejahatan dihadirkan ke hadapanmu, maka semakin jelas perbuatan setan terlihat. Bagi
mereka yang tidak percaya bahwa setan itu ada, maka biarlah Aku menjelaskan bagaimana
kamu bisa melihat perbuatan jahatnya. [148.1]
Setiap kali anak-anakKu menyaksikan adanya pembunuhan, bunuh diri, perang, korupsi di
pemerintahan serta para pemegang kekuasaan, keserakahan, kecongkakan, serta ketidakadilan, ketahuilah bahwa semua adalah manifestasi dari setan. Setan saat ini semakin nekat
berusaha meracuni pikiran anak-anakKu. Dia melakukan segala cara yang dia bisa pada saat
yang bersejarah ini yang menunjukkan betapa besar kemarahannya. Kamu, anak-anakKu,
menjadi sasaran dari kemarahan itu. Dia menemukan kemudahan untuk merasuki jiwa-jiwa
yang membiarkan diri mereka terbuka lebar-lebar terhadap pengaruhnya, yaitu jiwa-jiwa
yang selalu mencari kemuliaan diri yang instan di dunia ini, sementara di sisi yang lain setan
mengalami kesulitan didalam menggodai jiwa dari para pengikutKu yang setia. Para
pengikutKu itu diberkati melalui karunia Roh Kudus hingga setan tak berdaya menghadapi
mereka. [148.2]
Bagi mereka yang mematuhi perintah-perintahKu untuk berdoa mereka akan semakin kuat
didalam pikiran dan rohnya. Maka mereka tidak peduli jika setan menyerang mereka
dengan kegilaan yang besar karena perisai mereka amat kuat. Hal ini tidak berarti bahwa
setan berhenti berusaha menipu kamu melalui keinginan daging. Hal ini tidak berarti bahwa
setan berhenti melukai kamu dengan membisikkan ke telinga orang-orang yang dekat
denganmu dan orang-orang yang kau kasihi. Tetaplah teguh para pengikutKu, karena
melalui kekuatanmu maka setan akan dihancurkan selamanya. Anak-anakKu, setan akan
menjadi tak berdaya ketika pertobatan itu semakin menyebar. Bagaimana bisa dia memaksa
kamu untuk meminum dari piala kebenciannya yang besar kepada umat manusia jika kamu
tidak merasa haus akan janji-janjinya yang kosong ? Semakin kuat dirimu semakin lemah dia
menggodai kamu. [148.3]
Ketahuilah sekarang jika kamu melihat kekacauan global ini, ini adalah si penipu yang
sedang bekerja. Kini para pengikutKu segera tahu kejahatan setan ketika ulahnya sangat
nyata kelihatan. Berdoalah agar saudara-saudaramu juga bisa menyaksikan kejahatan setan
dan mengenalinya apa adanya. Ketika orang-orang yang tidak percaya akhirnya menerima
kenyataan bahwa setan itu ada, maka mereka akan segera datang kepadaKu meminta
perlindungan. [148.4]
Berdoalah sekarang demi pertobatan global, pertobatan yang akan segera terjadi, bukan
karena Peringatan itu saja, melainkan juga karena kebenaran ini. [148.5]
Guru dan Juru Selamatmu yang mengasihi [148.6]
Yesus Kristus [148.7]
149. Panggilan bagi imam-imam dan para biarawati didalam Gereja Katolik Roma
Senin, 25 Juli 2011 | [149.1] - [149.12]
PuteriKu yang terkasih, SabdaKu kini semakin luas tersebar dan dengan cepatnya ia
berbicara tentang Peringatan itu. [149.1]
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Para hamba kudusKu yang malang sedang menderita, puteriKu. Mintalah semua orang
untuk membaca pesan-pesanKu agar mereka mau banyak berdoa bagi para hamba kudusKu
itu, imam-imam, biarawati, dan semua orang yang memimpin kongregasi Kristiani di seluruh
dunia. [149.2]
Gereja Katolik sedang dianiaya melebihi daya tahannya. Setan dan seluruh pasukannya
menyerang Gereja Katolik Roma. Keinginan setan adalah mau menggerogoti GerejaKu
melalui kejahatan para pejabatnya yang kemudian menuntun kepada situasi yang
mengerikan ini. [149.3]
Anak-anak yang malang yang mengalami penyalah-gunaan sexual, mereka itu diserang oleh
pasukan setan yang hadir didalam diri para hamba kudusKu itu yang membiarkan dirinya
dibujuk oleh setan. [149.4]
Setan berjalan didalam GerejaKu karena dia ingin menjatuhkannya. Bagi para biarawati dan
imam-imam yang tak berdosa, mereka menjadi kurban dari prasangka buruk dari orangorang yang membenci dengan menimpakan dosa-dosa orang lain kepada mereka. [149.5]
PermintaanKu kepada imam-imam dan biarawati serta para hamba kudusKu yang lain
adalah ini. Janganlah kamu menyerah. Ingatlah, dengan melalui cobaanmu itu kamu akan
terangkat tinggi di mataKu jika kamu bisa menanggung semua prasangka ini. Biarlah Aku
menghapus air matamu sekarang karena kamu sedang dianiaya dengan cara yang belum
pernah dialami sebelumnya oleh GerejaKu. [149.6]
Kamu, para hamba kudusKu, adalah merupakan para rasulKu dan janganlah kamu menyerah
kepada tekanan dari luar itu. Janganlah kamu berhenti memanggilKu untuk mengikuti Aku.
Ingatlah bahwa Aku adalah Gerejamu. Aku menangis sedih sekali demi kamu. Kini kamu
sedang menderita karena dosa-dosa para saudaramu yang tunduk kepada setan. Berdoalah,
berdoalah, berdoalah memohon keberanian untuk tetap teguh berdiri dengan gagah berani
untuk mewartakan SabdaKu KudusKu. [149.7]
Aku membutuhkan dukunganmu lebih dari pada sebelumnya. Aku membutuhkan kamu
untuk memberikan sakramen-sakramen kepada kongregasi yang kelaparan dan kecewa.
Janganlah kamu membuatKu kesepian, terutama saat ini, ketika setan merasuki Gereja
Kristiani bersama para pengikutnya. [149.8]
Datanglah sekarang dan berdoalah yang banyak demi keselamatan dirimu sendiri dari nabi
palsu itu yang berjalan di lorong-lorong kekuasaan didalam Vatikan. Segera dia akan
muncul. Janganlah kamu mengikuti dia atau kamu akan terlepas dariKu selamanya. Inilah
janjiKu. Berlututlah kamu dengan kerendahan hati dan panggillah Roh Kudus agar
menerangi jiwamu sehingga kamu bisa membedakan kebenaran dari kebohongan yang akan
dipaksakan untuk kau telan oleh nabi palsu itu. [149.9]
Janganlah kamu kecewa dengan cobaan-cobaan yang kau tanggung. Terimalah semua itu
karena ia akan memberimu kekuatan didalam pikiran dan jiwamu. Kemudian kamu akan
menuntun anak-anakKu menuju saat-saat akhir zaman dengan kerendahan hati, kemuliaan,
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dan kekuatan. Beranilah kamu sekarang. Aku sedang menuntunmu. Datanglah sekarang dan
berdoalah memohon rahmat yang akan membuatmu semakin kuat didalam tugas ilahimu.
[149.10]
Juru Selamatmu yang mengasihi [149.11]
Yesus Kristus [149.12]
150. Pesan dari Perawan Maria – ‘Jiwa Kurban’
Kamis, 28 Juli 2011 | [150.1] - [150.6]
Anakku, dengan sukacita yang besar aku datang untuk menuntunmu didalam tugasmu
menolong Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan lebih banyak lagi
jiwa-jiwa. Penyerahan dirimu kepada Yang Maha Tinggi, Allah Bapa, kesediaanmu untuk
menjadi jiwa kurban, diterima dengan sukacita yang besar di Surga. [150.1]
Kamu, anakku, kini akan menolong jiwa-jiwa itu, yang jika tanpa hal itu, mereka akan masuk
kedalam lembah kegelapan. Persembahanmu ini akan mendatangkan ganjaran rahmat yang
istimewa yang memberimu kekuatan untuk menanggung berbagai cobaan dengan lebih
mudah. Rohmu, anakku, kini akan dikuatkan sehingga harta benda yang amat berarti di
dunia ini menjadi tak berarti di matamu. [150.2]
Panggillah aku selalu, Ibumu dan pembimbingmu, untuk membawamu menuju dada
Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus dan Allah, Yang Maha Tinggi. Berdoalah sekarang
untuk melakukan persiapan yang cukup untuk mempersembahkan dirimu bagi tantangan
yang penting ini. [150.3]
Aku selalu menyelimuti kamu dengan mantelku yang kudus dan kamu, anakku yang manis,
akan selalu dekat dengan hatiku. [150.4]
Ibumu yang mengasihi [150.5]
Ratu para Malaikat [150.6]
151. Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang akan menghadapi kutukan yang tak bisa bertahan
disaat Peringatan itu
Kamis, 28 Juli 2011 | [151.1] - [151.10]
PuteriKu, ‘kekeringan spirituil’ yang kau alami selama beberapa hari ini ketika kamu
mengalami kesulitan dalam berdoa, itu adalah ulah dari si penipu yang berusaha
merenggutmu dariKu. [151.1]
Kini setelah kamu memberikan sumpah setiamu untuk menjadi jiwa kurban kepada BapaKu
Yang Kekal untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa, kamu mendapatkan
perlindungan khusus untuk mencegah si penipu menyesatkan kamu. [151.2]
Kini saatnya tiba untuk banyak sekali berdoa didalam kesempatanmu yang terakhir ini, anakanak, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu yang tak akan bisa bertahan menghadapi saat
Peringatan itu nanti. Ikutilah panggilanKu untuk banyak berdoa bagi anak-anak yang malang
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dan tersesat itu selama bulan Agustus nanti, sebagai bulan yang dipersembahkan bagi
Keselamatan Jiwa-jiwa. [151.3]
Sebarkanlah kelompok-kelompok doa dimana-mana untuk mengikuti petunjukKu dengan
mengikuti Misa harian, Ekaristi Kudus harian, serta berpuasa seminggu sekali dalam seluruh
bulan itu. Janganlah menyepelekan kekuatan doa-doa yang kau lakukan ketika tiba saatnya
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [151.4]
Mulailah dengan berdoa bagi para anggota keluargamu sendiri yang berdosa atau yang tidak
percaya. Hal ini termasuk para sahabat dan kenalanmu yang dengan sengaja mengabaikan
ajaran-ajaranKu dan yang berbuat tidak adil terhadap sesamanya. Mereka membutuhkan
doa-doamu sekarang. [151.5]
Kini saatnya untuk melakukan perenungnan didalam keheningan sementara saat Peringatan
itu semakin dekat. Aku memintamu untuk diam, berdoa, tanpa ada gangguan dari luar,
pusatkanlah perhatianmu, dan Aku memerintahkan agar para hamba kudusKu (rohaniwan)
untuk menuntun anak-anakKu berdoa bagi jiwa-jiwa yang terkutuk. Hanya doa yang bisa
menolong mereka terutama kaplet Kerahiman IlahiKu. [151.6]
Bersatulah didalam kasih demi Aku. [151.7]
Juru Selamatmu yang mengasihi [151.8]
Yesus Kristus [151.9]
Catatan : ketika visiuner ini menuliskan pesan ini dia mengira bahwa istilah ‘jiwa-jiwa yang
menghadapi kutukan’ adalah sama seperti mengatakan ‘jiwa-jiwa yang terkutuk’. Sejak itu
Yesus meminta agar anak-anakNya mengerti bahwa SEMUA jiwa, kenyataannya, bisa
menghadapi kutukan, dan mereka bisa diselamatkan melalui doa Kerahiman Ilahi bagi
mereka. Yesus memerintahkan Maria untuk merubah kata ‘jiwa-jiwa terkutuk’ menjadi
‘jiwa-jiwa yang menghadapi kutukan’. [151.10]
152. Kamu bukanlah milik setan, tetapi kamu adalah milikKu dan milik BapaKu Yang Kekal
Sabtu, 30 Juli 2011 | [152.1] - [152.8]
PuteriKu yang terkasih, ada saat-saat ketika kamu mengira bahwa dirimu tidak mampu
menanggung cobaan-cobaan yang kau terima karena pesan-pesanKu ini, tetapi janganlah
kamu takut. Takut bukanlah sesuatu yang perlu kau rasakan. Jika kamu lebih dahulu
membiarkan Aku mengambil rasa takutmu dengan cara percaya penuh kepadaKu, maka
kamu akan bebas dari rasa itu. [152.1]
Betapa anak-anakKu telah melupakan kuasa dari ranah ilahiKu, puteriKu, dan seandainya
saja mereka mau, hanya sebentar saja, meletakkan penolakan mereka, maka mereka akan
bisa melihat dengan jelas rencana ilahiKu bagi umat manusia yang dibuka bagi mereka.
Perisai penolakan ini, yang berasal dari kepandaian manusia, yang didorong oleh logika
mereka, yang disulut oleh berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, semua itu tidak lain adalah
jerami yang tak berharga. Ia nampak kuat, tetapi kosong ditengah. Namun manusia percaya
bahwa ia bisa memberi perlindungan terhadap kebenaran, kebenaran dari kehadiran ilahiah
dari Allah. [152.2]
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Perisai penolakan itu, anak-anakKu, yang menghalangi Aku dan ajaran-ajaranKu dari
kehidupanmu, akan menjadi kejatuhanmu. Pada saatnya nanti ia tak bisa lagi melindungi
kamu yang akan terbakar dengan cepat, dalam sesaat, sama seperti jerami, hingga kamu
menjadi telanjang. Ketelanjanganmu itu akan membuka kepadamu adanya tipuan dari setan
serta semua janji-janji palsunya di bidang keamanan duniawi ini yang sebenarnya tidak ada.
Sifat keras kepala manusia didalam mengakui keberadaan BapaKu Yang Kekal menjadi
penyebab dari keterpurukannya didalam kegelapan. [152.3]
Jika kamu melihat terangKu, kobaran api kasihKu, nampak di langit dalam waktu dekat,
janganlah kamu merasa ragu. Ini bukanlah ilusi. Ia adalah kenyataan dan kamu harus
merendahkan dirimu dan membuka matamu terhadap kebenaran. Janganlah kamu
mengalihkan pandangan matamu atau menutupinya dengan rasa takut. KehadiranKu
hendaknya disambut olehmu sebagai kesempatan terakhirmu untuk memperoleh
keselamatan. Adalah Aku yang datang untuk memelukmu didalam lenganKu. Adalah Aku,
Juru Selamatmu, yang datang sekali lagi untuk membawamu kembali dari tepi jurang
kegelapan dan putus asa. Aku telah berkata kepadamu bahwa Aku tak akan menolak kamu.
Aku tak akan meninggalkan kamu karena ulah setan, karena kamu bukanlah miliknya. Kamu
adalah milikKu dan milik BapaKu Yang Kekal, Penciptamu. [152.4]
Jika kamu melihat kobaran api kemuliaanKu di langit, maka berbahagialah. Segala keraguan
yang kau miliki mengenai keberadaan Allah Bapa, akan menghilang. Agar kamu bisa
memperoleh manfaat dari Rahmat yang dibawa oleh Peringatan itu kedalam jiwamu,
sehingga kamu bisa diselamatkan, maka kamu harus nampak kecil di mataKu dan meminta
pengampunan dariKu atas dosa-dosamu . kemudian kasihKu akan membanjiri jiwamu dan
kamu akan kembali kepadaKu serta rumahmu yang sejati. Jika kamu menolak kerahimanKu
karena kesombonganmu, atau karena penalaran intelektualmu, maka kamu akan musnah.
[152.5]
Kini nantikanlah kerahimanKu dengan sukacita dan rasa penuh semangat karena kamu akan
menjadi utuh kembali. Kamu akan dilahirkan kembali. [152.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi [152.7]
Yesus Kristus [152.8]
153. Bersiaplah setiap saat
Senin, 1 Agustus 2011 | [153.1] - [153.8]
PuteriKu yang terkasih, akhirnya kini kamu benar-benar telah menyatu denganKu. Kini kamu
melihat mengapa ada sebuah urgensi yang besar untuk menolong orang-orang, agar mereka
mau membuka mata mereka, agar mereka segera bertobat, agar bisa memasuki Kerajaan
BapaKu. [153.1]
Banyak sekali orang saat ini yang mencemooh Aku. Ketika namaKu disebut oleh umat
beriman dengan rasa hormat, maka merekapun juga dicemooh dan ditertawakan. Kemudian
ada lagi orang-orang lain yang menjadi marah ketika ditentang dalam namaKu. Ada juga
orang-orang yang bukan saja menyangkal Aku, tetapi juga membenci Aku. Belum pernah
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terjadi sebelumnya keadaan seperti saat ini dimana ada banyak sekali orang di dunia ini
yang berpaling dari iman mereka kepadaKu. [153.2]
Banyak sekali jiwa yang memilih membuang pikiran bahwa Aku, atau BapaKu Yang Kekal,
ada. Mereka berpikir bahwa tidak masalah apakah mereka percaya atau tidak kepadaKu,
karena hal itu tidak ada hubungannya dengan hidup mereka. Banyak juga orang yang masih
ragu-ragu imannya, yang kemudian mengabaikan ajaran-ajaranKu dan mereka hanya
mengakuinya sebagai pemanis bibir saja. Mereka berpikir bahwa mereka nanti akan
memiliki banyak waktu untuk mulai memperhatikan kebutuhan iman mereka. Hal ini
memang benar bagi orang-orang muda yang mengira bahwa iman mereka bukanlah sesuatu
yang dibutuhkan atau perlu dikhawatirkan. Mereka mengira bahwa mereka masih memiliki
waktu beberapa tahun kedepan untuk kemudian menghormati Juru Selamat mereka serta
BapaKu Yang Kekal. Inilah sebabnya orang-orang yang sudah tua cenderung untuk
mengobarkan semangat iman mereka pada usia yang sudah lanjut dari kehidupan mereka
keitka mereka mulai memikirkan kehidupan berikutnya nanti. [153.3]
Apa yang tidak disadari oleh manusia adalah bahwa mereka bisa mati setiap saat, pada
umur berapapun, dari lahir hingga masa tua mereka. Maka dia harus bersiap-siap setiap
saat. [153.4]
Aku meminta kepada semua umat beriman agar berdoa memohon karunia pengetahuan
untuk bisa mengajari orang-orang muda akan pentingnya membuka mata mereka kepada
kasihKu dan kasih dari BapaKu Yang Kekal kepada mereka masing-masing. Tolonglah
membuka mata mereka terhadap janji akan Surga. Itu adalah kewajibanmu kepadaKu
sekarang agar Aku tidak sampai kehilangan anak-anak muda itu kepada kebohongan yang
disebarkan oleh setan di dunia saat ini. [153.5]
Tolonglah Aku untuk menyelamatkan orang yang mengira bahwa waktunya masih panjang
bagi mereka untuk mulai memperhatikan jiwa mereka didalam persiapan menyambut Surga
yang baru di bumi yang kini sudah semakin dekat dan yang akan segera menjadi kenyataan
dalam sekejap mata saja ketika orang-orang paling tidak mengharapkannya. [153.6]
Guru dan Juru Selamatmu yang mengasihi [153.7]
Yesus Kristus [153.8]
154. Berbagai pertanyaan kepada Yesus
Senin, 1 Agustus 2011 | [154.1] - [154.15]
Setelah menerima pesan berjudul ‘Bersiaplah setiap saat’, visiuner ini melihat suatu
gambaran Yesus dimana Dia nampak bersedih. Lalu Maria bertanya kepadaNya dengan
sejumlah pertanyaan yang segera dijawab oleh Yesus. [154.1]
Tanya : Apakah Engkau bersedih ? [154.2]
Jawab : Ya dan capek. Dosa-dosa manusia telah mengoyakkan hatiKu hingga terbelah dua.
[154.3]
Tanya : Apa yang bisa menolong ? [154.4]
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Jawab : Doa yang banyak. Devosi dari para pengukutKu melalui doa harian kaplet Kerahiman
Ilahi serta doa Rosario Kudus akan bisa menyelamatkan anak-anakKu. Mereka, para
pengikutKu, harus bertekun meski hal ini terasa berat. [154.4]
Tanya : Apa yang paling mengecewakan Engkau ? [154.6]
Jawab : [154.7] Mereka, yang bukan saja membenci Aku, tetapi mereka juga menyembah
setan melalui upacara-upacara cabul dimana mereka tak bisa melihat bahwa diri mereka
dibohongi. [154.8]
Juga hamba-hamba kudusKu (rohaniwan) yang telah kehilangan kasih mereka kepadaKu.
[154.9]
Mereka yang menganiaya orang-orang lain. [154.10]
Para pembunuh yang tidak mempedulikan kehidupan anak-anakKu. [154.11]
Aborsi, bentuk pembunuhan besar-besaran yang terburuk. Aku menangis setiap kali ada
jiwa-jiwa kecilKu yang tidak sempat menghirup napas pertama mereka. [154.12]
Perang dan betapa mudahnya ia disulut oleh orang-orang , yang jika mereka berada
ditengah medan perang, akan berlari lebih dahulu secara munafik. Banyak dari orang-orang
ini yang menyatakan perang hanya untuk mendapatkan keuntungan kekuasaan pribadi.
Mereka itu sangat menentang Aku. [154.13]
Tanya : Apa yang membuat Engkau bahagia ? [154.14]
Jawab : Iman dari para pengikutKu dan mereka yang bertekad untuk menolong Aku
menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku mengasihi mereka dengan lembut sekali. Mereka akan
menerima ganjaran yang besar didalam Kerajaan BapaKu. [154.15]
155. Allah Bapa : Salah satu pesan yang terpenting bagi umat manusia
Selasa, 2 Agustus 2011 | [155.1] - [155.12]
Aku datang dalam nama PuteraKu, Yesus Kristus. Aku adalah Allah Bapa dan Aku ingin
berbicara kepada seluruh dunia. Adalah menjadi niatanKu untuk menunda (to put a stay on
the severity of) saat Pemurnian itu untuk memberi sebuah kesempatan kepada umat
manusia agar membuka hati mereka kepada kebenaran dari keberadaanKu. Mereka itu,
anak-anakKu yang amat berharga, harus tahu bahwa Aku adalah Allah, yang pertama adalah
Kerahiman, dan yang kedua adalah Keadilan. [155.1]
KerahimanKu telah diperpanjang hingga batas yang luar biasa luasnya. Karena kuasa dari
doa, maka Aku telah menahan tanganKu dengan KerahimanKu, agar manusia bisa
menghilangkan kebencian yang ada didalam jiwa-jiwa diseluruh dunia. [155.2]
Berhati-hatilah anak-anakKu, ketika Aku memperingatkan kamu bahwa jika kamu gagal
dalam menghentikan penyebaran dosa-dosamu, maka hal ini akan berakibat pada
pemurnian yang akan menghancurkan banyak sekali umat manusia. Pemurnian semacam ini
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belum pernah disaksikan sejak zaman air bah di zaman Nuh dulu yang menghancurkan bumi
ini. [155.3]
Aku tidak akan mengijinkan kamu, anak-anakKu yang tak mengenal terima kasih, untuk
menghancurkan mereka yang setia kepadaKu. Dan Aku juga tidak akan berdiam diri serta
membiarkan Tata Dunia Baru itu mengotori ciptaanKu. Anak-anakKu. BumiKu. [155.4]
Perhatikanlah hal ini sekarang, salah satu peringatan akhir yang diberikan kepada umat
manusia. Berbaliklah dari jalan dosa maka kamu akan diselamatkan. Berbaliklah dari devosi
buta terhadap godaan setan serta pesonanya yang membujuk, yang menarik kamu melalui
sarana-sarana kasih egois serta keajaiban materi. Jika kamu terus mencemarkan dunia yang
indah ini yang diciptakan dari rasa kasih kepadamu, dengan cara seperti yang kau lakukan
saat ini, maka ia tidak akan ada lagi bagimu untuk kau rusakkan lagi lebih jauh. [155.5]
Aku adalah Allah Kasih, tidak mudah marah, namun kesabaranKu semakin habis. Mereka
yang terus berusaha menghancurkan anak-anakKu melalui perang dan pengendalian atas
keuangan dunia, ketahuilah bahwa hari-harimu sudah dihitung mundur. Kesempatan
penebusanmu saat ini adalah yang terakhir. Jika kamu tidak menanggapinya secara benar
selama karunia besar dari KerahimanKu itu, saat Peringatan itu, maka kamu dan
kelompokmu akan dihancurkan. [155.6]
KemuliaanKu akan disaksikan oleh setiap pria, wanita dan anak-anak. Mereka yang memilih
jalan menuju KerajaanKu akan memiliki kehidupan kekal. Mereka yang tidak, akan
mengalami sebuah kegelapan yang tak pernah bisa dibayangkan atau diinginkan. [155.7]
Para pengikut setan yang dengan sengaja mengidolakan kejahatannya, dengarkanlah janjiKu
sekarang. Kamu, anak-anakKu yang tersesat, akan ditawari dengan uluran tangan yang
penuh kasih dan damai sekali lagi selama saat Peringatan itu. Raihlah ia karena ia akan
menjadi penyelamatanmu untuk kembali menuju dada kasihKu. Jika kamu mengabaikan
permintaanKu ini maka kamu akan menderita selamanya dan tak pernah bisa kembali
kepada kawanan keluargaKu yang Kukasihi. [155.8]
PuteriKu, ini adalah salah satu peringatan yang paling penting untuk menyelamatkan
saudara-saudaramu dari siksaan api neraka yang kekal. [155’9]
Raja Yang Maha Tinggi [155.10]
Allah Bapa Yang Maha Kuasa [155.11]
Catatan : bagi mereka yang tidak mengerti istilah ‘put a stay on the severity’, hal ini berarti
menahan atau menunda, untuk saat ini. [155.12]
156. Pesan dari Perawan Maria – Aku hanya akan menampakkan diri beberapa kali lagi di
dunia
Rabu, 3 Agustus 2011 | [156.1] - [156.9]
Anakku, tidak perlu ada rasa takut didalam melaksanakan tugas ini karena ia telah
dinubuatkan bahwa pertobatan akan terjadi. Tetapi yang menyedihkan, tidak semua orang
akan dan bisa diselamatkan. Mereka yang menganiaya Puteraku yang berharga di dunia saat
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ini bernasib lebih buruk dari pada mereka yang menganiaya Dia selama Penyaliban dulu.
Karena Puteraku mati untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebuah pelajaran
telah diberikan kepada seluruh dunia akan perlunya devosi kepada Puteraku. Banyak orang
yang mengetahui kebenaran ini memilih untuk mengabaikannya. [156.1]
Aku telah diutus berkali-kali untuk mendorong kegiatan berdoa diseluruh dunia, namun
peringatan –peringatanku kepada anak-anak selama ini telah dilupakan. Saat ini ketika aku
memperkenalkan diriku melalui para visiuner di berbagai negara, bukan saja mereka
diabaikan, tetapi mereka juga menderita cemoohan. Kehadiranku serta tanda-tanda yang
kuperlihatkan di langit serta berbagai manifestasi lain ditolak. Terutama imam-imam dan
para uskup menolak dan mengabaikan peringatan-peringatanku. Merekapun telah berpaling
dari kepercayaan akan campur tangan ilahiku. Betapa buta mereka itu dengan menolak
pertolonganku, Ibu mereka yang penuh kasih ini. [156.2]
Puteraku sangat menderita. Sungguh menyayat hati jika menyaksikan Dia bersedih saat ini
karena kejahatan dosa. Anak-anakku tidak berpikir bahwa Dia sangat menderita jika Dia
menyaksikan betapa kejamnya manusia di dunia ini. [156.3]
Anakku, ingatkanlah semua anak-anakku yang lain bahwa aku hanya akan menampakkan
diri beberapa kali lagi di dunia ini karena saatnya telah tiba bagi pertempuran akhir itu
dimana aku akan menghancurkan kepala ular. [156.4]
Anak-anakKu harus mengetahui betapa besarnya mereka dikasihi dan dibelai oleh Puteraku
yang terkasih. Aku meminta mereka untuk membuka hati mereka dan memperlihatkan
belas dan kasih kepadaNya seperti yang layak diterimaNya. Dia, Juru Selamatmu, yang
secara sukarela menerima kematian dalam bentuknya yang paling kejam untuk
menyelamatkan kamu, kini Dia juga ingin menyelamatkan angkatan ini dari jerat setan.
[156.5]
Anakku, dia, si penipu, tersenyum karena dia tahu bahwa dia telah berhasil mencuri jiwajiwa yang berharga. Berdoalah, berdoalah, berdoalah sekarang agar Puteraku didengarkan
selama saat Peringatan itu dan agar karunia penebusanNya diterima dengan tangan terbuka
dan sikap rendah hati. [156.6]
Ingatlah, sebagai Ibumu aku selalu meminta pengampunan bagi anak-anakku. Air mataku
mengalir bagi mereka yang tidak mau mendengar kebenaran ini dan hanya dengan melalui
doa yang tekun maka jiwa-jiwa yang malang ini bisa ditebus. [156.7]
Ibumu yang mengasihi [156.8]
Bunda dan Ratu Dukacita [156.9]
157. Hari kelahiranku adalah hari pesta yang istimewa
Kamis, 4 Agustus 2011 | [157.1] - [157.5]
Anakku, besok adalah hari pesta yang sangat istimewa bagiku, Ibumu yang mengasihi,
karena itu adalah hari kelahiranku. [157.1]
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Hatiku bergolak oleh kesedihan karena adanya penyalah-gunaan yang diderita oleh
Puteraku demi dosa-dosa umat manusia. Aku tersenyum jika aku melihat anak-anakku yang
setia melakukan segala upaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, namun air mataku masih
mengalir karena aku tidak tahan melihat penderitaan di duniamu ini. [157.2]
Anakku, janganlah kamu berpaling barang semenit sekalipun ketika kamu menyebarkan
pesan-pesan dari Puteraku Yesus Kristus dan Allah Yang Maha Tinggi, karena waktunya
semakin habis. Persembahkanlah sebanyak mungkin waktumu bagi tugas ini. Tetaplah kamu
bekerja, anakku. Aku akan menyelimuti kamu dengan mantelku yang kudus setiap saat.
[157.3]
Ibumu yang mengasihi [157.4]
Ratu Surga [157.5]
158. Saat penantian – katakanlah kepada orang-orang agar mengetahui apa yang musti
diharapkan
Kamis, 4 Agustus 2011 | [158.1] - [158.9]
PuteriKu yang terkasih, setiap hari dunia semakin jatuh kepada kehancuran yang semakin
parah. Diantara anak-anakKu terdapat berbagai macam pengharapan, kekhawatiran,
kemarahan, putus asa, karena perang dan tidak adanya uang untuk membeli makanan dan
pakaian yang layak bagi keluargamu. Namun perhatikanlah ini. Kamu tidak harus memenuhi
kebutuhanmu sendiri lebih lama lagi, karena segera, setelah Peringatan itu, akan terdapat
perasaan terang yang positive serta kasih di dunia. Tidak semuanya musnah, puteriKu.
[158.1]
Berdoalah bagi mereka yang bertobat selama Peringatan itu agar mereka tetap berada di
jalan kebenaran. Berdoalah agar kasih kepadaKu dan kepada Bapa Yang Kekal semakin kuat
diantara para pengikutKu yang telah mengenal kebenaran. [158.2]
Sepanjang anak-anakKu masih percaya akan karunia Peringatan itu maka tak ada yang perlu
ditakutkan. [158.3]
Bagi mereka yang tidak berada di jalan yang benar dan kembali kepada jalan dosa, maka
banyaklah yang perlu ditakutkan. BapaKu tidak akan membiarkan mereka mengotori orang
lain melalui kejahatan dan kesesatan mereka. Mereka akan dihentikan. Yang menyedihkan,
banyak orang yang akan berpaling dari kebenaran dan berusaha melanjutkan upayanya
untuk mengendalikan dan menguasai sisa anak-anakKu. [158.4]
Berdoalah agar Pemurnian itu diringankan. Doa-doamu akan bisa mempertobatkan dan
mencegah banyak dari keadaan ini. Kini adalah saat penantian. Berdoa. Bersiap-siap dan
memastikan bahwa ada sebanyak mungkin orang tahu apa yang musti diharapkan. [158.5]
Bulan Agustus ini, ‘bulan Penyelamatan bagi jiwa-jiwa’ sangatlah penting, anak-anakKu.
Bertekunlah didalam devosimu bulan ini karena jiwa-jiwa yang harus kau selamatkan banyak
sekali. Surga berbahagia atas kemurahan hati serta kasih dari jiwa-jiwa para pengikutKu
33

The Warning Indo 2011

yang bersedia melakukan hal ini, yang merupakan hadiah yang sangat berharga bagiKu,
sehingga orang-orang bisa diselamatkan selama saat Peringatan itu nanti. [158.6]
Pergilah sekarang, puteriKu, dan sebarkanlah sabdaKu. Pergilah sekarang dalam damai dan
kasih. [158.7]
Juru Selamatmu yang mengasihi [158.8]
Yesus Kristus [158.9]
159. Allah Bapa – peranan penderitaan
Minggu, 7 Agustus 2011 | [159.1] - [159.9]
Aku adalah Alpha dan Omega. Aku adalah Allah Bapa, Pencipta Manusia dan Semesta Alam.
[159.1]
PuteriKu yang terkasih, akhirnya kini Aku menerima hadiahmu untuk menolong
menyelamatkan jiwa-jiwa. Hadiahmu itu diterima dengan rasa kasih dan sukacita. Hal ini
bukanlah jalan yang mudah namun kamu akan dilindungi jika kamu meminta tolong
kepadaKu setiap hari. [159.2]
Penderitaanmu terjadi secara mental dan berupa sebuah kegelapan didalam jiwa.
Sementara ia semakin memburuk, ingatlah selalu akan makhluk yang akan kau selamatkan
karena penderitaanmu itu. [159.3]
Pergilah kepada Adorasi sesering mungkin karena kamu bisa memperoleh kekuatan yang
diperlukan bagi tugas ini. Pesan-pesan dari Puteraku yang terkasih akan terus berlanjut.
Semua itu harus dimuat didalam internet seperti sebelumnya karena pesan-pesan bagi
dunia ini akan semakin meningkat, bukan menurun. Kamu sedang dibantu oleh banyak
orang kudus yang menjadi pengantaramu. [159.4]
Tetaplah berdoa kepada Tritunggal Kudus memohon rahmat yang diperlukan agar tetap
kuat. Janganlah kamu merasa ditinggalkan karena hal ini akan kau rasakan sebagai salah
satu dari penderitaan yang akan kau alami. Istirahatkan kepalamu. Tetaplah diam dan
nampak bahagia dihadapan dunia. Abaikanlah orang yang akan melukai kamu. Ingatlah
bahwa hal itu terjadi karena terang Ilahi yang memancar dari dalam jiwamu yang menarik
kegelapan didalam diri orang lain. Setelah itu kamu akan mengerti siksaan yang diderita oleh
hati Puteraku ketika Dia menyaksikan dosa di dunia ini. Penderitaanmu hanya sebagian kecil
saja dari penderitaanNya yang terjadi setiap menit dalam sehari. [159.5]
Terimalah kini hadiah yang telah diberikan kepadamu dengan dipanggil untuk menjadi jiwa
kurban. [159.6]
PuteriKu, ingatlah bahwa kamu berada didalam hatiKu setiap saat. Aku selalu
memperhatikan kamu dan melindungi kamu. Tersenyumlah sekarang. Janganlah takut
karena tugas ini akan mendatangkan ganjaran yang besar bagi kamu dan keluargamu serta
orang-orang yang kau kasihi didalam KerajaanKu yang mulia. [159.7]
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Bapamu yang mengasihi [159.8]
Allah Pencipta segala sesuatu [159.9]
160. Anak-anak, janganlah kamu takut dengan kisah-kisah keputus-asaan yang
menghadang manusia
Senin, 8 Agustus 2011 | [160.1] - [160.9]
PuteriKu yang terkasih, ini adalah hari-hari dimana Aku berbicara denganmu. Hal ini untuk
memberimu sebuah kesempatan untuk mendengarkan nasihat dari BapaKu yang terkasih,
Allah Yang Maha Tinggi, untuk menolongmu memahami peranan penderitaan guna
menyelamatkan jiwa-jiwa. [160.1]
Hari-harinya kini semakin pendek sementara saat bagi Peringatan itu semakin dekat.
Semuanya disiapkan untuk menyambut kobaran api kasihKu yang akan menyelimuti seluruh
bumi. Para malaikat, paduan suara Surgawi, kini menunggu hari kemuliaan itu ketika Aku
datang kembali untuk memberi kepada manusia kesempatannya yang terakhir untuk
menerima kehadiranKu serta Bapa Yang Kekal. [160.2]
Anak-anak, janganlah merasa takut oeh rumor atau kisah-kisah keputus-asaan yang
menghadang manusia. Sebaliknya, pandanglah Aku, dan serahkanlah rasa takutmu
kepadaKu. Umat manusia akan diberi dengan karunia yang luar biasa. Bukan saja manusia
akan berjumpa berhadap-hadapan muka denganKu, tetapi mereka juga akan bersukacita
karena mereka bisa belajar mengerti dan melihat kebenaran yang dihadirkan didepan mata
mereka. [160.3]
Ini adalah hari yang besar didalam sejarah ketika pengharapan dan kasih diperlihatkan
kepada kamu semua. Terutama para pendosa yang paling keras hatinya akan terjatuh dan
menangis karena menyesal. Ini adalah kabar gembira, anak-anak, karena semua akan bisa
diselamatkan asalkan mereka mau mengabaikan kesombongan dan ego mereka. Semuanya,
melalui kehendak bebas mereka, hendaknya bersatu dan mengijinkan Aku untuk memasuki
hati mereka sehingga mereka bisa dituntun menuju terang. [160.4]
Bagi para pendosa yang berdosa berat terang ini akan terasa membakar mata dan jiwa
mereka. Hal itu amat menyakitkan. Jika mereka bisa menanggung rasa takut karena
menyadari betapa besar mereka menentang Aku, maka mereka akan menjadi kuat dan akan
bertobat. [160.5]
Maka dari itu, anak-anak yang membentuk pasukanKu, Aku berkata kepadamu sekarang.
Tersenyumlah karena peristiwa itu akan sangat luar biasa didalam hidupmu dimana kasihmu
kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal akan semakin merasuki jiwamu. Begitu besar
kasih yang akan merasuki pikiranmu, tubuhmu dan jiwamu sehingga kamu akan
diperbaharui didalam roh selamanya. Berdoalah sekarang, kamu semua, karena waktunya
semakin pendek. Dunia kini sedang dipersiapkan bagi peristiwa Peringatan itu sehingga
semuanya akan siap menerima karuniaKu yang besar itu. [160.6]
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Teruskanlah anak-anakKu, dengan devosi bulan ini, demi keselamatan jiwa-jiwa, karena
pada akhir bulan Agustus nanti ada jutaan jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui upayamu.
[160.7]
Ingatlah anak-anakKu, Aku hadir dalam kehidupanmu sehari-hari. Memperhatikan.
Menuntun. Aku mengasihi kamu semua. Tetaplah setia kepada keinginanKu untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersiksa itu. [160.8]
Yesus Kristus [160.9]
161. Kekacauan di dunia ini disebabkan karena tidak adanya kasih kepadaKu
Selasa, 9 Agustus 2011 | [161.1] - [161.8]
PuteriKu yang terkasih, saatnya telah tiba bagi terjadinya kekacauan di dunia dimana
manusia yang satu akan melawan manusia yang lain, saudara melawan saudara, tetangga
melawan tetangga, seperti yang telah dinubuatkan. Peristiwa-peristiwa akan terjadi
sekarang yang satu disusul oleh yang lain. Banyak negara yang mengalami hal ini. Terdapat
banyak kemarahan di dunia, kekecewaan dan rasa takut diantara anak-anakKu. Katakanlah
kepada mereka bahwa peristiwa-peristiwa ini dipicu oleh setan dan bahwa kekacauan lebih
lanjut akan terjadi dan semakin meningkat menjelang peristiwa Peringatan itu. [161.1]
Hal ini puteriKu, telah dinubuatkan sebagai salah satu tanda bahwa umat manusia akan
mengalami selama tahun 2011 sebagai tahun Pemurnian. Anak-anakKu akan menyaksikan,
dengan rasa terkejut, setan yang ada di dunia didalam jiwa-jiwa yang didorong oleh
kebencian dan kemarahan kepada satu sama lain. PuteriKu, tak ada pemenang didalam
pertempuran ini, yang akan semakin besar. Karena tangan manusia maka kekejaman ini
terjadi. Hal itu karena tidak adanya kasih mereka kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal
hingga mereka dengan sukarela bersedia menjadi kaki tangan setan. [161.2]
Berdoalah anak-anakKu, bagi semua orang yang akan menderita karena kekacauan di dunia
ini. Hanya sedikit saja negara yang bebas dari kekacauan dan kehancuran ini. Perang
kebencian ini akan terlihat didalam berbagai negara dan bangsa. Kebingungan, terror, dan
kesedihan akan dirasakan oleh banyak orang. [161.3]
Percayalah kepada BapaKu, Allah Bapa Yang Kekal, karena tanganNya akan menghentikan
bencana-bencana ini. Tetaplah kamu kuat, waspada, dan setia kepadaKu, Juru Selamatmu
yang mengasihi. Semuanya akan menjadi baik di duniamu jika umat manusia menyadari
pentingnya kasih didalam hidupmu serta pentingnya keharmonisan dan kepedulian kepada
tetanggamu. Doa akan bisa mengurangi akibat dari kekacauan ini. [161.4]
Ingatlah bahwa perang, kekerasan dan pembunuhan, bukanlah berasal dari Allah. Semua itu
diciptakan oleh setan. Kemarahannya kini mencapai tingkatan yang tak terbayangkan dan
kegeramannya dilampiaskan kepada anak-anakKu dengan merasuki mereka yang lemah
didalam roh dan tanpa ada kasih didalam hati mereka. [161.5]
Dengarkanlah Aku sekarang. Kasihilah satu sama lain seperti Aku mengasihi kamu. Tolaklah
setan, serta seluruh pasukannya dan bonekanya sekarang. Berdoalah kepada St.Michael,
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Malaikat Agung, agar melindungi komunitasmu. Berdoalah kepadaKu memohon tuntunan.
Berdoalah kepada Roh Kudus agar turun kepada negara-negaramu. [161.6]
Juru Selamatmu yang penuh kerahiman [161.7]
Yesus Kristus [161.8]
162. Takut akan Peringatan itu bukanlah sesuatu yang Kuanjurkan
Rabu, 10 Agustus 2011 | [162.1] - [162.12]
PuteriKu yang terkasih, kecepatan dari terjadinya peristiwa-peristiwa global semakin
meningkat menjelang Peringatan itu seperti yang dinubuatkan. Doa, anak-anakKu, adalah
sangat penting saat ini ketika para pengikutKu diseluruh dunia dengan dipenuhi rahmat dari
Roh Kudus membentuk pasukanKu. Pasukan ini meski sangat kecil tetapi para pengikutKu
hendaknya mengerti bahwa mereka masing-masing memainkan peranan yang penting
terutama saat ini, yang akan bangkit dan menuntun anak-anakKu hingga akhir. [162.1]
Semua anak-anakKu hendaknya mendengarkan Aku sekarang. Bagi setiap kekejaman yang
dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya saat ini maka kamu harus berdoa bagi si
pelaku dalam setiap kasus. Doa bagi para pendosa kini diminta. Dengan berdoa kamu bisa
memohon kepada Roh Kudus agar membawa terang Ilahi kepada jiwa-jiwa malang itu.
Banyak dari mereka yang begitu buta terhadap kebenaran akan kasih BapaKu sehingga
mereka berkelana tanpa tujuan dan terperosok dari satu masalah kepada masalah yang lain,
sehingga siapapun yang berhubungan dengannya akan merasa terluka. Jika ada lebih banyak
lagi dari kamu yang memohon KerahimanKu bagi para pendosa ini maka pengaruh dari
perbuatan si jahat akan banyak berkurang. Anak-anakKu, inilah rahasianya dalam
meringankan kebencian setan ketika ia tertumpah keluar seperti api dari mulut naga dalam
upayanya untuk menguasai dunia didalam asap kebenciannya. [162.2]
Dia, si penipu, beserta para iblisnya berada dimana-mana. Karena iman dari anak-anakKu
sangat lemah secara global, maka perbuatan jahat dari setan telah mencengkeram umat
manusia dalam sebuah kejahatan yang sulit untuk dilepaskan. Jika anak-anakKu dimanamana percaya akan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa maka hal ini tak akan terjadi.
Kemudian cengkeraman setan akan semakin longgar terutama jika anak-anakKu berdoa
minta tolong dan memohon Kerahiman BapaKu. [162.3]
Anak-anak, doa kini menjadi senjatamu, mulai saat ini hingga saat Peringatan itu.
Gunakanlah doa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan. Setelah
Peringatan itu, doa-doamu diperlukan untuk menolong anak-anakKu kembali kepada devosi
mereka kepada BapaKu Yang Kekal dan untuk memuji kemuliaanNya. [162.4]
Kesabaran, doa hening setiap hari, membentuk kelompok-kelompok doa, berdoa kaplet
Kerahiman Ilahi setiap hari, berpuasa, dan doa Rosario Kudus kepada IbuKu yang terkasih,
merupakan formula yang ampuh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [162.5]
Takut kepada Peringatan itu tidaklah Kuanjurkan. Berdoalah sekarang bagi dirimu dan jiwajiwa lain melalui karya penebusan dan sebelum kamu berhadap-hadapan muka denganKu
sebagai Juru Selamat Ilahimu. [162.6]
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Aku tersenyum bahagia jika Aku memikirkan saat ketika karunia KerahimanKu yang besar ini
dinyatakan kepada anak-anakKu. Hal itu adalah laksana pulang ke rumah yang tak bisa
dijelaskan dengan kata-kata. Karena saat itulah hatimu akan dipenuhi dengan kasih IlahiKu.
Jiwamu akan diterangi sebagai persiapan bagi Surga yang baru itu diatas bumi. Kemudian
Aku akan membawa penghiburan bagimu, penghiburan yang telah hilang dari dalam
hidupmu hingga saat ini ketika kamu akan menjadi satu denganKu. [162.7]
Ingatlah, anak-anak, akan alasan mengapa Aku berbicara kepada dunia saat ini. Adalah
keinginanKu untuk memastikan bahwa semua anak-anakKu diselamatkan dari cengkeraman
setan. Hal itu juga merupakan kasihKu yang tak terkira besarnya kepada kamu masingmasing hingga Aku harus mengulurkan tanganKu dan kamu bisa bersatu denganKu untuk
mempersiapkan kamu pulang ke rumahmu yang sejati. [162.8]
Janganlah takut untuk datang kepadaKu. Aku mengasihi kamu anak-anakKu. Aku membawa
hadiah yang mulia ini dari rasa kasihKu kepadamu. Berbahagialah, tersenyumlah, dan
sambutlah Aku ketika tanda itu nampak di langit. Angkatlah tanganmu dan pujilah Allah
Bapa karena mengijinkan Aku memberikan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan
kamu. [162.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi [162.10]
Yesus Kristus [162.11]
Raja Kerahiman 162.12]
163. Berdoalah bagi mereka yang tak bisa melihat adanya manfaat diluar perolehan
materi
Rabu, 10 Agustus 2011 | [163.1] - [163.8]
PuteriKu yang terkasih, kamu harus bertahan didalam penderitaan ini karena dengan
melakukan hal itu kamu menyelamatkan jiwa-jiwa. Penderitaanmu ini mengungkapkan
siksaan yang Kutanggung karena dosa-dosa manusia. [163.1]
Keserakahan manusia kini semakin memuncak hingga nilai-nilai moral tidak lagi diterapkan
ditengah masyarakatmu. Dosa-dosa keserakahan manusia menunjukkan bahwa dia tidak
peduli dengan perbuatan tangannya sepanjang pemuasan nafsunya terpenuhi. Biarlah Aku
mengatakan kepadamu bahwa mereka yang menganiaya orang lain melalui keserakahan
dan kejahatan tak akan lolos dari mataKu. Aku melihat. Aku memperhatikan. Aku merasa
ngeri jika menyaksikan jalan buruk yang dipilih manusia untuk berjalan turun untuk
mendapatkan kekayaan dengan akibat kerugian orang lain. [163.2]
Mereka itu, puteriKu, akan dilepaskan dari segala harta bendanya kecuali jika mereka mau
memohon belas kasihKu. Uang mereka tak akan berarti lagi nanti. Karena orang yang
menganiaya jiwa-jiwa malang itu dengan mencuri apa yang menjadi hak mereka, tak akan
memiliki apa-apa lagi kecuali abu. Berdoalah bagi mereka yang tak bisa melihat suatu
manfaat diluar perolehan materi, karena jika mereka tidak mau berpaling dari kejahatan itu
mereka akan disingkirkan dan tak bisa memasuki Kerajaan BapaKu. [163.3]
Jika kamu melakukan kejahatan kepada orang lain di dunia ini maka kamu akan dilemparkan
dan dicampakkan kedalam sarang setan. Kekayaan yang nampaknya menjadi hakmu tetapi
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jika itu diperoleh dengan merugikan kepentingan orang lain, hal itu akan mendatangkan
siksaan bagimu selamanya. [163.4]
Buanglah senjata keserakahanmu sekarang. Carilah penebusan karena jika kamu berbuat
baik maka hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat. [163.5]
Juru Selamatmu [163.6]
Raja Keadilan [163.7]
Yesus Kristus [163.8]
164. Para pengikutKu kini telah diberi karunia pengantaraan
Jumat, 12 Agustus 2011 | [164.1] - [164.8]
PuteriKu yang terkasih, kasih dari para pengikutKu telah mampu mempertahankan Aku. Aku
menangis bahagia jika Aku melihat kasih dari para pengikutKu yang mengelilingi kamu dan
menyelimuti kamu dengan doa-doa mereka. [164.1]
Mereka itu, puteriKu, melalui karunia Roh Kudus, telah dipanggil untuk mewartakan Sabda
KudusKu kepada dunia melalui pesan-pesan yang sangat penting ini. [164.2]
Seandainya saja jiwa-jiwa lain yang mengikuti Aku dan yang tahu bahwa Aku sedang
berbicara melalui berbagai visiuner, mau membuka mata mereka dan mendengarkan apa
yang Kukatakan. Maka doa-doa mereka akan bermanfaat bagi jiwa-jiwa malang itu yang
harus dipersiapkan bagi saat Peringatan itu. [164.3]
KasihKu memancar melalui anak-anakKu yang setia di seluruh dunia. Terang kasihKu yang
bersinar melalui mereka menciptakan banyak sekali pertobatan di dunia saat ini. Bulan ini,
meski banyak anak-anakKu yang tidak mengetahuinya, ada jutaan jiwa-jiwa yang kini
diselamatkan karena devosi dari para pengikutKu yang setia. Mereka itu, anak-anakKu yang
sangat berharga, mengikuti perintahKu untuk berdoa dan berdevosi selama bulan Agustus
ini, bulan ‘Penyelamatan Jiwa-jiwa’. Katakanlah kepada anak-anakKu itu bahwa doa-doa dan
puasa mereka telah menimbulkan banyak sukacita didalam Hati BapaKu yang amat lembut.
Rahmat yang berlimpah kini mengalir kepada jiwa-jiwa kudus dan terkasih itu sehingga
mereka dikuatkan oleh karunia pengantaraan bagi jiwa-jiwa yang tersesat sejak saat ini dan
seterusnya. [164.4]
Betapa Aku ingin memeluk mereka masing-masing didalam lenganKu dekat dengan Hati
KudusKu agar Aku bisa menunjukkan kepada mereka betapa besar Aku mengasihi mereka
semua. Begitu berani, begitu setia disamping masih adanya penyimpangan dari saat ke saat,
begitu baiknya mereka. Hati dan jiwa mereka kini dirasuki oleh belas kasihKu dan Roh Kudus
akan menuntun pasukanKu yang amat berharga itu sementara mereka berjalan tegak
menuju kemenangan untuk menolong Aku merebut lebih banyak lagi jiwa-jiwa. [164.5]
Juru Selamatmu yang setia dan mengasihi [164.6]
Raja Umat manusia [164.7]
Yesus Kristus [164.8]
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165. Allah menciptakan dunia – tak ada planet lain yang berpenghuni manusia
Sabtu, 13 Agustus 2011 | [165.1] - [165.8]
Pertobatan, puteriKu, kini harus menjadi prioritas bagi anak-anakKu sambil mereka berkata
kepada orang-orang lain tentang pesan-pesanKu kepada dunia. Meski hanya satu jiwa saja
yang datang kepadaKu akan membawa kebahagiaan yang besar bagiKu, anak-anakKu, ketika
orang-orang yang lain mulai membuka mata mereka terhadap kebenaran ini. [165.1]
PuteriKu yang terkasih, ketika manusia sangat sibuk setiap hari maka hanya tersisa sedikit
saja waktu untuk berdoa. Doa, anak-anakKu, adalah sebuah saat yang berharga, bisa satu
jam, sebuah kata, atau komunikasi lainnya kepadaKu. Tidak peduli dimanapun manusia
memanggil Aku. Hal itu bisa dilakukan di rumah, di kebun, didalam mobil, atau ketika
sedang bekerja, dan didalam gerejaKu. Dimana tempatmu berbicara kepadaKu, hal itu
tidaklah penting, meski kamu bisa lebih menyenangkan Aku jika kamu berbicara kepadaKu
didalam rumahKu. [165.2]
Banyak orang yang salah mengerti bahwa Aku tak bisa mendengar atau mengerti pikiran
mereka, merasakan sakit mereka, kesedihan mereka atau kebahagiaan mereka. Tidakkah
mereka menyadari bahwa mereka itu diciptakan oleh BapaKu, Yang Maha Kuasa, Pencipta
segala hal ? Dia yang tahu segala-galanya memanggil kamu untuk berhenti sesaat dalam
sehari. Mintalah pertolonganKu untuk menguatkan kamu. Hanya satu saat saja yang
Kuminta, saat yang amat berharga ini, ketika kamu memanggilKu agar Aku bisa masuk
kedalam jiwamu dengan kuasa Roh Kudus. Meski hanya sebuah bisikan jika kamu
memanggilKu minta tolong, hal itu akan didengarkan. Jika kamu tidak mau memanggilKu,
maka Aku juga tak bisa menjawabmu karena Aku tak mau campur tangan dalam
kebebasanmu. [165.3]
Aku adalah seperti seorang ayah yang memperhatikan sekelompok anak-anak kecil yang
sedang bermain. Semuanya sibuk, mereka berlarian, saling berbicara satu sama lain,
beberapa ada yang tertawa dan pada kesempatan lainnya ada yang bertengkar diantara
mereka. Sebagian besar anak-anak akan mematuhi orang dewasa jika mereka diminta untuk
memperhatikan. Tetapi ada beberapa yang keras kepala, menjauh dan menolak melakukan
apa yang diminta dari mereka. Beberapa anak ada yang penuh perhatian. Beberapa ada
yang tidak. Hanya sedikit saja yang memperlihatkan kebencian dalam usia yang begitu dini.
Namun jika Aku memperhatikan anak-anakKu di dunia saat ini, Aku melihat kebencian serta
sikap acuh akan kehadiranKu, Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Bahkan banyak
diantaranya yang membenci penyebutan namaKu saja. [165.4]
Anak-anak, saat dimana kamu hidup ini telah memperlihatkan banyak sekali kelompokkelompok anak-anakKu yang nakal dengan disiplin yang rendah yang percaya bahwa dunia
ini akan mereka perintah, mereka kendalikan, disalah-gunakan, dan dirusak sesuai dengan
keinginan mereka. Sedikit sekali ada rasa hormat kepada Bapa, Pencipta segala sesuatu.
Begitu congkaknya manusia saat ini hingga mereka percaya bahwa dirinya muncul dari
sebuah hirarki yang lebih tinggi dari pada BapaKu Yang Kekal. Maka dia terus mencari lebih
jauh tentang asal usulnya meski kebenaran itu sudah ada disini bagi dia, untuk dilihatnya.
Begitu banyak waktu disia-siakannya untuk mengejar sesuatu yang tak bermanfaat. Mimpimimpi yang tak berguna yang dibentuk oleh pikiran para ahli yang kebanggaannya adalah
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kecerdasan mereka, yang juga merupakan hadiah dari Allah Bapa, dimana dia percaya bisa
menemukan fakta-fakta baru mengenai asal usulnya. [165.5]
Mengapa anak-anak ini tidak menyadari bahwa bumi diciptakan bagi manusia ? Tak ada
planet lain yang bisa ditinggali oleh manusia karena hal itu bukan merupakan rencana dari
BapaKu. Betapa bodohnya manusia ketika dia berusaha memenuhi kekosongan roh didalam
jiwanya. Segala makanan dan pemenuhan bisa menjadi miliknya jika dia mau duduk tenang,
dan menerima kebenaran ini. Kebenaran akan keberadaan Allah Bapa Yang Kekal, Pencipta
semesta alam ini. [165.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Guru dan Hakim yang adil. [165.7]
Yesus Kristus [165.8]
166. Nikmatilah kehidupan mulia yang telah menantimu selama 1000 tahun
Minggu, 14 Agustus 2011 | [166.1] - [166.7]
PuteriKu yang terkasih, kamu terus membela SabdaKu ketika, kenyataannya, hal itu tidak
perlu. [166.1]
SabdaKu akan menusuk hati umat beriman seperti sebilah pedang ketika mereka
merenungkan pesan-pesan yang Kuberikan kepadamu bagi dunia. Mereka akan tahu
kebenaran ini jika mereka membaca SabdaKu karena terang Ilahi akan menyinari mereka
dengan cara yang sulit mereka tolak. Banyak pertanyaan dan teruslah bertanya sama seperti
orang-orang di zaman Nuh dulu. Mereka diperingatkan tetapi tidak mau mendengar.
Mereka membungkam suara BapaKu ketika Dia memberikan pesan-pesan melalui Nuh serta
para nabi lainnya. Hanya mereka yang mau mendengar dan patuh akan diselamatkan.
[166.2]
Dengarkanlah pesan-pesanKu sekarang. Bukalah hatimu dan ijinkanlah perkataanKu yang
berbicara kepada jiwamu, anak-anak. Abaikanlah segala daya tarik dunia ini yang
menyesatkan. Pusatkanlah perhatianmu kepada suaraKu. Dengan begitu kamu akan
menyelamatkan jiwamu sendiri. [166.3]
Mereka yang tidak mau mendengar dan memalingkan wajahnya dariKu, pada saatnya nanti
mereka akan datang dengan mulut yang kelaparan untuk melahap SabdaKu yang kudus ini
setelah Peringatan itu terjadi. Maka kamu akan siap mengikuti tuntunanKu dan Aku bisa
mengarahkan kamu dengan lurus menuju Surga yang baru diatas bumi dimana kamu,
keluargamu, dan orang-orang yang kau kasihi, akan bisa menikmati Kehidupan Mulia yang
telah menantimu, selama 1000 tahun. Tak ada penyakit. Tak ada kekurangan makanan. Tak
ada rasa khawatir. Hanya ada kasih dalam bentuknya yang paling murni. Sebuah kemuliaan
yang menjadi warisanmu. [166.4]
Berdoalah yang banyak sekarang untuk menerima Sabda KudusKu ketika ia dihadirkan
kepadamu. Ingatlah bahwa ia adalah karunia terbesar didalam hidupmu. Peluklah ia didalam
tubuh, pikiran dan jiwamu. Karena hanya dengan begitu kamu bisa menemukan damai
sejati. [166.5]
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Juru Selamatmu yang mengasihi [166.6]
Yesus Kristus [166.7]
167. Tolonglah Aku menyelamatkan orang-orang muda – kelompok yang paling rentan
dalam masyarakatmu
Senin, 15 Agustus 2011 | [167.1] - [167.11]
PuteriKu yang terkasih, sementara BapaKu Yang Kekal, Allah Yang Maha Tinggi,
mempersiapkan dunia bagi perubahan-perubahan mendatang, Dia merasa sedih karena
manusia yang masih buta terhadap kebenaran dari keberadaanNya. [167.1]
Ketika BapaKu akan segera membunyikan lonceng yang menandai perubahan-perubahan
ini, untuk mempersiapkan KedatanganKu Kembali ke dunia, Dia menyaksikan begitu banyak
dosa-dosa di dunia hingga Dia menangis sedih karena banyaknya jiwa-jiwa yang akan
musnah selamanya. Doa bagi mereka yang masih hidup di dunia saat ini yang dengan
sukarela menolak dan menjauh dariNya, meski mereka itu tahu dan menerima
keberadaanNya, bisa menolong menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Teruslah berdoa dan
berkurban bagi jiwa-jiwa itu, puteriKu, karena jika tanpa doa kamu akan merasa ngeri
dengan masa depan mereka. [167.2]
Aku bergantung kepada para pengikutKu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Saatnya
tinggal sedikit sekarang untuk meyakinkan orang-orang yang buta imannya agar mau
membuka mata mereka terhadap kebenaran dari keberadaan Allah Bapa. [167.3]
Hendaknya kamu bergandengan tangan, anak-anak terang, sehingga lingkaran kasihmu
serta devosimu kepadaKu cukup kuat untuk menarik jiwa-jiwa yang tidak percaya dan tidak
menerima keberadaanKu atau BapaKu. Janganlah kamu memutuskan rantai iman ini karena
kamu bisa meraih jiwa-jiwa saudara-saudaramu yang tidak lagi mengikuti jalan menuju
kebenaran dari Kehidupan Kekal. Sebaliknya, karena mereka menjadi lemah oleh tipuan
duniawi ini maka mereka membutuhkan tuntunan yang kuat. [167.4]
Janganlah mencemooh orang yang tidak percaya kepada Allah. Peluklah mereka dengan
lembut. Ceritakanlah kepada mereka tentang penyalibanKu dan betapa BapaKu Yang Kekal
melakukan kurban yang terbesar untuk menyelamatkan anak-anakNya dengan memberi
mereka karunia rahmat keselamatan melalui pengampunan atas dosa-dosa. [167.5]
Kini BapaKu memanggil semua orang yang membaca pesan-pesan ini untuk pertama kalinya.
Kamu harus membaca setiap pesan ini secara hati-hati. Kemudian berdoalah kepada Roh
Kudus memohon rahmat agar bisa melihat bahwa pesan-pesan ini bersifat ilahiah. Bukalah
hatimu untuk menerima SabdaKu. Rasakanlah DiriKu didalam jiwamu dengan meminta
kepadaKu berikut ini. [167.6]
“Yesus, jika Engkau berkenan, limpahilah jiwaku dengan tanda kasihMu agar aku bisa
mengenali Engkau yang sebenarnya. Jangan biarkan aku tertipu oleh kebohongan.
Tunjukkanlah kepadaku kerahimanMu dengan cara membuka mataku terhadap kebenaran
dan jalan menuju SurgaMu yang baru diatas bumi”. [167.7]
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Anak-anakKu, ingatlah hanya karena kasihKu yang besar maka Aku datang ke dunia dan
berbicara kepadamu seperti ini. Hal ini bukan untuk mengejutkan kamu. Mengertilah hal ini.
Aku tidak menciptakan perdebatan. Tetapi Aku berusaha untuk menolong menyelamatkan
seluruh jiwa-jiwa terutama generasi muda yang tidak tertarik lagi kepada agama karena
mereka sangat sibuk, sehingga Allah hanya menempati sebagian kecil saja dalam kehidupan
mereka. Dengan berbicara kepada mereka dalam bahasa yang mudah dimengerti Aku
berharap untuk membangunkan mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang akan segera
terjadi. Mereka itu adalah kelompok yang paling rentan didalam masyarakatmu. Adalah
penting sekali Aku meraih mereka sesegera mungkin. [167.8]
Berkumpullah sekarang, anak-anakKu, bersama Aku untuk menyelamatkan orang-orang
muda di dunia saat ini. Tolonglah Aku untuk memeluk mereka kedalam KerajaanKu sehingga
tidak satupun jiwa yang amat berharga itu musnah dariKu. [167.9]
Juru Selamat umat manusia, yang penuh kasih [167.10]
Yesus Kristus [167.11]
168. Bagaimana meminta Aku untuk menolongmu menghilangkan kekhawatiranmu
Rabu, 17 Agustus 2011 | [168.1] - [168.12]
PuteriKu yang terkasih, rahmat yang dicurahkan kepadamu adalah untuk membuatmu
semakin kuat didalam tugas ini dengan memberimu kepercaYaan yang lebih besar. [168.1]
Anak-anakKu, percaya kepadaKu adalah sangat penting. Ya, ia membawa kebahagiaan yang
besar kepada HatiKu ketika Aku merasakan kasihmu kepadaKu. Namun hal itu hanya terjadi
jika kamu telah sepenuhnya percaya kepadaKu dan membuang segala kekhawatiranmu
dengan menyerahkannya kepadaKu, sehingga Aku bisa mengurusi hal itu dan kamu akan
merasakan damai sejati dalam dirimu. [168.2]
Banyak anak-anakKu yang berdoa bagi intensi khusus. Aku mendengarkan masing-masing
intensimu. Namun, jika kamu berdoa kepadaKu memohon sesuatu yang penting bagimu,
kamu harus membuang semua rasa takutmu. Rasa takut bukanlah berasal dariKu. Ia
diberikan kepadamu oleh setan sebagai sarana untuk menyiksa kamu. Tidakkah kamu
mengerti hal ini ? Jika kamu takut akan sesuatu yang mencengkeram hidupmu, semakin
kamu takut semakin banyak masalah yang timbul. [168.3]
Hanya jika kamu mau berhenti dan berkata kepadaKu [168.4]
“Yesus, aku menyerahkan kepadaMu segala urusanku atas masalah ini dengan penuh
percaya agar hal ini menjadi urusanMu untuk Kau selesaikan seturut Kehendak KudusMu”.
[168.5]
agar pikiranmu merasa damai. Inilah yang Kumaksud dengan ‘percaya’ anak-anakKu. [168.6]
Percaya kepadaKu berarti kamu memiliki kepasrahan. Pasrah kepadaKu. Aku mati bagi dosadosamu, kamu masing-masing, yang hidup saat ini. Mengapa kamu tidak mau pasrah
kepadaKu ? [168.7]
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Aku mengasihi kamu tidak seperti makhluk lain di dunia ini. Tak seorangpun bisa dan akan
mengasihi kamu seperti Aku ini. Ingatlah hal ini setiap saat. [168.8]
Pergilah sekarang didalam damai dan kasih. Aku berada disampingmu, pagi, siang, malam,
hanya untuk menantikan panggilanmu. [168.9]
Sahabat dan Juru Selamatmu yang mengasihi [168.10]
Raja Kerahiman [168.11]
Yesus Kristus [168.12]
169. Kesesakan Besar itu sedang diringankan melalui doa
Kamis, 18 Agustus 2011 | [169.1] - [169.10]
PuteriKu, para pengikutKu yang rajin membaca Kitab Suci cenderung mengartikan isinya
menurut pengertian mereka sendiri sehingga pelajaran yang Kuberikan untuk saling
mengasihi satu sama lain mudah sekali dilupakan. Kasihilah satu sama lain. Hormatilah ibu
bapamu. Hormatilah Penciptamu, Allah Bapa, dan hiduplah seperti yang Kukatakan
kepadaKu didalam kasih dan takut akan Allah, BapaKu. [169.1]
Banyak sekali orang terpelajar, terperangkap didalam analisa mereka atas ajaran-ajaranKu
dengan melupakan satu hal. Yaitu bahwa Aku akan datang lagi untuk menghakimi. Tidak
sesaatpun juga mereka berpikir bahwa saat ini akan terjadi didalam hidup mereka maupun
di masa mendatang. Mengapa mereka meneliti dan terus meneliti mencari makna yang
lebih jauh dari Kitab Suci ketika kebenaran itu amat sederhana. Mengapa mereka tidak ingat
bahwa kasih adalah yang Kuminta ? Kasih kepadaKu, Juru Selamatmu. Kasih kepada Allah
Bapa dan kasih kepada satu sama lain ? [169.2]
Bagi para ahli dan kaum intelektual, yang mengaku bisa menganalisa ajaran-ajaranKu dan
mereka berusaha memprediksi sebuah tanggal tertentu dari saat kedatanganKu kembali,
maka Aku berkata hal ini. Jika kamu mengira bahwa kamu bisa mengetahui tahun dari
kedatanganKu maka kamu salah. Tak seorangpun yang diberi tanggal ini, bahkan para
malaikat di Surga ataupun IbuKu yang terkasih. Namun untuk hal ini Aku bisa mengatakan.
Kesesakan itu sudah dimulai beberapa saat yang lalu. Kesesakan Besar itu akan mulai pada
akhir 2012. Saat yang mengerikan ini telah diringankan melalui doa-doa dari para
pengikutKu yang terkasih. Ia juga akan diringankan lagi melalui pertobatan yang terjadi
setelah peristiwa Peringatan itu. Peristiwa ini merupakan kabar gembira bagi anak-anakKu.
Ia membantu menghapus perbudakan manusia oleh setan. [169.3]
Para ahli agama memperlihatkan kesombongan yang memuakkan Aku. [169.4]
Banyak orang yang mengabaikan permintaanKu untuk bersiap-siap, mereka terperangkap
dalam apa yang disebut perdebatan intelektual religius yang berdasarkan kepada penalaran
manusia. Yang satu berusaha untuk mengalahkan yang lain untuk membuktikan bahwa
dirinya lebih tahu. Para ahli ini memperlihatkan sebuah arogansi yang memuakkan Aku.
Mereka itu tidaklah lebih baik dari pada orang Parisi. Sikap mengabaikan telah menghalangi
kebenaran ketika ia dihadirkan dihadapan mata mereka. [169.5]
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SabdaKu diabaikan oleh para hamba kudusKu (rohaniwan). [169.6]
SabdaKu telah masuk ke telinga yang tuli. SabdaKu diabaikan oleh para hamba kudusKu
ketika Aku berusaha untuk berbicara kepada mereka di saat yang bersejarah ini. Namun
setelah Peringatan itu nanti tak ada kata maaf bagi mereka jika mereka tidak mau duduk
dan mendengarkan perintah-perintahKu. Saat itulah mereka akan mengulurkan tangan
mereka meminta tolong kepadaKu agar menuntun mereka melewati Pemurnian Besar itu.
Jika nubuatan ini dibuka kepada mereka yang meragukan SabdaKu, melalui utusan ini, maka
Aku memintamu untuk mengambil piala kudusKu dan meminum darinya dan berjuang
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [169.7]
Aku meminta kamu semua, termasuk yang mengaku sebagai ahli Kitab Suci, agar duduk
dengan kerendahan hati dan bertanya. Mengapa Aku meminta kepada umat beriman yang
sederhana untuk terlibat didalam perdebatan mengenai kedatanganKu kembali ke dunia ?
Apa yang penting sekarang adalah Aku datang. Bersiaplah setiap saat. Janganlah
menghakimi orang lain dalam namaKu. Carilah karunia kerendahan hati dengan segala cara
karena ia akan menjadi tiketmu menuju Surga. [169.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [169.9]
Yesus Kristus [169.10]
170. Apa yang membuat orang-orang muda merasa malu dengan Aku ?
Jumat, 19 Agustus 2011 | [170.1] - [170.11]
PuteriKu yang terkasih, kasihKu kepada orang-orang muda, terutama yang berusia belasan
dan dewasa muda, sangatlah besar. Seperti orang tua mereka, Aku merasakan kasih,
kebahagiaan, khawatir, dan kadang-kadang marah, jika Aku memperhatikan mereka
bertambah besar. Betapa hatiKu serasa hancur ketika Aku mendengar mereka berkata
bahwa mereka tidak percaya akan Allah, BapaKu Yang Kekal. Mereka itu, anak-anak kecilKu,
telah didorong untuk menyangkal Dia agar mereka nampak layak bergaul dengan para
sahabat mereka dan agar tidak nampak berbeda dengan mereka. [170.1]
Kenyataannya adalah bahwa tidaklah mudah bagi kaum muda itu untuk mengembangkan
kasih mereka kepadaKu jika mereka sungguh menerima keberadaanKu. Pengakuan
kepadaKu ini membuat mereka merasa malu, jika kepercayaan kepadaKu, Yesus Kristus,
atau BapaKu Yang Kekal, dihinakan demi apa yang disebut sebagai ‘makhluk yang lebih
tinggi’. Apa yang membuat mereka malu mengakui Aku ? Mengapa mereka merasa harus
berkompromi dengan dunia yang tak memiliki roh atau perhatian terhadap jiwa ? [170.2]
Musik dan seni memiliki pengaruh yang amat besar terhadap jiwa-jiwa kecil yang amat
berharga ini yang belum diberitahu tentang adanya Surga dan neraka. Mereka itu sama
seperti anak-anakKu yang lainnya, yang selalu menolak jika namaKu disebut, menolak
ajaran-ajaranKu ataupun keberadaan Bapa Yang Kekal. Maka mereka dengan mudahnya
tersesat kedalam rimba raya. [170.3]
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Para orang tua, Aku memanggil kamu agar mengajari anak-anakmu mengenai kebenaran
dari keberadaan mereka di dunia ini. Dari mana mereka berasal dan kemana tujuan mereka
setelah kehidupan ini nanti. Adalah kewajianmu untuk menolong mereka membuka hatinya
kepada kasihKu. Ajaklah mereka secara lembut kepadaKu dan gunakanlah segala cara untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Lakukanlah hal ini demi kasih kepada mereka. Mungkin
kamu telah melalaikan tugasmu ini selama bertahun-tahun, tetapi kini adalah saatnya untuk
bersilih. Dengan berdoa kaplet Kerahiman Ilahi bagi jiwa-jiwa mereka kamu bisa menolong
mereka. Adalah lebih baik jika mereka sendiri yang datang kepadaKu dengan tangan terulur
kepadaKu selama kehidupan ini dan atas kehendak mereka sendiri. [170.4]
Bagi kaum muda Aku berkata hal ini. Jika kamu percaya kepadaKu, janganlah kamu takut
mengakuinya didepan umum. Janganlah kamu menyangkal Aku karena Aku adalah
gantungan hidupmu dimana jika tanpa Aku maka kamu tak bisa hidup. Jika orang lain
melihat betapa besar imanmu maka mereka akan cenderung untuk membuka hati mereka
kepadaKu. Hal ini membutuhkan banyak keberanian dari kamu, namun rahmat yang akan
kau terima dariKu jauh melebihi rasa takutmu. Sekali kamu mengatakan kepada orang-orang
bahwa Aku ada, sekali kamu menunjukkan rasa hormat dan kasihmu dan kamu menarik
mereka kepadamu maka mereka akan menghormati kamu karena kamu telah berbicara
tentang Aku. Memang terasa aneh jika kamu berbicara tentang Aku lebih dahulu, sedangkan
masalah duniawi adalah yang kedua, namun kamu akan semakin kuat imanmu jika kamu
melakukan hal ini. Bukan saja kamu akan mengalami kekayaan kasih kepadaKu didalam
hatimu, tetapi ia juga akan menyelamatkan jiwa para sahabatmu. [170.5]
Gunakanlah internet untuk menyebarkan pesanKu. Bicaralah tentang pesan-pesan ini. Tidak
masalah jika kamu nanti dicemooh. Karena jika kamu sering melakukan hal ini, maka banyak
orang muda di seluruh dunia akan memiliki kehidupan kekal karena mereka akan bertobat.
[170.6]
Majulah kini, pasukan muda yang amat berharga. Inilah saatnya bagimu untuk memasang
keberanianmu untuk mewartakan pesan-pesanKu yang diberikan kepada angkatan ini untuk
mengingatkan mereka tentang Siapa Aku ini, mengapa Aku menyelamatkan kamu semua
dari kedalaman neraka dan mengapa kini Aku mengulurkan tanganKu untuk menyelamatkan
kamu sekali lagi. [170.7]
Inilah saatnya bagiKu untuk meraih dan menggandeng tanganmu dengan tanganKu. [170.8]
Aku mengasihi kamu. [170.9]
Juru Selamatmu dan Sahabatmu yang mengasihi [170.10]
Yesus Kristus [170.11]
171. Uang yang terlalu banyak akan membusukkan jiwa
Minggu, 21 Agustus 2011 | [171.1] - [171.7]
PuteriKu yang terkasih, Aku mengunjungi kamu malam ini ketika dunia mulai meletus dalam
bentuk kekerasan yang berkelanjutan ketika bangsa demi bangsa akan saling menyerang
untuk mencari kekuasaan dan kemuliaan. Berdoalah bagi seluruh jiwa-jiwa itu yang akan
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musnah didalam kekerasan ini agar mereka menemukan karunia didalam Kerajaan BapaKu.
[171.1]
PuteriKu, dunia ini akan mengalami berbagai perubahan seperti yang dinubuatkan, untuk
membersihkan mereka sehingga manusia menjadi layak untuk menerima janjiKu. Mereka
akan terus diijinkan untuk ditelanjangi dari segala harta duniawi oleh orang-orang serakah
yang bertanggung jawab atas kematian mereka yang mendadak. Sementara cobaan-cobaan
ini semakin meningkat, anak-anak ini akan bebas dari belenggu yang mengikat mereka
kepada janji-janji palsu dari setan, yaitu dia yang membujuk orang-orang kaya dengan
menjanjikan lebih banyak lagi kepada mereka. Setan kini akan semakin banyak
memamerkan percabulan secara vulgar agar dilihat oleh seluruh dunia. Dia melakukan hal
ini agar anak-anakKu bukan saja merasa iri hati dengan kekayaan dan popularitas mereka,
tetapi agar anak-anakKu juga melakukan segala sesuatu untuk meniru mereka. Dengan
menarik anak-anakKu kepada sarang ini, dimana jerat kekayaan akan nampak indah untuk
dikejar, maka setan akan berhasil merebut mereka dari kebenaran. [171.2]
Sekali kamu menjadi telanjang maka Aku akan memberimu pakaian lagi. Hanya kali ini
pakaian itu berupa jubah berperisai yang dibuat untuk melindungi kamu dari kekejaman
orang-orang jahat. Sekali kamu dipersenjatai, maka kamu akan siap memasuki dunia
kembali dengan pandangan hidup yang baru. Sebuah kehidupan dimana kasih kepada
tetangga menjadi tujuan utama. Jika kamu memperlihatkan kasih kepada satu sama lain,
maka kamu memperlihatkan kasihmu yang murni kepadaKu. [171.3]
Pameran kekayaan dan kemewahan ini, dimana hanya sedikit saja anak-anakKu yang bisa
memilikinya, hanya sebatas pameran saja. Permukaan saja. Karena tidak ada isi yang
penting didalamnya. Kamu akan digodai untuk mengejar kekayaan yang sama ketika si
penipu meyakinkan kamu bahwa kamu harus memiliki kekayaan dan nama besar. Tujuan
setan yang sebenarnya adalah bahwa jika kamu sibuk membuang segala keinginan yang
palsu dan tak bermakna maka kamu akan mengabaikan kewajibanmu kepadaKu. [171.4]
Jangan biarkan pameran kekayaan dan mengejar nama besar menipu dirimu, anak-anakKu,
karena ketahuilah bahwa uang dan jika hal itu terlalu banyak akan bisa membusukkan jiwa.
Mereka yang memiliki banyak uang dimana mereka tak bisa menghabiskannya selama
kehidupan ini, maka dia harus membagikannya kepada orang-orang yang kurang beruntung
yang kekurangan makan. Lakukanlah hal ini maka kamu akan menyelamatkan jiwamu. Jika
kamu lapar setelah kamu mengalami kelebihan, jika kamu sebelumnya bisa memberi makan
dan pakaian dengan cukup pada sebuah bangsa, maka kemudian kamu akan kelaparan.
Makanan kehidupan adalah berupa sikap penerimaanmu yang rendah hati terhadap
ajaranKu untuk saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi tetanggamu berarti memelihara
orang yang berkekurangan. [171.5]
Bangunlah dan terimalah kebenaran sebelum kamu terlambat. Adalah lebih sulit bagi
mereka yang kaya untuk memperoleh karunia dari BapaKu kecuali kamu mau berbagi
dengan orang lain. Ingatlah hal ini. Bagi mereka yang hanya memiliki sedikit, dan yang
merasa iri kepada mereka yang memiliki banyak kesejahteraan materi, maka berhatihatilah. Hanya ada satu rumah yang musti kau rebut dan itu adalah tempat tinggal yang
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telah menantimu didalam Surga yang baru diatas bumi nanti. Hanya mereka yang sederhana
didalam hati, pikiran dan jiwa, yang akan diberi kuncinya. [171.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [171.7]
172. Kejahatan dianggap sebagai kebaikan sementara kebaikan dianggap sebagai
kejahatan
Minggu, 22 Agustus 2011 | [172.1] - [172.9]
Jika manusia mempertanyakan imannya, maka dia haruslah berpikir. Jika dia ragu maka dia
harus bertanya kepadaKu agar Aku bisa membuka matanya. Jika dia mengalami kesulitan
dalam berdoa dia harus bertanya kepadaKu untuk membuka mulutnya. Namun jika dia tidak
mau mendengar tentang kebenaran maka dia membutuhkan doa-doa orang lain. [172.1]
Anak-anakKu, Aku sangat memperhatikan kenyataan dimana kejahatan dianggap sebagai
kebaikan sementara kebaikan dianggap sebagai kejahatan. Segala sesuatu di duniamu sudah
diputar-balikkan. Bagi kamu yang tidak berdevosi kepadaKu, maka kamu bertindak kurang
bijaksana. [172.2]
Berbagai tindakan kini telah dilakukan di dunia di setiap tingkat pemerintahan, gereja, dan
negara dalam namamu, dimana kamu tidak menyadarinya. [172.3]
Hukum-hukum yang buruk diajukan dan dihadirkan kepada umat manusia sebagai hal yang
terbaik. Hal ini menyangkut rezim-rezim baru, obat-obatan, bantuan asing, vaksinasi, serta
ajaran agama-agama baru serta doktrin-doktrin baru. Belum pernah terjadi kebingungan
yang begitu besar diantara anak-anakKu. [172.4]
Di permukaan, segalanya nampak bisa terkendali dan teratur dan terjadi secara semestinya.
Namun satu-satunya tatanan yang sebenarnya adalah berasal dari tangan orang yang
mengendalikan peristiwa-peristiwa di dunia ini yang bersembunyi dibalik kenyamanan dari
kejahatan mereka dibalik pintu-pintu yang tertutup. [172.5]
Janganlah kamu tertipu, anak-anakKu. Kamu harus meminta tolong kepadaKu agar kejadiankejadian tidak baik yang direncanakan oleh kuasa-kuasa global dan rahasia itu bisa
dilemahkan. Satu-satunya jalanmu menuju kebebasan yang sejati adalah ketika kamu
menghidupkan kembali imanmu kepadaKu. Hal ini akan segera terjadi, anak-anakKu yang
amat berharga, ketika Aku hadir di dunia selama saat Peringatan itu yang kini semakin dekat
waktunya. [172.6]
Aku memintamu untuk berdoa bagi mereka yang memiliki penglihatan namun buta
terhadap Sabda KudusKu. Berdoalah bagi mereka yang bertahan untuk menyesatkan ajaranajaranKu dan bagi para hamba kudusKu, yang melalui sikap pengecut mereka, mereka
menyerah kepada keinginan pemerintah-pemerintah. [172.7]
Hanya ada satu penguasa saat ini yang bertanggung jawab atas masa depan dan itu adalah
Bapa Yang Kekal, Allah Pencipta serta Pembuat segala sesuatu. Setialah selalu kepadaNya
lebih dari pada segala hal yang lain dan kamu akan menemukan tempat berpijak yang kokoh
ketika kamu bergerak maju di jalan kebenaran. [172.8]
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Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [172.9]
173. Tak ada dosa yang terlalu berat hingga ia tak bisa diampuni
Selasa, 23 Agustus 2011 | [173.1] - [173.12]
PuteriKu, kamu mulai mengerti makna dari penderitaan. Jika Aku meminta jiwa-jiwa pilihan
untuk menderita, mereka menderita seperti Aku selama siksaanKu di kayu salib. Seperti
halnya kematianKu menyelamatkan manusia dari dosa maka penderitaanmu juga bisa
menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Dengan mempersembahkan penderitaanmu
secara sukarela, kamu telah melakukan sebuah kurban sehingga jiwa-jiwa umat manusia
bisa dihadapkan kepada Kerahiman Allah. [173.1]
Jika Aku meminta kepada lebih banyak jiwa untuk melakukan hali ni, mereka
memperlihatkan rasa takut dan mereka mundur. Namun banyak juga jiwa yang menderita
dan tidak peduli bahwa dirinya adalah jiwa pilihan. Banyak anak-anakKu yang bertanya
mengapa ada orang-orang yang menderita dan ada yang tidak. Maka jawabKu adalah bahwa
Aku memilih jenis hati tertentu yang memperlihatkan kerendahan hati dalam kehidupan ini,
mereka yang menempatkan kebutuhan orang lain diatas kebutuhannya sendiri. Jiwa dari
sebuah hati yang lembut bisa berperan sebagai jiwa yang menderita demi Aku. Ini adalah
sebuah karunia dariKu. Mungkin ia tidak nampak sebagai sebuah hadiah, namun jika kamu
diberi hal ini, maka kamu bisa menyelamatkan ribuan jiwa setiap hari demi Aku. [173.2]
Kini Aku ingin meminta kepada para pengikutKu untuk melakukan sebuah kurban dalam
sehari untuk menderita, untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa berat
yang akan mati selama Peringatan itu. Mintalah karunia ini kepadaKu. Bagi mereka yang
rendah hati Aku meminta mereka untuk melakukan sebuah kurban pribadi demi
KemuliaanKu. Bagi mereka yang merasa tak bisa melakukan hal ini maka Aku memberkati
kamu dengan rahmat yang khusus karena Aku tahu bahwa kamu masih mengasihi Aku, dan
doa-doamu telah menyelamatkan jiwa saudara-saudaramu. [173.3]
Anak-anakKu, ketahuilah hal ini. PasukanKu, para pengikutKu, semakin bertambah
jumlahnya setiap hari karena pesan-pesan ini. Mereka akan segera tumbuh menjadi
pasukan yang berjumlah jutaan. Aku hanya memanggil mereka yang cukup berani untuk
memanggul salibKu. Keberanian itu berasal dari kasih. Pengertian seseorang terhadap
keberanian bisa berbeda satu dari yang lain. Aku hanya meminta kepadamu untuk berkata
kepada dunia mengenai kasihKu. Ingatlkanah mereka akan kebenaran yang ada didalam
Kitab Suci. Katakanlah kepada mereka bahwa Aku sedang kembali untuk menawarkan
hadiah besar KerahimanKu. Karena jika nanti Aku datang terlalu segera untuk menghakimi
maka Surga akan kosong karena terlalu banyak dosa di dunia saat ini. [173.4]
Sebarkanlah kabar gembira dariKu ini. Ingatkanlah mereka bahwa jika mereka merasakan
kasih, kasih yang murni kepada seseorang, meski ia hanya berupa pandangan sekejap saja
atau berupa perbuatan baik yang kau saksikan, maka Aku ada disitu. [173.5]
Katakanlah kepada mereka bahwa jika tanpa kasih maka mereka akan menjadi kerdil dan
tak berarti apa-apa. [173.6]
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Katakanlah kepada mereka bahwa jika Aku melihat mereka, mereka nampak telanjang tanpa
memiliki harta duniawi sama sekali di mataKu. Aku hanya melihat kebaikan dan kejelekan
didalam jiwanya saja. [173.7]
Bagi jiwa-jiwa malang yang takut yang merasa malu atas jalan hidup mereka, katakanlah
kepada mereka bahwa Aku suka mengampuni, maha rahim, dan Aku akan menyambut
mereka dengan tangan terbuka dan penuh kasih. Apa yang perlu mereka lakukan adalah
berjalan kepadaKu dan meminta tolong. Aku tak akan berpaling dari permintaan para
pendosa, tidak peduli betapapun gelapnya dosa mereka. Aku mengampuni semua orang
yang benar-benar menyesal atas perbuatan jahat mereka sebelumnya. [173.8]
Hati mereka akan semakin ringan dan kasihKu akan membawa terang kembali kedalam
kehidupan mereka. Aku akan datang kembali didalam Kemuliaan, anak-anak, bukan untuk
menakut-nakuti kamu, tetapi untuk membawa hadiahKu bagimu, hadiah yang sama yang
telah kau tolak karena ulah setan. [173.9]
Datanglah. Tundukkanlah kepalamu. Buanglah rasa malumu dan mintalah agar Aku
mengampuni kamu sekarang. Tak ada yang bisa mengejutkan Aku, anak-anak. Tak ada dosa
yang terlalu berat hingga tak bisa diampuni olehKu jika ada penyesalan hati yang sungguh.
Janganlah menunda-nunda. Carilah penebusan sekarang sebelum terlambat. [173.10]
Yesus Kristus yang mengasihi [173.11]
Penebus umat manusia [173.12]
174. Berbagai nubuatan yang disampaikan kepada utusan ini kini dibuka
Rabu, 24 Agustus 2011 | [174.1] - [174.6]
PuteriKu yang terkasih, setiap bangsa di dunia akan berusaha membaca pesan-pesan yang
Kuberikan kepadamu ini. Karena ketika mereka telah menyaksikan peristiwa Peringatan itu
maka mereka akan segera mencari tuntunanKu yang memberi mereka kekuatan. [174.1]
Kini kamu telah capek, puteriKu, karena penderitaan itu semakin meningkat, namun kamu
akan diberi sebuah keringanan selama beberapa hari. Semua ini adalah perlu karena Aku
membutuhkan penderitaan untuk menolongku menebus orang-orang yang berdosa berat.
Berusahalah dan lihatlah manfaat yang dihasilkannya karena suatu hari nanti kamu akan
berbahagia bersamaKu ketika kamu menyaksikan buah-buah dari karya ini. [174.2]
Majulah segera anak-anakKu, dengan kekuatan, karena semua nubuatan yang disampaikan
melalui utusan ini kini dibuka, dan anak-anakKu akan percaya akan otentisitas dari website
ini. [174.3]
Berdoalah sekarang, anak-anakKu, agar kamu, pasukanKu, semakin banyak jumlahnya dan
bersatu sebagai satu kesatuan untuk menjalani pertempuran spirituil yang ada didepanmu.
[174.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [174.5]
Yesus Kristus [174.6]
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175. Kekacauan cuaca kini dialami oleh sejumlah negara. BapaKu murka
Kamis, 25 Agustus 2011 | [175.1] - [175.6]
PuteriKu yang terkasih, panggillah semua pejuang doaKu agar mereka berdoa bagi orang
lain. Orang lain itu termasuk orang-orang yang tidak percaya, serta orang yang terlibat
didalam kekerasan dan kebencian. Mereka berkelana dalam keadaan putus asa berusaha
menemukan kasih dan damai didalam hidup mereka tetapi tidak bisa. Kamu harus berdoa
banyak bagi mereka karena jika tanpa doa-doamu maka mereka akan terebur kedalam api
neraka. Jangan sampai hal ini terjadi. Jika mereka bisa didorong untuk berjalan sedikit
menuju kepadaKu dan dipersiapkan untuk mendengarkan perkataanKu maka mereka akan
diberi rahmat sehingga Aku bisa membawa mereka kedalam tanganKu. [175.1]
PuteriKu, dunia kini harus duduk diam dan mengikuti Aku. Segera mereka akan menyaksikan
berbagai gempa bumi serta banjir. Kekacauan akan dialami sejumlah negara karena
berbagai bencana alam. Ini merupakan hukuman yang diberikan oleh BapaKu kepada umat
manusia. Dosa haruslah dihukum, puteriKu, dan negara-negara yang bersalah dengan
menganjurkan aborsi tak akan lolos dari pukulan tangan BapaKu. Doa telah berhasil
menyisihkan beberapa dari hukuman ini namun manusia masih terus berdosa dan
menentang BapaKu, dengan kejahatan serta perbuatan menjijikkan yang dilakukan oleh
manusia terhadap sesamanya termasuk terhadap anak-anak kecil yang tak berdosa didalam
rahim. [175.2]
Aku memintamu untuk berdoa bagi anak-anakKu yang tinggal di negara-negara yang tak
bisa lolos dari hukuman ini. BapaKu sedang murka. Dia tak akan tinggal diam jika melihat
manusia menghancurkan sesamanya. Dunia ini akan meledak jika ulah manusia tidak
dihentikan. Dia, BapaKu Yang Terkasih, akan menahan banyak sekali hukumanNya hingga
saat setelah Peringatan itu. Setelah itu, meski ada banyak pertobatan saat itu, manusia
masih saja berbuat dosa. Hukuman yang diberikan adalah untuk menunjukkan kepada
manusia bahwa BapaKu bisa bersikap keras. Dia sangat mengasihi semua anak-anakNya, Dia
menciptakan dunia ini dan manusia tidak diijinkan untuk menghancurkannya. [175.3]
Berdoalah sekarang anak-anakKu, bagi saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan. [175.4]
Yesus Kristus [175.5]
Raja Umat manusia [175.6]
176. Pesan bagi para pejabat gereja – jangan sampai ada tindakan pemaksaan dari
masyarakat sekuler
Sabtu, 27 Agustus 2011 | [176.1] - [176.10]
PuteriKu, jika ada lebih banyak lagi imam-imam serta para anggota gereja kristiani mau
membuka pikiran mereka dan menerima kenyataan bahwa Aku sedang berbicara kepada
dunia saat ini, melalui pesan-pesan ini, maka HatiKu akan terasa lebih ringan. [176.1]
Adalah para pengikutKu yang setia yang memegang lilin yang menyala ketika mereka
bergerak maju untuk mewartakan peringatan-peringatanKu kepada dunia dan mendorong
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anak-anakKu untuk menebus diri mereka sendiri dihadapan mataKu. Oh betapa amat
menyedihkan jika Aku melihat bahwa para hamba kudusKu (rohaniwan) menutup pikiran
mereka, mereka yang berkewajiban untuk mewartakan SabdaKu, ajaran-ajaranKu, kepada
dunia. Begitu kerasnya hati mereka hingga membuat HatiKu hancur karenanya. [176.2]
Ajaran-ajaranKu mengatakan bahwa pewahyuan-pewahyuan ilahi terjadi sejak awal mula
zaman. Apakah mereka mengira bahwa IbuKu atau Aku tidak pernah berbicara kepada anakanakKu selama berabad-abad ini ? Mereka lebih senang memperhatikan perkataan orangorang kudus yang telah lalu, lama setelah pesan-pesan mereka diberikan kepada dunia.
Tetapi tidak begitu untuk saat ini. Bedanya dengan saat ini adalah tidak ada waktu lebih
lama lagi tersedia bagi mereka untuk bisa mencerna pesan-pesan ini setelah peristiwa itu.
Karena waktunya sudah tidak ada lagi, seperti kamu tahu. [176.3]
Aku memanggil kamu, para hamba kudusKu, dan Wakil KudusKu, untuk membaca
perkataanKu kepada umat manusia saat ini. Belum pernah terjadi sebelumnya dimana kamu
membutuhkan campur tanganKu didalam peristiwa-peristiwa dunia seperti saat ini. Ingatlah
bahwa Aku bangkit dari mati dan Aku berjanji bahwa Aku akan kembali. Bagaimana
persiapanmu sekarang ? Berapa seringkah kamu memperingatkan anak-anakKu agar
menebus diri mereka sendiri didepan mataKu ? Berapa sering kamu bersedia mendengarkan
dosa-dosa anak-anakKu ketika kamu begitu sibuk ? Waktumu tidak kau sediakan lagi untuk
mendengarkan pengakuan dosa. Kamu telah membuatKu sedih, para hamba kudusKu, dan
hal itu sangat menentang Aku. Menolak hak dari umat beriman untuk menerima sakramensakramen adalah tak bisa dimaafkan. Bangunlah sekarang dan ikutliah perintah-perintahKu.
Lakukanlah tugasmu terhadap anak-anakKu karena kamu telah berjanji kepadaKu melalui
Sumpah Imamatmu. Janganlah kamu berpaling dari ajaran-ajaranKu. [176.4]
Iman, terutama dari para hamba kudusKu, kini semakin lemah. Hal ini terjadi karena ulah
setan yang berjalan ditengah-tengahmu dan menimbulkan kekacauan didalam dan diluar
gerejaKu. Ingatlah hal ini, para hamba kudusKu. Ini adalah setan yang bekerja. Kamu tak
boleh menyerah kepada siksaannya hingga kamu meninggalkan tugas dan kewajibanmu
kepadaKu. [176.5]
Dengarkanlah Aku sekarang. Ikutilah peringatan-peringatanKu dan persiapkanlah
kawananKu agar mereka bisa mencari penebusan atas dosa-dosa mereka sekarang.
Bergeraklah agar gerejaKu terus berjuang demi kebenaran akan ajaran-ajaranKu dan tidak
membiarkan paksaan dari masyarakat sekuler mendorongmu ke sudut dengan rasa takut.
Karena jika kamu melakukan hal itu maka kamu akan tunduk kepada godaan-godaan setan
yang kebohongannya telah bisa menghancurkan banyak dari gerejaKu. [176.6]
Kamu adalah andalanKu, para hamba kudusKu, dan Aku sekarang membutuhkan kamu
untuk menyelamatkan anak-anakKu yang amat berharga karena mereka menghadapi
siksaan yang menyesatkan pikiran mereka dari kebenaran ajaran-ajaranKu serta keberadaan
dari BapaKu Yang Kekal. [176.7]
Aku memintamu sekarang untuk mendengarkan Aku ketika Aku memanggilmu. [176.8]
Gurumu yang mengasihi [176.9]
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Yesus Kristus [176.10]
177. Banyak sekali jiwa musnah di neraka karena dosa pornografi
Minggu, 28 Agustus 2011 | [177.1] - [177.10]
PuteriKu yang terkasih, dengarkanlah Sabda KudusKu ketika Aku memperingatkan umat
manusia tentang betapa mendesaknya memohon kepada BapaKu bagi pengampunan dosadosa mereka.[177.1]
Waktunya semakin singkat sekarang ketika Peringatan itu sudah hampir terjadi. Janganlah
kamu menunda hingga besok bagi apa yang bisa kau lakukan sekarang. Penyesalan atas
dosa-dosamu sangatlah penting sebelum kamu meminta pengampunan. Karena jika tanpa
penyesalan hati yang tulus maka pengampunan atas dosa tak ada gunanya. [177.2]
Banyak sekali jiwa-jiwa yang kotor ada di duniamu saat ini, puteriKu. Hanya sedikit sekali
terang yang ada dan jika kamu melihat kedalaman, ke tempat mana mereka terjatuh, kamu
akan sangat terkejut. Ada jutaan anak-anakKu yang tercebur kedalam lembah setiap hari
karena kebusukan dosa dimana mereka tak bisa keluar dari situ kecuali kamu mau berdoa
bagi mereka. Mereka itu buta terhadap kebenaran dan jika mereka diperlihatkan kepada
terang saat ini maka mereka akan menggeliat dan bersembunyi dariKu. Berdoalah bagi
mereka. [177.3]
Anak-anakKu yang berdosa karena kebencian merasakan bahwa perbuatan jahat mereka
didukung karena hal itu bisa menghibur. Pornografi telah merasuki banyak rumah di dunia
saat ini melalui saluran-saluran TV, yang memamerkan seolah kejahatan ini adalah lelucon
yang tidak berbahaya. Saluran-saluran yang sama ini tidak mau menyebut namaKu.
Kekerasan juga dipamerkan bukan saja melalui TV tetapi juga didalam game-game anakanak sehingga membuat hal itu bisa diterima dan orang-orang sekarang menganggap
perbuatan kekerasan itu sebagai hal yang alami. [177.4]
Para iblis dari setan ketika memasuki jiwa-jiwa, muncul didalam tubuh manusia sehingga
perbuatan mereka terlihat jelas oleh para pengikutKu hingga mereka merasa ngeri. Tubuh
manusia yang dirasuki oleh iblis akan bertingkah laku kasar. Gerakan tubuh mereka akan
kacau dan akan meniru perbuatan jahat dari setan yang kemudian digunakan untuk
membujuk orang-orang yang lemah. Jiwa-jiwa yang lemah, tak memiliki kasih kepada Allah,
akan tertarik kepada mereka dan akhirnya meniru mereka sehingga merekapun akan
menghormati setan beserta segala perbuatannya. [177.5]
Anak-anak, tidakkah kamu melihat bahwa setan bekerja aktiv ? Para pengikutKu kamu harus
berkata kepada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana dia bekerja didalam bisnis
pornografi. Disini setan berusaha menghancurkan jiwa-jiwa dan menarik pelakunya kepada
kobaran api yang kekal. Mereka yang berbuat dosa melalui penyimpangan sexual dan
mereka yang memamerkan tubuh mereka dengan cara yang jorok, akan menderita sakit
yang hebat selamanya. [177.6]
Tolonglah menyelamatkan mereka sekarang, anak-anak, karena mereka tidak tahu bahwa
ketidak-murnian mereka itu amat menjijikkan Aku. Mereka tertutup didalam kegelapan.
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Bawalah mereka kepadaKu agar terangKu bisa menyelimuti mereka dan menyelamatkan
mereka dari api neraka. [177.7]
Dosa-dosa daging sangatlah menjijikkan Aku. Banyak sekali jiwa-jiwa yang musnah didalam
neraka karena dosa pornografi serta penyimpangan sexual. Buatlah mereka tahu nasib
mereka jika mereka tidak mau menyesal. [177.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [177.9]
Yesus Kristus [177.10]
178. Mereka yang mewartakan SabdaKu melalui para visiuner, akan dicemooh
Minggu, 28 Agustus 2011 | [178.1] - [178.10]
PuteriKu yang terkasih, setan dan para iblisnya berusaha untuk menyiksa kamu sekarang.
Kamu harus mengakui adanya upaya ini, dan kemudian berpalinglah kamu menjauhinya.
Janganlah menanggapi ataupun terlibat, sebab jika kamu menanggapinya maka setan akan
bisa lebih menguasai kamu. Abaikanlah ejekannya dan peganglah tanganKu karena Aku
berdiri disampingmu untuk melindungi kamu dari gangguan ini. [178.1]
Katakanlah kepada para pengikutKu bahwa ketika mereka mengambil PialaKu dan berjalan
maju untuk mewartakan kebenaran dari kedatanganKu ke dunia maka mereka akan
menderita. Mereka akan dihinakan, ditertawakan, dan dianggap bodoh karena mereka
berbicara dalam namaKu. Katakanlah kepada mereka bahwa jika hal ini terjadi, jika mereka
masih merasa ragu terhadap pesan-pesan ini, maka keraguan itu akan hilang. Anak-anakKu
selalu mengerti bahwa mereka yang mewartakan SabdaKu yang benar melalui para visiuner
yang benar akan menderita cemoohan seperti jiwa-jiwa pilihan, yang tugasnya
menyampaikan pesan-pesan ilahiKu kepada dunia. Kamu, pasukanKu, tidaklah berbeda
dengan mereka. Hal ini akan menjadi pelajaran yang sulit bagimu untuk kau terima.
Ketahuilah bahwa kamu akan terus menderita dalam kehidupan ini jika kamu berjalan
bersamaKu. Ketahuilah juga bahwa kini kamu sedang memanggul salibKu. Karena hanya
dengan begitu kamu dianggap layak untuk berbicara mewartakan SabdaKu. Baik para nabi
maupun para rasulKu mengatakan bahwa jalan ini memang sulit. Kamu harus berdoa
memohon kekuatan untuk menanggung cobaan ini yang akan menguji imanmu hingga batas
yang paling tinggi. [178.2]
Jika kamu memanggul salibKu untuk mengurangi bebanKu maka kamu akan terbebani oleh
salib itu. Jika kamu mau percaya penuh kepadaKu, ulurkanlah tanganmu kepadaKu dan Aku
akan memegangi kamu, memberimu kekuatan yang kau butuhkan bagi perjalanan ini.
Sebuah perjalanan yang penuh duri hingga kakimu bisa berdarah namun imanmu amat kuat
hingga kamu tak akan bisa menjalani kehidupanmu jika tanpa kasihKu. [178.3]
Kamu, puteriKu yang terkasih, adalah merupakan pasukanKu yang amat berharga. Suatu
hari nanti kamu akan berbaris di jalan menuju Surga ditengah rasa takjub akan kemuliaan
dimana para malaikat bernyanyi memuji karya yang kau lakukan demi Aku selama
kehidupanmu di dunia. Aku memberi ganjaran kepada semua pengikutKu yang setia atas
kesetiaan mereka dan atas kasih mereka yang tak pernah goyah kepadaKu. Kamu diberkati,
jiwa-jiwa pilihanKu, karena kamu telah diberi karunia untuk bisa melihat kebenaran ketika
orang-orang yang lain justru berpaling dariKu. [178.4]
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Ingatlah bahwa kini kamu diberi dengan karunia Roh Kudus dan akibatnya kamu tak bisa lagi
menyangkal Aku. Namun jalan ini penuh dengan batu yang bisa melukai kakimu, bahumu,
yang bisa membuatmu terantuk, dan orang-orang yang membenci kamu akan menghalangi
jalanmu dengan mengancam kamu agar kamu kembali. [178.5]
Angkatlah tanganmu untuk menegurnya dengan lemah lembut dan berkata [178.6]
Aku tak akan menolak jalan Tuhan. Aku tak akan menyangkal keberadaan Yesus Kristus yang
berusaha dihancurkan oleh umat manusia bukan saja selama Dia menderita di salib tetapi
hingga sesudahnya. Aku bersama dengan Yesus Kristus. Aku berbicara dalam namaNya. Aku
berjalan bersamaNya. Dia mengangkatku hingga aku juga, dengan jalanku yang sederhana
ini, bisa menolong membuka hatimu terhadap kasihNya yang murni didalam HatiNya bagi
kamu dan kamu sendiri. [178.7]
PasukanKu yang amat berharga, bangkitlah sekarang, ketika Aku menuntunmu di jalan
berbatu namun ilahiah menuju Surga yang baru diatas bumi yang telah menantimu.
Pastikanlah bahwa kamu mengumpulkan sebanyak mungkin anak-anakKu yang berkelana
untuk bersatu denganmu, dan berjalan bersama sehingga kita bisa dipersatukan sebagai
satu keluarga. [178.8]
Yesusmu yang mengasihi [178.9]
Penebus dan Pemimpin seluruh umat manusia [178.10]
179. Allah Bapa : TanganKu akan jatuh dengan kekuatan yang besar kepada bangsabangsa yang mengijinkan aborsi
Senin, 29 Agustus 2011 | [179.1] - [179.8]
Aku datang dalam nama PuteraKu Yesus Kristus. Aku adalah Alpha dan Omega, Allah Yang
Maha Tinggi. Aku ingin memberikan pesan ini kepada anak-anakKu di dunia. [179.1]
TanganKu masih tertahan agar tidak sampai menghukum dosa-dosa yang dilakukan oleh
manusia karena kekuatan dari doa. Aku akan memberikan pemurnian yang keras jika
manusia tidak mau berpaling dari dosa pembunuhan dan aborsi. Anak-anakKu, baru saja
kamu menyaksikan murkaKu melalui gempa bumi, banjir, tsunami, serta kekacauan ekologis
lainnya. Aku harus memurnikan kamu, anak-anak, karena kamu tak bisa menghindari
hukuman atas segala penentanganmu terhadap sesamamu. [179.2]
Dosa-dosa aborsi akan dihukum ketika tanganKu jatuh dengan kerasnya kepada bangsabangsa yang bekerja sama dengan kejahatan ini. Kamu tidak diijinkan lagi untuk membunuh
ciptaanKu yang tak berdaya itu dan jika pemerintahanmu meloloskan hukum yang
mendukung praktek kejahatan ini maka kamu akan menyaksikan murkaKu turun dengan
kekuatan yang besar hingga kamu akan memohon belas kasihKu. Namun kamu tak pernah
berhenti berpikir untuk mengambil kehidupan yang belum lahir itu. [179.3]
Pembunuhan tidaklah bisa Kuterima. Kamu akan segera dihentikan dan segera. Berdoalah
bagi jiwa-jiwa makhluk yang tak berdaya ini dan mohonlah penebusan bagi mereka.
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Janganlah kau terima hukum seperti itu dari pemerintahmu yang dijalankan oleh orang
berhala yang tidak menghormati kehidupan. [179.4]
HukumanKu atas negara-negara yang memberlakukan aborsi akan menyapu bangsa-bangsa.
Negeri-negerimu akan terpecah belah dan runtuh kedalam lautan. Klinik-klinik dan Rumah
Sakit aborsi yang keji dimana kamu melaksanakan tindakan itu akan tutup dan kamu, yang
berbuat jahat, akan dilemparkan kedalam api neraka karena kejahatanmu yang mengerikan
itu. [179.5]
Aku datang untuk memberimu Peringatan ini sekarang. Janganlah kamu mendukung aborsi.
Berjuanglah untuk mencegah pembunuhan global ini agar tidak berlanjut. Jika
pemerintahmu terus melanjutkan tindakan ngeri ini terhadap ciptaanKu maka kamu akan
berhubungan dengan teguran yang keras. [179.6]
Patuhilah hal ini, salah satu peringatan yang paing mendesak bagi bangsa manusia. Jika
kamu mengambil kehidupan makhlukKu yang belum lahir itu maka Aku akan mengambil
kehidupanmu. Berdoalah yang banyak, anak-anak, bagi iman semua anak-anakKu, karena
mereka terus mengabaikan ajaran-ajaran yang diberikan kepadamu sejak awal mula zaman.
[179.7]
Allah Bapa [179.8]
180. Pilihlah orang-orang yang kau kenal dan datanglah kehadapan tahta BapaKu untuk
menyelamatkan mereka
Selasa, 30 Agustus 2011 | [180.1] - [180.9]
PuteriKu yang terkasih, HatiKu berdebar oleh kesedihan jika Aku melihat anak-anakKu yang
amat berharga yang tidak menyadari akan perubahan-perubahan yang ada didepannya.
[180.1]
Aku sangat mengasihi mereka hingga Aku menangis sedih ketika Aku melihat mereka
berkelana kesana kemari mencari Aku namun mereka tak bisa menemukan Aku. Mereka
tahu bahwa ada kekosongan dalam hidup mereka tetapi mereka tidak tahu apa itu.
Kekosongan itu adalah kasih. Aku adalah kasih. Akulah yang mereka cari itu namun mereka
tidak tahu kemana harus mencari. Namun Aku berdiri disitu, menunggu dan menunggu
dengan sabar bagi mereka untuk datang kepadaKu. [180.2]
Begitu banyak waktu yang disia-siakan, puteriKu. Anak-anakKu memandang ke tempattempat yang salah, mencari kepuasan dan rasa damai yang mereka dambakan. Namun
mereka tak akan bisa menemukannya kecuali mereka sadar bahwa hanya dengan melalui
kerendahan hati mereka bisa berhasil. [180.3]
Kecuali anak-anakKu menyadari bahwa mereka tak bisa ada jika tanpa kasih kepada BapaKu,
Allah Yang Maha Tinggi, mereka akan mati dalam keadaan tak memiliki kasih dan damai
didalam hati mereka. Aku sudah lelah, puteriKu. Seandainya saja mereka yang telah
menutup dirinya terhadap Aku, mau berpaling kepadaKu. Seandainya saja mereka mau
menghentikan pengejaran mereka akan kekuasaan, uang dan kemuliaan dari harta duniawi,
maka mereka akan mengenal kebenaran. [180.4]
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Aku membutuhkan kamu semua, para pengikutKu, untuk terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang
buta itu yang telah tersesat. Janganlah menyerah karena doa-doamu akan dibawa
kehadapan tahta BapaKu minggu ini. Daraskanlah doa ini. [180.5]
Allah, Yang Maha Tinggi, aku datang kehadapan tahtaMu minggu ini untuk memohon bagi
jiwa-jiwa para saudaraku yang tidak mau mengakui keberadaanMu. Aku mohon
kepadaMu, penuhilah mereka dengan rahmatMu agar mereka mau membuka hati mereka
dan mendengarkan Sabda KudusMu. [180.6]
Pilihlah jiwa-jiwa yang kau kenal dan yang tidak ingin mengenal Allah Bapa dan taruhlah
nama mereka dihadapan BapaKu. Hadiahmu, yang berupa doa-doamu, akan mendatangkan
ganjaran bagi keselamatan mereka. Pergilah sekarang, pasukanKu, dan bersiaplah bagi
tahap berikutnya didalam pertempuran spirituil ini melawan setan. [180.7]
Juru Selamatmu yang mengasihi [180.8]
Yesus Kristus [180.9]
181. PasukanKu akan membengkak dan membentuk kelompok yang jumlahnya lebih dari
20 juta jiwa
Rabu, 31 Agustus 2011 | [181.1] - [181.7]
PuteriKu yang terkasih, kasihKu kepadamu dan kepada para pengikutKu menguasai DiriKu
dan membahagiakan Aku. Betapa Aku sangat mengasihi kamu semua. Dedikasimu,
kerendahan hatimu, kepercayaanmu dan kasihmu yang murni kepadaKu semakin kuat saja.
Tidakkah kamu merasakan hal ini ? Ini adalah hadiahKu kepada kamu masing-masing, jiwajiwa murni milikKu, yang telah melepaskan kehidupanmu sebelumnya guna mengikuti Aku di
jalan menuju Surga. [181.1]
Anak-anakKu yang telah dibangunkan oleh Roh Kudus yang dicurahkan keatas dunia pada
bulan Mei lalu kini merasakan sebuah devosi kepadaKu yang sebelumnya tidak mereka
ketahui. Aku sedang mengumpulkan pasukanKu dengan cepat dan jumlah mereka akan
segera membengkak lebih dari 20 juta jiwa. Semakin besar pasukan ini semakin kuat Roh
Kudus membawa anak-anakKu sebagai satu kesatuan untuk memerangi si penipu. Tuntunan
IlahiKu kini ditiupkan kedalam jiwamu, apakah kamu menyadarinya ataupun tidak. Hal itu
seperti kamu memiliki sebuah saklar internal. Ketika kasihKu memanggilmu, kamu akan
segera menanggapinya secara alami untuk mempertobatkan orang lain. Ini adalah kuasa
dari Roh Kudus dan kini ia bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. [181.2]
Semua agama, semua kepercayaan, segala suku dan bangsa akan menanggapi terang
kebenaran ini sekarang. Mereka semua amat berharga bagi BapaKu Yang Kekal. Kini Dia
sedang meraih setiap pria, wanita dan anak-anak, agar mereka mendengar panggilanNya.
Setan tak akan bisa tahan menghadapi doa-doa yang didaraskan oleh para pengikutKu.
Cengkeramannya akan melemah, dan segera. Doa dan iman dari para pengikutKu
membuatnya sangat marah. Karena dia tak berdaya dalam upayanya menyulut keraguan
didalam pikiran para pengikutKu maka dia akan mengalihkan perhatiannya kepada para
pendosa yang lemah. Anak-anak ini telah menjadi bingung dan mereka dihancurkan oleh
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dosa berat hingga mereka akan tertarik kepada setan. Karena kegelapan dari jiwa-jiwa
mereka maka mereka tak bisa membela dirinya sendiri. Berdoalah yang banyak agar jiwajiwa mereka bisa diselamatkan. [181.3]
Ini adalah zaman dimana gerejaKu meski menghadapi penghalang yang luar biasa besarnya
yang dibawa oleh dosa, tetapi ia kini akan dibangun kembali oleh para pengikutKu di dunia.
Hal ini memang membutuhkan waktu, tetapi jika hal itu terjadi maka gerejaKu akan kembali
kepada kemuliaannya semula dan akan diperbaharui kekuatannya. [181.4]
Bersama dengan semua orang pilihanKu, mereka akan bersatu didalam Kerajaan BapaKu
yang mulia. Manisnya peristiwa itu ketika dunia dibersihkan dari setan dan segala sesuatu
yang jahat, hendaknya disambut, anak-anakKu. Ini adalah zaman damai yang baru yang
layak kau perhatikan di dunia ini. Saat-saat mendatang ini memang cukup sulit, anakanakKu. Pusatkanlah perhatianmu kepadaKu maka kamu akan bisa bertahan. Kemudian
datanglah damai yang kau nanti-nantikan itu. [181.5]
Juru Selamatmu yang mengasihi [181.6]
Jiwa Kristus [181.7]
182. Betapa beratnya menaiki anak tangga menuju Surga
Sabtu, 3 September 2011 | [182.1] - [182.6]
PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu terpengaruh oleh ilusi, si penipu telah mengarahkan
kepalamu menjauhi Aku selama beberapa hari ini. Hal ini terlihat dari adanya kesibukanmu
itu, tetapi hal ini tidak benar. Begitu cerdiknya setan sehingga dia bisa menyela setiap menit
dari kehidupanmu. Selama saat ini kamu sadar bahwa kamu tidak menyerahkan waktumu
bagiKu, bukan ? Kamu merasa bingung dan tersesat dan kemudian kamu menyadari bahwa
hatimu kosong jika tanpa Aku. Meski kamu menutup waktumu bagiKu, tetapi Aku
membiarkan kamu merasa ditinggalkan olehKu. Kini kamu mengalami putus asa, seperti
yang dirasakan oleh jiwa-jiwa yang Kutolak karena mereka berbuat dosa. Semua ini penting
bagi kemajuan spirituilmu. Sementara itu rasanya adalah sia-sia jika Aku mengijinkan hal ini
terjadi, tetapi ini adalah bagian dari proses pelatihanmu menuju kesucian yang Kuperlukan
dan Kukehendaki dari dirimu. Kamu, puteriKu yang amat berharga, akan terus merasakan
sebuah rasa ditinggalkan dari saat ke saat seperti halnya yang dialami oleh banyak jiwa-jiwa
lainnya yang berada di jalan yang sama ini. [182.1]
Tangga menuju kesempurnaan spirituil memang panjang. Jiwa-jiwa akan mengalami satu
atau dua atau tiga langkah mundur bagi setiap langkah maju kepadaKu. Aku memintamu,
puteriKu, untuk mengatakan kepada para pengikutKu agar mempersiapkan diri secara baik
dan hati-hati didalam menaiki anak tangga ini yang penting untuk dilakukan sebelum
mereka sampai di puncak anak tangga. Didalam pesanKu tanggal 24 Nopember 2010 ketika
pertama kali Aku berkata kepadamu tentang anak tangga ini, betapa ada beberapa orang
yang menaiki anak tangga ini terlalu cepat. Tetapi kamu tahu bahwa hal itu adalah sebuah
kesalahan. Ketahuilah bahwa Aku yang akan menuntun kamu melewati seluruh anak tangga
itu. [182.2]
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Anak-anakKu, kini kamu harus mendaki setiap anak tangga spirituil itu sebelum kamu
mencapai puncaknya di pintu Surga. Bersabarlah. Janganlah kamu kecewa jika kamu gagal.
Bangkitlah berdiri lagi dan kemudian mendaki kembali. [182.3]
Anak-anak, Aku akan memegangi tanganmu dan membawamu ke puncaknya jika kamu
mengijinkan. [182.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [182.5]
Yesus Kristus [182.6]
183. Pesan dari Perawan Maria – Perasaan ditinggalkan sebagai jiwa kurban
Minggu, 4 September 2011 | [183.1] - [183.7]
(Pesan ini diterima setelah visiuner ini mendaraskan doa Rosario Kudus dan setelah sebuah
penampakan dari Bunda Terberkati yang hadir selama 20 menit di kamar doanya) [183.1]
Aku datang dalam nama Puteraku, Yesus Kristus. Aku adalah Bunda Kudus Allah. [183.2]
Anakku, kamu sedang menderita demi Puteraku dan minggu terakhir ini tidaklah mudah
bagimu dalam menjalani pertempuran melawan kuasa jahat agar kamu tetap setia kepada
Puteraku. Malam ini aku datang kepadamu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sebagai
jiwa kurban maka kamu akan mengalami saat-saat ditinggalkan, ketika ingatan akan
Puteraku menghilang dari dalam pikiranmu. Kemudian ketika kamu menyediakan waktumu
untuk berdoa kamu mendapati bahwa dirimu tak bisa melakukannya. Setelah itu kamu
merasa bingung dan kesepian karena tak memiliki kehadiran Puteraku dan hal ini
membuatmu sangat sedih. Janganlah kamu merasa risau karena meski hal ini terasa berat
namun ini adalah sebagai bentuk penderitaan yang harus kau alami sebagai jiwa kurban.
[183.3]
Berdoalah memohon keberanian dan rahmat untuk menerima bentuk penderitaan seperti
ini yang cukup membingungkan kamu. Tetaplah mengikuti Misa harian dan menerima
Komuni Kudus tidak peduli apapun yang akan terjadi padamu. Kamu akan digodai oleh si
penipu agar berpaling dan meninggalkan tugas ini. Kamu akan sekali lagi, dan segera,
mengalami keraguan didalam jiwamu. Mintalah semuanya agar berdoa bagimu sekarang.
Hadiahmu bagi Puteraku adalah upayamu untuk terus menyelamatkan jiwa-jiwa dimanamana. Janganlah lupa akan hal ini betapapun beratnya penderitaanmu. [183.4]
Anakku, aku selalu berbicara kepadamu ketika kamu kehilangan arah karena aku adalah
Ibumu yang mengasihi kamu. Aku selalu berada disini untuk melindungi dan menuntun
kamu menuju Puteraku agar keinginanNya terlaksana. Pergilah didalam kasih dan damai.
[183.5]
Ibumu yang mengasihi [183.6]
Ratu Damai [183.7]
184. Mengasihi tetanggamu seperti dirimu sendiri, adalah lebih sulit dari pada yang kau
kira
Minggu, 4 September 2011 | [184.1] - [184.7]
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PuteriKu, kini adalah saatnya untuk mendengarkan perintah-perintahKu agar kamu
waspada, anak-anak, bagi saat-saat mendatang ini, untuk mempersiapkan para pengikutKu
tentang perlunya berdoa setiap hari. Hendaknya mereka juga menerima TubuhKu didalam
Ekaristi Kudus serta berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. [184.1]
Anak-anakKu kini semakin mematuhi pesan-pesanKu sementara mereka bersatu didalam
doa bagi semua anak-anakKu setiap hari sebelum saat Peringatan itu terjadi. [184.2]
Lihatlah kepada saudara-saudaramu melalui mataKu yang melihat mereka sebagai keajaiban
dari ciptaan yang diberikan oleh BapaKu Yang Kekal sebagai hadiah bagi umat manusia.
Setiap jiwa dikasihi secara sama. Tak ada perbedaan di mata BapaKu. [184.3]
Para pengikutKu, jika kamu mengasihi Aku maka kamu akan mengasihi BapaKu. Dan jika
kasihmu kepada BapaKu itu murni, maka kamu akan mengasihi saudara-saudaramu juga.
Terutama kamu harus menunjukkan kasih kepada mereka yang menentang kamu melalui
sikap mereka. Beberapa ada yang menghina kamu, mencemooh kamu dan menjatuhkan
reputasimu dimana hal ini bisa melukai kamu dan keluargamu. Mungkin saja mereka itu kau
kenal secara pribadi atau mereka melukai kamu melalui perbuatan mereka yang berakibat
buruk terhadap kemampuanmu untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, membeli pakaian
atau makanan bagi keluargamu. Tidak peduli betapapun besarnya orang akan melukai
kamu, tetapi Aku memintamu, dalam namaKu, untuk terus mengikuti tuntunanKu.
Berdoalah bagi mereka terutama yang melukai kamu. Jika kamu mau berdoa bagi mereka
maka kamu telah melemahkan kebencian yang disulut oleh setan. Sebuah kebencian yang
bisa melahirkan balas dendam. [184.4]
Ini adalah salah satu yang paling sulit dari semua ajaranKu. Kasihilah tetanggamu seperti
dirimu sendiri. Hal itu adalah lebih sulit dari pada yang kau kira. Jika kamu bisa
melaksanakan tindakan kemurahan hati yang besar ini maka kamu telah menolong Aku
menggenapi rencanaKu dalam menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. [184.5]
Guru dan Sahabatmu yang mengasihi [184.6]
Yesus Kristus [184.7]
185. Pertahankanlah vigil Kerahiman Ilahi sekarang – saat Peringatan itu sudah dekat
Senin, 5 September 2011 | [185.1] - [185.4]
(Catatan : dua buah pesan diterima malam ini dari Yesus Kristus. Yang pertama, sebuah
pewahyuan pribadi, mengenai detil dari masa ketika Peringatan itu terjadi diberikan kepada
visiuner ini. Visiuner ini memutuskan untuk tidak menyampaikan pesan ini. Pesan ini
kemudian diserahkan kepada seorang imam untuk disimpan. Dan pesan itu akan diterbitkan
setelah Peringatan itu terjadi. Pesan kedua, adalah pesan bagi dunia saat ini) [185.1]
PuteriKu yang terkasih, saatnya sudah dekat sekarang. Doa telah menolong WakilKu, Paus
Benediktus, untuk bertahan dalam menghadapi pertempuran internal melawan kuasa-kuasa
jahat. Waktu bagi dia di Vatikan telah diperpanjang. [185.2]
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Aku meminta kepada semua pengikutKu agar terus mengadakan persekutuan doa dan vigil
Kerahiman Ilahi bagi semua anak-anakKu yang malang yang berkelana menjauhi Aku dan
BapaKu Yang Kekal. Mereka sangat membutuhkan doa-doamu. Doa yang banyak sangat
diperlukan saat ini untuk menyelamatkan mereka. Persembahkanlah Misa Kudus bagi
mereka yang karena keadaan jiwa mereka selama Peringatan itu mungkin tak bisa bertahan
secara jasmani. Mereka membutuhkan doa-doamu. Bersatulah. Hendaklah kamu saling
bergandengan tangan didalam persekutuan denganKu. [185.3]
Kekasihmu, Yesus Kristus [185.4]
186. Perawan Maria : Dengarkanlah selalu suara hatimu
Selasa, 6 September 2011 | [186.1] - [186.8]
Aku datang dalam nama Puteraku terkasih, Yesus Kristus. Aku adalah Ibumu yang terberkati.
[186.1]
Kamu, anakku, sedang dianiaya. Segala usaha dilakukan oleh si penipu untuk menipu kamu.
Kamu, anakku, harus patuh kepada satu suara saja dan itu adalah suara dari Puteraku Yesus
Kristus. [186.2]
Persenjatailah dirimu sekarang, anakku, karena serangan terhadap dirimu semakin
meningkat. Demikian juga penderitaanmu. Kamu, melalui rahmat yang akan kuberikan, akan
bisa menjalaninya. Hentikanlah rasa takutmu dan buanglah semua keraguanmu. [186.3]
Jangan biarkan penyimpangan itu terjadi karena ia berasal dari ulah si penipu. Hal itu bukan
berasal dari Puteraku. [186.4]
Dengarkanlah selalu suara hatimu. Maka kamu akan tahu kebenaran itu. Aku, Ibumu yang
mengasihi, mengasihi kamu. Karena itu biarkanlah aku memberimu segala perlindunganku
terhadap si jahat. [186.5]
Pergilah dalam damai dan kasih [186.6]
Ibumu yang mengasihi [186.7]
Bunda Ratu Damai [186.8]
187. Sementara iman para pengikutKu meningkat maka serangan terhadap mereka juga
meningkat
Selasa, 6 September 2011 | [187.1] - [187.10]
PuteriKu yang terkasih, betapa kamu menderita bagiKu dan betapa dirimu menjadi semakin
kuat. [187.1]
PerlindunganKu ada disekitarmu. Janganlah takut. Sementara karya ini terus
mempertobatkan jiwa-jiwa, maka demikian juga serangan-serangan dari setan. Terimalah
hal ini. Jangan sampai ia mengganggu kamu. Bangkitlah diatas semua tantangan itu dan
arahkanlah pandanganmu kepadaKu setiap saat. Karena jika kamu melakukannya, maka tak
ada masalah lagi bagimu. [187.2]
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Penderitaan yang sama juga dirasakan oleh semua pengikutKu ketika Roh Kudus terus
berusaha menarik jiwa-jiwa anak-anakKu dari mana-mana. Ketika iman mereka kepadaKu
semakin kuat, maka demikian juga serangan terhadap mereka semakin meningkat. Mereka
itu, para pengikutKu, sadar bahwa mereka akan menghadapi berbagai bantahan, harus
berhubungan dengan berbagai komentar dan reaksi yang tidak biasa dan kasar dari orangorang yang tidak percaya, karena mereka sulit menerima kebenaran ini. Katakanlah kepada
mereka agar mengharapkan hal ini sekarang sementara saat Peringatan itu semakin dekat.
[187.3]
Setan dan pasukannya, yang tak kelihatan bagi mata telanjang, berusaha menghancurkan
kasih didalam jiwa anak-anakKu. Dia mendorong rasa saling tidak percaya kepada satu sama
lain. Dia menyulut berbagai bantahan dan menanam keraguan. Dia penuh dengan
kebencian kepada umat manusia. Dia akan menimbulkan perang diantara negara-negara,
sesama warga negara dan perpecahan diantara keluarga-keluarga. Ini semua adalah taktik
yang disukainya dan selalu menjadi tanda dari ulahnya yang berbelit-belit. [187.4]
Kenalilah hal ini apa adanya – setan yang bekerja. Perangilah dia, anak-anakKu, dengan cara
kamu menjadi kuat. Mintalah kepada IbuKu untuk melindungi kamu karena dia adalah
musuh terbesar dari setan. Kuasa setan akan hancur jika kamu memanggil IbuKu untuk
menolongmu. [187.5]
Saat ini adalah saat yang paling menantang bagi semua pengikutKu dimana saja. Setiap
usaha, dari segala sumber, melalui sahabat, keluarga, serta kolega, akan dilakukan oleh si
penipu, untuk mendorongmu agar berpaling dariKu. [187.6]
Hentikanlah dia, seperti yang telah Kukatakan kepadamu. Doa dan devosi kepada Hati IbuKu
yang terkasih, akan menjadi senjatamu. [187.7]
Tetaplah kamu kuat sekarang. Aku mengasihi kamu. [187.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [187.9]
Yesus Kristus [187.10]
188. Janganlah takut dengan peristiwa Peringatan itu, tetapi nantikanlah ia dengan
sukacita
Rabu, 7 September 2011 | [188.1] - [188.10]
PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada anak-anakKu yang amat berharga itu agar
mereka tidak merasa takut kepada Peringatan itu. Banyak yang merasa akut dan hal ini bisa
dimengerti. Namun mereka harus mendengarkan Aku dengan baik. Aku akan datang kepada
kamu masing-masing. Kamu akan melihat Aku dan merasakan Aku didalam hati dan jiwamu.
KehadiranKu akan membanjiri jiwamu dengan belas dan kasih yang paling murni, maka
hendaklah kamu bersukacita. Akhirnya kamu akan melihat Aku dan jiwamu diselimuti
dengan kasih dan kebahagiaan. [188.1]
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Bagi para pendosa dan orang-orang yang tidak percaya, sebagian besar akan disemangati
oleh kesadaran bahwa Aku ada. Karena pengetahuan mereka akan KeberadaanKu akan
menjadi darah yang diperlukan untuk mengaliri jiwa mereka dengan makanan yang selama
ini tidak mereka rasakan. Banyak orang akan merasakan penderitaan seperti yang
Kutanggung ketika mereka melihat dosa-dosa mereka dibuka dihadapannya. Mereka akan
terkejut dan tersayat hati mereka ketika mengetahui betapa mereka telah menentang Aku
dan mereka akan memohon pengampunan atas dosa-dosa itu. [188.2]
Anak-anak yang berusia diatas batas kemampuan untuk berpikir, akan melihat bahwa diri
mereka telah menentang Aku melalui dosa-dosa mereka. Dalam banyak hal, anak-anak itu
yang menyangkal keberadaanKu, meski mereka telah mengetahui kebenaran itu, mereka
akan segera berlari kepadaKu. Mereka akan memintaKu untuk memeluk mereka dan tidak
membiarkan mereka pergi. [188.3]
Bahkan pendosa yang paling keras kepala sekalipun tak bisa menolak peristiwa adikodrati
ini. Anak-anak, janganlah kamu memperhatikan rumor yang beredar. Abaikanlah kisah-kisah
sensasional itu. Tak ada yang perlu ditakutkan. Peristiwa itu hendaknya dinantikan dengan
kebahagiaan didalam hatimu. [188.4]
Aku menantikan saat itu dengan kasih yang begitu besar didalam HatiKu ketika Aku akan
mencurahkan Kerahiman IlahiKu kepada kamu masing-masing dimanapun kamu berada di
seluruh dunia. Ini adalah saat ketika, setelah itu, kamu akan menyadari betapa
beruntungnya kamu, angkatan ini. Bagaimana kamu bisa tidak mengenali kerahiman yang
akan diperlihatkan kepada umat manusia ? Pada masa yang lalu banyak jiwa-jiwa yang mati
dalam keadaan dosa berat. Kini semua pendosa akhirnya akan menyadari kebenaran itu.
[188.5]
Tidaklah mudah bagi anak-anakKu untuk mengakui keberadaanKu dan BapaKu Yang Kekal.
Tanpa bukti jasmani yang jelas maka banyak orang yang tidak mau mengenal Aku. Banyak
yang tidak tertarik atau percaya akan adanya realitas ilahiah. Maka peristiwa Peringatan itu
akan membuka mata mereka terhadap kenyataan sederhana bahwa hidup ini tidak berhenti
di dunia ini saja. Ia terus berlangsung selamanya. Itulah alasannya mengapa mereka harus
mempersiapkan jiwa-jiwa mereka. [188.6]
Peringatan itu akan memperlihatkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan untuk
memperbaiki hidupnya. Ingatlah anak-anak, Aku adalah Juru Selamatmu. Aku mengasihi
kamu semua dengan cara yang diluar kemampuanmu untuk memahaminya. Nantikanlah
kedatanganKu dengan kasih dan ketenangan. Janganlah takut akan pemandangan dramatis
itu di langit serta cahaya yang berwarna warni yang memancar kemana-mana untuk
mewartakan kedatanganKu. Pesan ini mempersiapkan kamu bagi saat itu. [188.7]
Berdoalah agar semua orang merasa bahagia didalam hati mereka karena peristiwa ini
berarti keselamatan bagi umat manusia dalam tingkatan yang bisa menyelamatkan banyak
sekali jiwa dan membuat mereka bisa memasuki Surga yang baru diatas bumi. [188.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [188.9]
Yesus Kristus [188.10]
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189. Janganlah mengancam orang lain dalam namaKu
Sabtu, 10 September 2011 | [189.1] - [189.8]
Aku berbicara denganmu hari ini, puteriKu yang terkasih, tentang perlunya patuh kepadaKu
dalam segala hal. PuteriKu dan seluruh pengikutKu, agar kamu layak menerima kasihKu
maka hendaknya kamu menghormati perintah-perintah BapaKu. Mereka bisa saja
menyimpang dari saat ke saat, tetapi setiap saat hendaknya mereka terus berusaha
mengikuti aturan kasih. Kasihilah satu sama lain dan letakkanlah kepentingan orang lain
diatas kepentinganmu sendiri. Maka segala sesuatu yang lainnya akan berada pada tempat
yang semestinya. [189.1]
Mereka yang mengaku dirinya sebagai para pengikutKu hendaknya bersikap hati-hati,
bagaimana menyebarkan SabdaKu ini. Jika mereka sampai terjatuh kedalam perangkap
kesombongan, merasa benar sendiri, atau mereka menyalahkan orang lain dalam namaKu,
maka mereka telah sangat menentang Aku. Janganlah mengancam orang lain akan
mendapatkan hukuman dariKu. Jangan katakan kepada siapapun bahwa Aku akan
menghukum mereka hanya karena kamu merasa marah kepada mereka atau karena alasan
apapun lainnya. Karena jika kamu melakukan hal ini maka kamu telah bersalah dengan
menyangkal Aku, karena kamu telah menyesatkan kebenaran ini agar sesuai dengan
keinginanmu. Janganlah merasa lebih tinggi dari pada orang lain karena kamu memiliki
pengetahuan akan kebenaran ini. [189.2]
Anak-anak, Aku mengasihi semua anak-anakKu meski mereka bersalah dan tersesat.
Berdoalah bagi mereka setiap saat jika kamu mengaku sebagai pengikutKu yang sejati.
Dengan segala cara, ajarkanlah kebenaran. Katakanlah kepada mereka tentang kasihKu yang
besar kepada anak-anakKu. Tetapi janganlah kamu menghakimi mereka. Janganlah berkata
kepada orang lain bahwa dosa-dosa mereka atau orang yang kau anggap berdosa, mereka
layak dihukum olehKu dengan cara yang khusus, karena kamu tidak berhak untuk bertindak
seperti ini. [189.3]
PesanKu hari ini cukup sederhana. Jika kamu mengasihi Aku dan berbicara dalam NamaKu
maka janganlah kamu meninggikan dirimu karenanya. Janganlah kamu mengancam
saudaramu atau mencela mereka dalam namaKu. [189.4]
Ingatlah bahwa karena kamu adalah pengikutKu maka kamu menjadi sasaran dari si penipu,
karena imanmu. Maka kamu harus berhati-hati agar dia tidak bisa menjerat kamu dengan
berbuat dosa terhadap saudara-saudaramu. [189.5]
Kamu harus tetap kuat, anak-anakKu. Aku memberimu pesan ini untuk menuntun kamu dan
menjagamu tetap berada di jalan menuju kepadaKu. [189.6]
Yesusmu yang mengasihi [189.7]
Raja Umat manusia [189.8]
190. Tidak peduli apapun agamamu, hanya ada satu Allah
Minggu, 11 September 2011 | [190.1] - [190.6]
64

The Warning Indo 2011

PuteriKu yang terkasih, ketika anak-anakKu merasa putus asa, takut atau kesepian,
katakanlah kepada mereka agar datang kepadaKu. Belum pernah terjadi seperti ini ketika
anak-anakKu di seluruh dunia merasakan kekosongan dalam hidup mereka. Dengan tanpa
arah mereka berjalan semakin tersesat sementara mereka makan dari barang sampah.
Media massa setiap hari menyuapi mereka dengan kisah-kisah yang menunjukkan kejahatan
setan di dunia dimana banyak sekali negara mengalami kekacauan.
Disitu terdapat kekurangan makanan spirituil dan sebagai gantinya, manusia makan dengan
diEt kebohongan, ketika kamu disuapi dengan keajaiban-keajaiban dari ambisi duniawi. Jika
kamu mendapatkan semua ini, kamu hanya akan merasa kecewa saja. Kemudian ketika
kamu berusaha meraih tujuan itu, kamu merasa cemas karena ketinggian letaknya, dan
kamu akan semakin kecewa. [190.1]
Ingatlah bahwa Aku adalah makananmu, anak-anak. Hanya melalui Aku saja kamu bisa
menemukan damai sejati, kepuasan dan kasih yang murni, didalam hatimu. Tidaklah
mungkin mendapatkan damai semacam ini di tempat lain. [190.2]
Berpalinglah kepadaKu sekarang, kamu masing-masing, yang menderita kesedihan didalam
hatimu. Biarlah Aku memeluk dan menghibur kamu. Karena kamu adalah anak-anakKu yang
tersesat namun kamu amat berharga bagiKu. Banyak dari kamu yang berkelana dan tidak
tahu jalan pulang kepada kawananKu. Beberapa dari kamu telah memilih kawanan yang
lain, bukan kawananKu. [190.3]
Dengarkanlah panggilanKu jika kamu mendengar suaraKu didalam jiwamu maka kamu akan
tahu kebenaran ini. Aku adalah jalanmu menuju BapaKu Yang Kekal. Ingatlah bahwa banyak
dari kamu yang memberi nama berbeda bagi Allah Bapa Yang Maha Kuasa, namun kamu
masih juga menyembah Allah yang sama. Hanya ada satu Allah. Waktunya sudah dekat
sekarang bagi saat ketika kemuliaanNya dinyatakan kepada dunia. Apapun pengertianmu
akan Allah, namun Allah Bapa adalah Kasih. KerahimanNya sangat besar. Datanglah,
berpalinglah kepadaNya sekarang, dimanapun kamu berada di dunia. Dia sedang
menantikan panggilanmu. [190.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [190.5]
Yesus Kristus [190.6]
191. Pemurnian bisa dihindarkan melalui doa
Senin, 12 September 2011 | [191.1] - [191.9]
PuteriKu yang terkasih, segera dunia ini akan berhenti dan masa setelah Peringatan itu akan
merubah cara pandang manusia terhadap dunia ini. Tidak lagi kenikmatan dan kelimpahan
duniawi yang menyenangkan. Tidak lagi manusia memperlakukan, sebagai allah-allah
mereka, berhala-berhala dari kekayaan dan selebritis. Tidak lagi mereka cepat menyalahkan
atau memperlakukan tetangga mereka dengan kejam. [191.1]
Dunia yang baru itu, setelah Peringatan itu, akan menjadi tempat dimana kasih kepadaKu
dan kepada Allah Bapa, akan dilakukan dengan penuh hormat. Banyak pemimpin negara65
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negara yang bukan kristiani, akan menghormati BapaKu. Mereka yang berkuasa yang
mengendalikan keuangan orang banyak, akan menyesal didalam kelompok mereka. Banyak
pula yang akan melepaskan kekuasaan mereka dan membagikan kepada saudara-saudara
mereka roti yang berasal dari Allah Bapa. Karena roti ini adalah bagi semua orang dan
dimaksudkan untuk dibagi secara merata. [191.2]
Banyak hal-hal yang baik akan muncul sebagai akibat dari Peringatan itu. Namun ada banyak
jiwa yang tidak cukup kuat didalam iman mereka. Dan yang menyedihkan, mereka kembali
kepada jalan mereka sebelumnya. Dengan ditipu oleh janji-janji akan kekuasaan, kekayaan,
serta rasa cinta diri, maka mereka menolak Allah Bapa. Mereka tahu kebenaran itu namun
hal itu tidak cukup bagi mereka. Para pendosa yang malang dan lemah ini akan menjadi duri
bagimu, anak-anakKu. Tanpa doa-doamu maka dosa-dosa mereka bisa menimbulkan
kekacauan di dunia dimana nanti akan didapatkan kembali selama pemurniannya yang baru
nanti. [191.3]
Doa, anak-anakKu, sangatlah penting. Hendaknya kamu meminta kepada Allah Bapa agar
membatalkan penganiayaan yang telah direncanakan oleh orang-orang itu. Doa-doa yang
cukup, bisa dan akan membatalkan banyak dari kekacauan yang ditimbulkan oleh para
pendosa itu kepada dunia. Banyak sekali kamu yang buta terhadap rencana yang sedang
disusun dibalik punggungmu. Tanda-tanda telah dinyatakan secara terus menerus tetapi
kamu tak bisa mengenalinya. [191.4]
Anak-anakKu, ketika imanmu semakin besar, berdoalah agar Roh Kudus bisa disebarkan
kepada jiwa-jiwa para pendosa ini dan menyelimuti jiwa mereka. Aku, Yesusmu yang amat
berharga, melindungi kamu, para pengikutKu yang setia. Atas perintahKu, Aku perintahkan
kamu untuk berdoa bukan saja bagi jiwa-jiwa yang terjatuh ini tetapi juga agar
penganiayaan terhadap orang-orang biasa, pria, wanita dan anak-anak, bisa dihindarkan.
Jika para pengacau ini yang menyangkal BapaKu dan mereka terus menganiaya orang-orang
yang tak berdosa melalui kuasa pengendalian mereka terhadap dunia, maka mereka akan
dihukum. [191.5]
Para pendosa ini sekarang diberi karunia kerahiman yang terbesar sejak penyalibanKu dulu.
Mereka hanya perlu menerima dan memeluk Peringatan itu karena ini adalah yang terakhir
kalinya mereka ditawari dengan kesempatan penebusan itu. Jika tidak, mereka akan
menghadapi hukuman yang mengerikan. Hukuman ini yang akan dilaksanakan oleh tangan
pengadilan ilahi dari BapaKu Yang Kekal tidaklah dikehendaki. Sementara itu pemurnian
besar ini telah dinubuatkan, tetapi ia bisa dibatalkan melalui kekuatan doa. [191.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi [191.7]
Raja Kerahiman [191.8]
Yesus Kristus [191.9]
192. Berbagai perubahan diadakan didalam gerejaKu yang akan bertentangan dengan
Sabda Allah
Selasa, 13 September 2011 | [192.1] - [192.11]
PuteriKu yang terkasih, inilah Aku, Yesus Kristus, yang datang didalam daging. [192.1]
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Sabda KudusKu kini hendaknya didengarkan oleh para hamba kudusKu (rohaniwan)
dimanapun mereka berada. Semua pengikutKu haruslah membagikan pesan-pesan ini
kepada para hamba kudusKu dari semua pemeluk kristiani. Adalah penting agar mereka
mendengarkan perkataanKu di saat yang krusial ini sebelum mereka hancur berantakan dan
terpecah menjadi dua kubu. [192.2]
Upaya dari si penipu telah merasuki gerejaKu pada setiap tingkatannya. Segera, secara
perlahan tetapi pasti, kamu akan melihat bahwa Misa Kudus dikurangi. Kamu akan melihat
dihapusnya beberapa doa dan beberapa sakramen, misalnya pengakuan dosa, mulai
menurun. Aku memanggil para hamba kudusKu sekarang agar mendengarkan Aku dan
memohon pengetahuan. Adalah Aku yang sekarang memanggilmu, agar Aku bisa
menyelamatkan kawananmu. Adalah Aku yang ingin membuka hatimu agar kamu
merencanakan bagi saat-saat akhir zaman ini yang akan mewartakan sebuah awal yang baru
bagi dunia. [192.3]
Kamu akan diminta untuk menunjukkan kesetiaan kepada nabi palsu itu segera. Lihatlah dia
sebagaimana apa adanya, dan nilailah perbuatannya untuk melihat apakah hal itu
menghasilkan buah. Karena buah yang dihasilkannya dan dari anak buahnya akan
membusuk hingga bagian dalamnya. Sekali gigitannya akan menghancurkan kesetiaanmu
kepadaKu. Dua atau lebih gigitan lagi akan menciptakan ganjalan diantara kamu dengan Hati
KudusKu hingga kamu merasa tidak mungkin memasuki Kerajaan BapaKu. [192.4]
Perhatikanlah baik-baik sekarang adanya berbagai perubahan yang terjadi didalam
perutusanmu sendiri. Beberapa dari penyesuaian ini nampaknya tidak menjadi masalah
pada awalnya. Namun sementara waktu berlalu, beberapa perubahan akan dipaksakan
kepadamu dan kamu dipaksa untuk menelan kebohongan. Kebohongan itu berasal dari
setan dan ia akan menganakan pakaian domba. [192.5]
Bagi kamu yang murni hatimu, kamu akan segera tahu dan mengenali setan yang cerdik
berada di tempatnya yang direncanakan untuk menghancurkan gerejaKu dari dalam. [192.6]
KebenaranKu akan menimbulkan helaan napas kenistaan diseluruh dunia ketika imamimamKu akan berkata bahwa pastilah nubuatan ini merupakan kebohongan. Satu-satunya
kebohongan yang mereka saksikan adalah apa yang harus mereka terima, meski hal itu
bertentangan secara langsung dengan Kitab SuciKu yang diberikan kepada umat manusia
sejak awal dulu. Jangan sampai dirimu menerima kebenaran lain selain yang ada didalam
Kitab Injil. [192.7]
Berbagai perubahan akan diberlakukan yang bertentangan dengan Sabda dari BapaKu Yang
Kekal. Perubahan ini, para hamba kudusKu, tidak berasal dariKu, maka hendaknya kamu
menolak hal ini jika kamu ingin tetap setia kepadaKu. [192.8]
Bangunlah. Berdirilah untuk menghadapi kebohongan yang harus kau tentang. Janganlah
kamu menerimanya. Sabda dari BapaKu Yang Kekal tak penrah berubah. Ia tak bisa
disesuaikan oleh manusia. Banyak dari kamu yang merasa sedih karena kamu akan
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dikucilkan dari sesamamu. Janganlah takut, karena hanya ada satu sisi yang harus kau pilih.
Itu adalah sisi dimana Aku berada. Tak ada sisi yang lain. [192.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi [192.10]
Yesus Kristus [192.11]
193. Mintalah karunia penderitaan
Rabu, 14 September 2011 | [193.1] - [193.5]
PuteriKu yang terkasih, penderitaanmu telah mereda dan Aku berterima-kasih kepadamu
atas hadiahmu ini. Ia akan terjadi kembali namun kamu akan bisa menerimanya dengan
lebih mudah dan bahagia didalam hatimu. Aku membutuhkan penderitaanmu karena ia bisa
menyelamatkan jiwa-jiwa para pendosa yang jika tidak menerima manfaat dari doa-doamu,
mereka akan masuk kedalam neraka. Suatu saat nanti kamu akan melihat jiwa-jiwa mereka
dan kamu akan diselimuti oleh rasa kasih dan kebahagiaan ketika kamu melihat mereka
duduk disampingKu didekat tahta BapaKu. [193.1]
Para pendosa yang bertobat akan lebih dahulu dipeluk olehKu. Mereka selalu berada di
barisan paling depan hingga sering mengejutkan para pengikutKu. Jiwa-jiwa ini telah dibawa
kepadaKu melalui doa-doa dan penderitaan para pengikutKu dan jiwa-jiwa pilihanKu. Para
pengikutKu akan memahami hal ini karena melalui persekutuan mereka denganKu, mereka
akan merasa bahagia atas keselamatan jiwa-jiwa ini. [193.2]
Kini Aku membutuhkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk diselamatkan, puteriKu. Tolong,
berdoalah, agar kamu dan jiwa-jiwa pilihan lainnya mau belajar betapa penderitaan bisa
meningkatkan jumlah jiwa-jiwa yang akan memasuki Kerajaan BapaKu. Aku ingin agar
mereka memohon rahmat yang diperlukan untuk bisa memiliki karunia penderitaan.
Ingatlah bahwa jika Aku memberikan penderitaan kepadamu, maka itu merupakan rahmat
yang istimewa dan yang paling banyak membawa jiwa-jiwa kedalam HatiKu. [193.3]
Yesusmu yang mengasihi [193.4]
Juru Selamat umat manusia [193.5]
194. Kebenaran biasanya disikapi dengan sangat hati-hati dan penolakan yang langsung
Kamis, 15 September 2011 | [194.1] - [194.7]
PuteriKu yang terkasih, kini kamu bisa mengetahui lebih banyak lagi sakitnya penderitaan
yang Kualami selama penyalibanKu. Perasaan ditinggalkan. Penolakan. Kesendirian. Dihujani
oleh cemoohan dari para penguasa dan terutama dari para pengikutKu yang setia. Bahkan
para rasulKu sendiri menolak Aku pada saat Aku membutuhkan mereka. Maka janganlah
kamu terkejut jika hal ini juga terjadi atas dirimu. [194.1]
Malam ini kamu juga diperlihatkan pada DiriKu yang berdiri dihadapan para algojoKu
dimana Aku harus mendengarkan tuduhan kebohongan dan kejahatan mereka terhadap
Aku serta kebenaran dari ajaran-ajaranKu. Begitu juga kamu dan para pengikutKu akan
diperlakukan sama di tangan orang-orang yang tak bisa menerima kebenaran ini atau yang
tidak menyukainya. [194.2]
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PuteriKu, kebenaran biasanya disikapi dengan sangat hati-hati, penolakan langsung dan
dianggap sebagai penghujatan. Janganlah takut. Karena Sabda yang Kuberikan kepadamu
tidak lain adalah kebenaran. Janganlah kamu takut menerbitkan apa yang telah Kukatakan
kepadamu. Mengapa Aku memberimu sesuatu yang tidak merupakan kebenaran ? Mengapa
Aku berusaha menggerogoti pesan-pesan ini dengan membiarkan sesuatu yang tidak benar
memasukinya ? Karena jika begitu maka ia akan bertentangan dengan kehendak BapaKu.
Bahkan setan tidak diijinkan ikut campur didalam pesan-pesan ini, tidak peduli betapapun
kerasnya dia berusaha. [194.3]
Sementara pesan-pesan ini semakin banyak, ia akan menjadi bahan perdebatan dan
sekaligus ejekan. Namun banyak orang yang akan tertarik kepadanya karena didalamnya
berisi kuasa Roh Kudus yang bisa menggerakkan jiwa-jiwa mereka, dan yang tak bisa ditolak.
[194.4]
Pada saatnya mereka nanti, anakKu, akan berterima-kasih kepadaKu karena telah menolong
mereka berjalan melewati semak berduri yang bisa menghalangi mereka mencari pintu
Surga karena jika tanpa tuntunanKu saat ini, maka mereka akan tersesat. Mereka tak bisa
menemukan kekuatan agar bisa berjalan dengan aman melewati pintu dari Surga yang baru
itu, zaman damai yang baru diatas bumi yang telah menantikan semua orang yang patuh
kepadaKu dan ajaran-ajaranKu. [194.5]
Juru Selamat dan Gurumu yang mengasihi [194.6]
Yesus Kristus [194.7]
195. Zaman Damai dan Kemuliaan hampir tiba
Sabtu, 17 September 2011 | [195.1] - [195.8]
PuteriKu yang terkasih, akhirnya kini kamu menyadari bahwa jika kamu merasa ditolak maka
hal ini adalah cermin dari penderitaanKu sendiri. Jika kamu bersatu denganKu, seperti saat
ini, hal ini akan menjadi bagian dari hidupmu sejak saat ini dan seterusnya. Jika orang-orang
menolak pesan-pesan yang kau terbitkan maka mereka menolak Sabda KudusKu. Jika
mereka menentangnya dan mencari-cari kesalahan didalamnya, maka mereka mengkritik
Aku. Jika mereka mencemooh, mereka menghina Aku. Jika mereka menertawakan pesanpesan ini maka mereka menyalibkan Aku. [195.1]
Apa yang kau rasakan adalah sebagian kecil saja dari penderitaanKu ketika Aku menyaksikan
kesedihan dari kebutaan manusia terhadap kebenaran keberadaan Bapa Yang Kekal. Rasa
sakit dan penderitaan yang Kurasakan ketika Aku terpaksa menyaksikan dosa-dosa manusia,
termasuk dosa-dosa umat beriman, sangatlah besar. Siksaan ini bisa berkurang oleh
penderitaan dari jiwa-jiwa kurban. Ia juga diringankan oleh kasih dari para pengikutKu
melalui devosi mereka kepadaKu. [195.2]
PuteriKu, ketika Aku membutuhkan penderitaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang
malang, hal itu tidaklah menyenangkan Aku. Aku merasakan nyeri jika melihatnya namun
Aku merasa terhibur olehnya. Banyak sekali yang musti kau pelajari, puteriKu, yang sulit
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untuk kau mengerti. Jalan dari Kerajaan Ilahi tak bisa dimengerti oleh manusia. Suatu hari
nanti mereka akan mengerti. [195.3]
Ketahuilah hal ini, anak-anakKu, bahwa saat-saat sulit yang harus ditanggung oleh manusia
selama berabad-abad kini segera berakhir. Kabar gembira ini adalah bagi manusia yang
mengasihi tetangganya, dan dengan begitu dia mengasihi Aku. Hal ini juga akan mengakhiri
penderitaanKu yang Kutanggung karena Aku mengasihi kamu semua. Kasih ini begitu
kuatnya dan sangat bermanfaat dan ia akan menjadi keselamatanmu yang terakhir. [195.4]
Pergilah sekarang, puteriKu dan terimalah penderitaan dengan pengertian yang lebih baik
didalam hatimu. Berbahagialah karena saat Damai dan Kemuliaan sudah hampir tiba.
[195.5]
Sahabat dan Juru Selamatmu yang mengasihi [195.6]
Yesus Kristus [195.7]
Raja umat manusia [195.8]
196. Kesalahan klasik yang dilakukan ketika berusaha mendekati Aku
Minggu, 18 September 2011 | [196.1] - [196.9]
Aku datang dalam nama Yesus Kristus, Putera Allah Yang Maha Tinggi. Aku adalah Dia.
[196.1]
PuteriKu yang terkasih, mengapa manusia terus mencari jawaban dari keberadaannya
melalui ilmu pengetahuan ? Mereka mencari dan terus mencari tetapi jawaban yang mereka
terima adalah tidak benar dan jauh dari bidang spirituil Kerajaan BapaKu. Maka kamu harus
berdoa bagi jiwa-jiwa itu. [196.2]
Aku tahu bahwa untuk menerima kebenaran akan keberadaanKu dan Bapa Yang Kekal,
sangat sulit sekali bagi anak-anakKu. Setiap kali matamu melihat kilasan dari kebenaran itu,
setan segera mendorong kepalamu kearah yang lain. Sebagian besar dia menggunakan
logika untuk meyakinkan anak-anakKu bahwa Kerajaan BapaKu hanyalah produk dari
imajinasi manusia. Kemudian dia akan menggunakan kenyamanan duniawi untuk
meyakinkan kamu bahwa itu adalah tujuanmu yang utama. [196.3]
Maka ada banyak jiwa-jiwa yang tidak mengerti kebenaran. Mereka membuat kesalahan
klasik ketika berusaha mendekati Aku. Adalah mudah bagi mereka untuk merasa yakin
bahwa setelah persediaan harta duniawi mereka terpenuhi dan aman, maka mereka bisa
bergerak maju didalam perjalanan spiritual. Tetapi bukanlah begitu caranya. Dengan segala
cara kamu harus melindungi keluargamu dan rumahmu. Kamu harus memberi makan
mereka yang bergantung kepadamu. Setelah itu kamu harus menempatkan Aku sebagai
yang pertama sebelum harta duniawi ini. Itulah tiketmu menuju ke Surga. Manusia tak
berarti apa-apa jika tanpa Allah. Tak ada kemewahan harta benda yang bisa menggantikan
kasih Allah. Harta duniawi tak bisa dipertahankan terus atau tak bisa sama nilainya dengan
Aku jika kamu ingin memeluk Aku didalam hatimu. [196.4]

70

The Warning Indo 2011

Percayalah kepadaKu maka kebutuhanmu yang lainnya akan diberikan kepadamu. Jika kamu
berusaha melakukan segala sesuatu sendiri, dan kamu bergantung kepada kekayaanmu,
hingga kamu memiliki yang terbaik di dunia ini, maka kamu akan kecewa. [196.5]
Ingatlah bahwa kasihKu kepadamu akan memberi makan jiwamu. Kekayaan materi hanya
memberi makan keinginan tubuhmu tetapi ia akan rusak dengan berjalannya waktu dan
kamu tak akan memiliki apa-apa lagi. [196.6]
Anak-anak, tidak peduli betapapun sulitnya, biarlah Aku yang menuntun kamu di jalan
kebenaran menuju kebahagiaan kekal. Mintalah tolong kepadaKu maka Aku akan
menjawabmu. [196.7]
Guru dan Juru Selamatmu yang mengasihi [196.8]
Yesus Kristus [196.9]
197. Peristiwa yang paling penting sejak KebangkitanKu
Senin, 19 September 2011 | [197.1] - [197.11]
PuteriKu yang terkasih, adalah sudah menjadi niatKu untuk membawa setiap orang, pria,
wanita dan anak-anak, menuju SurgaKu yang baru diatas bumi. Meski hanya satu jiwa saja
yang tersisa, hal itu amat menghancurkan HatiKu. Inilah sebabnya jumlah utusan yang
Kupilih di dunia ini semakin meningkat. Maka mereka akan bisa menyebarkan Sabda
KudusKu untuk mendorong pertobatan. [197.1]
Aku mengirimkan para utusan ini bukan untuk menakut-nakuti anak-anakKu. Sebaliknya,
peranan para utusanKu itu adalah untuk mempersiapkan setiap orang di dunia ini agar
mereka siap dan layak untuk hidup didalam Surga yang baru nanti. [197.2]
Anak-anakKu, saat dimana kamu hidup ini tidaklah menyenangkan. Hukum dan aturan telah
runtuh. Keserakahan membuatmu berusaha agar kemapanan finansiilmu tak bisa dicuri
darimu. Demi kemuliaan diri dan obsesi maka kamu membiarkan imanmu diambil darimu.
(?) [197.3]
Seperti dalam sebuah rumah tangga, dimana peranan orang tua tidak ada lagi. [197.4]
Kamu, anak-anakKu, seperti berada dalam sebuah rumah tangga dimana tak ada lagi
pengendalian dari orang tua. Seperti anak-anak kecil yang terabaikan, kamu diberi
kenyamanan materi tanpa kamu berusaha mencarinya. Kamu telah dicukupi dengan
makanan tanpa harus memasaknya lebih dahulu. Segala sesuatu yang mengecewakan kamu
telah diganti dengan yang baru, perangsang yang baru. Tetapi tak ada yang bisa memuaskan
kamu hingga lama. Kemudian datanglah barisan anak-anak yang baru di rumah itu, dimana
yang satu berusaha mengendalikan yang lain untuk mendapatkan keinginannya. Perkelahian
fisik bisa terjadi. Tetapi tak ada yang bertanggung jawab disitu hingga mereka saling melukai
yang lain yang bisa berakibat pada kematian. [197.5]
Beginilah Aku memandang dunia ini. Anak-anakKu tidak bahagia hidupnya, tak memiliki
penghiburan spirituil tetapi menolak dituntun oleh gerejaKu. GerejaKu saat ini tak bisa
mengendalikan penduduk yang kacau ini yang tak memiliki devosi kepadaKu yang bisa
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menjadi pendorong spirituil mereka, seperti layaknya penghiburan kenikmatan daging bagi
makhluk. [197.6]
Perang menghancurkan umat manusia dan penurunan nilai spirituil yang terjadi telah
menciptakan sebuah kekosongan di dunia dimana sebagian besar dari kamu, saat ini,
merasakan akibatnya didalam hatimu. Tak ada sesuatu seperti yang seharusnya. Kemuliaan
materi hanya berkilau diluar saja dan cahayanya mengagumkan mereka yang lapar akan
penghiburan, tetapi dibaliknya hanya ada kegelapan saja. [197.7]
Akulah terang yang telah hilang dari kehidupanmu, yang kesepian, kebingungan dan
menakutkan. Inilah sebabnya waktunya sudah dekat bagiKu untuk melangkah masuk dan
mengambil alih keadaan yang ada. Kamu, anak-anakKu, harus menyambut baik hal ini dan
mempersiapkan diri bagi Kerahiman Besar itu. [197.8]
Kamu harus berdoa bagi saudara-saudaramu dan memandang kedepan dengan tangan
terbuka untuk menyambut campur tanganKu. Bersikaplah positiv. Berharaplah. Percayalah
bahwa meski pendosa yang paling keras hati sekalipun akan disembuhkan pada saat
datangnya peristiwa besar ini, peristiwa yang terpenting sejak saat KebangkitanKu dulu.
[197.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi [197.10]
Yesus Kristus [197.11]
198. Keraguan membuatmu semakin kuat didalam kasihmu kepadaKu
Rabu, 21 September 2011 | [198.1] - [198.12]
Aku datang dalam nama Yesus yang datang didalam daging dan menjadi manusia. [198.1]
PuteriKu yang terkasih, kini kamu berada dekat sekali dengan HatiKu, meski kamu merasa
jauh. Kadang-kadang kamu mengira dirimu telah terpisah dariKu meski kenyataannya kamu
berada semakin dekat didalam persekutuan denganKu. [198.2]
Begitu kuatnya sekarang puteriKu, Aku membangun kepercayaanmu sehingga kamu bisa
melanjutkan mewartakan SabdaKu kepada umat manusia. Ini adalah tugas yang sangat
penting. Karena iblis telah dilepaskan dalam jumlah yang sangat banyak oleh setan saat ini
maka mereka menyerang kamu di segala tempat. Orang pertama yang mereka gunakan
adalah umat beriman, yang akan melemparkan batu pertama kepadamu. [198.3]
Ketika KerahimanKu yang besar kepada manusia semakin dekat, begitu juga iblis berusaha
menghalangi kebenaran ini dan mencegah orang-orang yang baik untuk menyediakan waktu
yang Kuminta dari mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari anak-anakKu yang tak
beriman sama sekali. Jangan biarkan fitnah yang kejam yang sedang mengumpulkan
momentum untuk menjauhkan kamu dari karyaKu ini. [198.4]
Ikutilah nubatanKu ini. Untuk setiap orang yang bertobat saat ini maka ada tiga jiwa lagi
yang bisa diselamatkan. Renungkanlah hal ini. Berkat yang dilimpahkan kepada seseorang
yang mencari pengampunan akan diberikan juga kepada keluarganya. Setiap jiwa yang
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berdoa kepadaKu sekarang dan meminta Aku agar menyelamatkan keluarga dan sahabat
dekat mereka akan menerima kerahimanKu secara berlimpah. [198.5]
Doa adalah keselamatanmu, anak-anakKu. Semakin banyak kamu berdoa semakin besar Aku
berusaha membuka hatimu dan menyatakan kebenaranKu. KaruniaKu telah dilimpahkan
dengan cara yang belum pernah disaksikan di dunia ini sebelumnya. Namun Aku tak bisa
mencurahkan rahmat yang kuat ini jika kamu tidak memintanya kepadaKu. [198.6]
PuteriKu, ingatlah bahwa kekejaman yang akan mendera kamu, kini akan terlihat dalam
serangan yang semakin besar terhadap pesan-pesan ini. Abaikanlah semua itu. Tutuplah
matamu. Tutuplah telingamu. Berdoalah agar jiwa-jiwa itu memperoleh pencerahan. [198.7]
PuteriKu, keraguan adalah cobaan yang dialami bukan saja olehmu, tetapi oleh semua
pengikutKu. Jika mereka merasa sering terganggu, hal itu Kuijinkan untuk terjadi untuk
menguatkan kasihmu kepadaKu. [198.8]
Istirahatah sekarang, anak-anakKu. Terimalah sabdaKu. Jalanilah kehidupanmu seperti yang
Kuharapkan darimu. Perhatikanlah keluargamu lebih dahulu dari pada yang lain. Mereka tak
boleh sampai diabaikan demi Aku. Berdoalah sekarang dengan tenang dan penuh percaya
dan yakinlah bahwa nubuatanKu akan digenapi atas perintah dari BapaKu Yang Kekal. Hal itu
akan terjadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BapaKu. [198.9]
Janganlah lupa, anak-anakKu, bahwa banyak rahasia diberikan kepada para visiuner dan
penglihat yang meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan telah dibatalkan karena doadoa. Banyak sekali bencana-bencana alam telah dibatalkan karena devosi yang dilakukan
kepada IbuKu Yang Terberkati. Devosi kepadanya telah berhasil membatalkan banyak sekali
gempa bumi, banjir, dan tsunami, karena doa-doa mereka. Doa itu amat kuat. Doa dan
penderitaan seseorang bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Ingatlah hal ini. [198.10]
Aku mengasihi semua anak-anakKu. Kuasa untuk menyelamatkan yang lain-lainnya berada
di tanganmu, anak-anak. Janganlah lupa akan apa yang telah Kukatakan sebelumnya. Doa
adalah senjatamu untuk melawan setan di dunia ini. Doa bisa membatalkan terjadinya
bencana-bencana global. Tetaplah berdoa demi perdamaian di dunia. Berdoalah juga demi
perubahan yang lancar menuju Surga yang baru nanti diatas bumi yang telah menanti
semua anak-anakKu yang mencari penebusan. [198.11]
Yesusmu yang mengasihi [198.12]
199. Peramalan nasib bukanlah berasal dariKu
Rabu, 21 September 2011 | [199.1] - [199.7]
PuteriKu, bagimu perjalanan ini semakin besar. Kamu semakin siap dari pada sebelumnya.
Janganlah takut karena tugasmu ini akan menyelamatkan banyak sekali umat manusia.
Perananmu ini telah dinubuatkan dan terus didukung dari Surga. Kamu adalah sebagai
sebuah sarana. Aku adalah Gurumu. [199.1]
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Kamu akan berhasil didalam tugas yang suci ini karena ia tak bisa dan tak akan gagal.
Kadang-kadang kamu merasa putus asa, kesepian dan takut. Terimalah hal ini.
Penderitaanmu membawa jiwa-jiwa yang amat berharga kepadaKu pada saat kematian
mereka. Jiwa-jiwa ini kini berdoa bagimu. Berbahagialah karena jika kamu melihat kasih
mereka kepadamu, maka kamu akan menangis bahagia. [199.2]
Para kudusKu di Surga menuntun dan melindungi kamu dari si jahat dan hal itu
mendatangkan banyak sekali pengampunan yang sangat mengejutkan dan membahagiakan
kamu. Janganlah ragu didalam tugas ini. Ini adalah salah satu tugas terbesar dari karyaKu di
dunia. Tetaplah kuat, berani dan percaya, tetapi berusahalah tetap rendah hati. Panggung
telah ditata sekarang. Peristiwa-peristiwa yang Kukatakan kini akan dibuka. Begitu juga rasa
percayamu akan kembali. Karena kamu akan memiliki semua bukti yang kau perlukan. Ya,
setan telah mengikuti karya ini dalam beberapa kesempatan. Aku mengijinkan hal ini karena
hal itu untuk memastikan bahwa kamu tetap rendah hati setiap saat. [199.3]
Janganlah menerbitkan tanggal-tanggalnya. Janganlah bertanya bagaimana masa
mendatang terjadi atas orang-orang yang meminta ramalan darimu. Peramalan nasib
bukanlah berasal dariku. Satu-satunya masa depan yang Kusampaikan adalah berhubungan
dengan kesejahteraan spirituil anak-anakKu. Berterima-kasihlah karena kamu diberi karunia
istimewa ini. Jika kamu tak pernah mengharapkan hal ini secara sukarela maka ketahuilah
bahwa kamu telah didandani bagi tugas ini sejak hembusan napas pertamamu dulu dan
kamu akan menggenapi Sabda KudusKu hingga napas terakhirmu. [199.4]
Pergilah dalam namaKu dan tolonglah Aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seluruh umat
manusia dengan rasa kasih dan sukacita didalam hatimu. [199.5]
Aku mengasihi kamu, puteriKu yang amat berharga. Aku berbahagia karena kasihmu
kepadaKu dan kepada IbuKu yang terkasih. [199.6]
Yesusmu [199.7]
200. Perawan Maria - Berdoalah memohon perlindunganku di seluruh dunia
Kamis, 22 September 2011 | [200.1] - [200.6]
Anakku, kamu harus meminta kepada semua anak-anakku agar berdoa kepadaku agar aku
bisa menyelimuti mereka dengan mantel kudusku saat ini. Ulah si penipu semakin
meningkat dan menyebar seperti kebakaran. Pengendalian dari setan bisa kau saksikan
disekitarmu yang kesemuanya diatur olehnya dan para pasukan iblisnya. Mereka
menimbulkan banyak sekali penderitaan dan nyeri di dunia. Berdoa Rosario Kudusku akan
bisa menghentikan dia hingga tidak menimbulkan kerusakan seperti yang direncanakannya
bagi dunia. [200.1]
Berdoalah, anak-anakku, dimanapun kamu berada memohon perlindunganku untuk
melawan setan. [200.2]
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Berdoalah untuk meringankan penderitaan dari Puteraku yang sangat membutuhkan
penghiburan darimu. Dia membutuhkan doa-doamu, anak-anak, karena Dia segera akan
menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kesesatan mereka lagi. [200.3]
Berdoalah sekarang, lebih besar dari pada saat-saat sebelumnya. [200.4]
Ibumu yang terberkati [200.5]
Ratu Damai [200.6]
201. Kesedihan karena hilangnya anak-anakKu yang tidak mau mengenal Aku
Kamis, 22 September 2011 | [201.1] - [201.10]
PuteriKu yang terkasih, persiapkanlah keluargamu bagi saat Peringatan itu. Mintalah kepada
semua anak-anakKu dimana saja agar mereka mencari pengampunan atas dosa-dosa
mereka. Permohonan itu harus dilakukan dari dalam hati mereka. Jika tidak, mereka akan
menderita rasa sakitnya terbakar didalam Api Penyucian selama kejadian pencerahan
Kerahiman IlahiKu nanti, ketika Aku berhadap-hadapan muka dengan kamu masing-masing.
[201.1]
Pemurnian mendatang akan memberikan kesan mendalam yang berlangsung hingga lama
dan tak bisa dilupakan didalam jiwamu, sehingga kamu akan tetap berada didalam dekapan
dadaKu selamanya. [201.2]
Bagi kamu yang mengenal dan mengasihi Aku, persiapkanlah dirimu sekarang bagi
karuniaKu yang terbesar itu. Milikilah lilin-lilin terberkati serta air suci dan bersiaplah kamu
sehingga kamu bisa bersatu didalam doa bersama para kudus di Surga untuk menolong
menebus jiwa-jiwa semua anak-anakKu di seluruh dunia. [201.3]
Untuk pertama kalinya dalam hidupmu kamu akan benar-benar berada sendirian bersama
Aku. Tanpa suara kamu akan menyaksikan PenyalibanKu dan bagi orang-orang yang tidak
percaya akhirnya mereka akan mengerti kebenaran dari penderitaanKu itu bagi umat
manusia. [201.4]
Kamu, anak-anakKu, akan mengerti dan menyambut karunia kerahimanKu yang besar itu
nanti dan kamu akan diberi kekuatan yang hanya dimiliki oleh para kudus di Surga. Kekuatan
ini akan menjadi tulang punggung dari pasukanKu yang baru diatas bumi. Pasukan yang
besar ini akan menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa lainnya dari cengkeraman pasukan yang
dipimpin oleh antikris. Berdoalah sekarang untuk menyelamatkan dan mempertobatkan
jutaan jiwa-jiwa selama saat yang paling krusial ini sejak saat penciptaan manusia dulu.
[201.5]
Biarlah Aku memelukmu lebih dahulu, anak-anak. Biarlah Aku memberimu keberanian dan
kekuatan untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepadaKu, anak-anak yang tidak mau
mengenal Aku. [201.6]
Aku merasa kesepian. Tolonglah Aku, anak-anak, untuk menyelamatkan mereka pada
saatnya. KerahimanKu yang besar akan memberi terang ilahi kepada dunia dengan kekuatan
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yang bisa menghentikan napasmu, dan ia akan menjadi saat kesedihan bagi mereka yang
tidak bisa bertahan menghadapi kejutan itu. [201.7]
Janganlah takut. Aku datang dengan membawa belas dan kasih yang besar kepada kamu
semua. Karena Aku mengasihi kamu maka kini Aku datang untuk menyelamatkan kamu dari
perbuatan jahat yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan global yang ingin mengurangi
jumlah penduduk dunia. Mereka mau melakukan ini melalui kekuasaan dan pengendalian.
Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan hal ini. BapaKu sedang menunggu. Jika
manusia mau menyadari dosa-dosa yang dilakukannya maka dunia akan menjadi tempat
yang damai dan penuh kasih. Jika dia tidak mau mengikuti pelajaran didalam Peringatan itu
maka dia tak akan bisa bertahan. Itulah ketika tangan BapaKu akan jatuh. [201.8]
Aku adalah Yesus Kristus [201.9]
Raja dan Juru Selamat umat manusia [201.10]
202. Allah Bapa : Antkris dan mata uang dunia yang baru
Jumat, 23 September 2011 | [202.1] - [202.12]
PuteriKu, ketika dunia masih merasa takut akan Peringatan itu, mereka harus menerima dan
percaya bahwa segala nubuatan yang ada didalam Kitab Wahyu sudah dekat dengan kamu
semua. Kesucian gereja kini terancam karena keadaan yang terjadi di Israel. Berbagai
nubuatan akan digenapi sementara dunia dikendalikan oleh antikris yang berusaha untuk
menguasai dan mengendalikan kamu melalui sebuah mata uang dunia yang baru. Ketika
kamu telah dikendalikan seperti ini maka kamu juga dikendalikan dalam segala sendi
kehidupanmu. [202.1]
Peringatan itu akan menghentikan hal ini serta kekejaman setan lainnya yang direncanakan
oleh kekuatan-kekuatan global yang tak bisa dibayangkan oleh anak-anakKu. Para pion yang
tak berdosa sedang dipertaruhkan, bukan karena ulahmu, tetapi kamu akan dilindungi oleh
tangan keadilanKu. [202.2]
Bangkitlah, anak-anakKu. Dan berjuanglah menghadapi rentetan kejahatan ini melalui doa.
Pengendalian dan penganiayaan global yang direncanakan bagi saat ini bisa dibatalkan
melalui doa. Tidak semua dari kamu bisa atau akan diselamatkan, karena begitu kuatnya
cengkeraman setan atas dirimu. [202.3]
Anak-anakKu, setan tak akan menang. Ketika dia tidak diberi kekuatan lagi dan
cengkeramannya mulai longgar, maka dia berusaha menarik sebanyak mungkin jiwa
kedalam jurang neraka bersamanya. Aku menangis sedih atas ciptaanKu yang indah itu serta
jiwa-jiwa berharga milikKu. Seandainya mereka mau mendengarkan kebenaran ini. [202.4]
Penelitian ilmiah tidaklah berarti disini karena tak ada ilmu pengetahuan yang bisa
menggantikan realita dari Kerajaan IlahiKu. Tak seorangpun di dunia bisa mengukur
keindahan dan keajaiban yang telah menantikan kamu semua karena ia tak bisa dijelaskan
dengan kata-kata. [202.5]
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Segera kamu akan mengerti rencana yang Kumiliki untuk menyelamatkan umat manusia
dari tangan si penipu. [202.6]
Aku mengasihi kamu semua dan Aku akan melindungi para pengikutKu dalam setiap tahap
selama penganiyaan yang direncanakan itu. [202.7]
Pandanglah Aku. Bukalah tanganmu dan biarlah Aku menuntun dan melindungi kamu
semua. [202.8]
Anak-anakKu yang percaya kepadaKu tak perlu merasa takut. [202.9]
Penciptamu yang mengasihi [202.10]
Allah Yang Maha Tinggi [202.11]
Allah Bapa [202.12]
203. Ceritakanlah kengerian neraka kepada orang yang buta terhadap keberadaan setan
Sabtu, 24 September 2011 | [203.1] - [203.8]
PuteriKu yang terkasih, mengapa manusia terus bertahan menolak keberadaan neraka ?
[203.1]
Banyak dari anak-anakKu yang mengaku modern dalam penampilannya, namun secara
terbuka menyangkal keberadaan neraka ketika mereka berbicara tentang iman mereka
kepada Allah Bapa Yang Kekal. Mereka bisa menyesatkan anak-anakKu ketika mereka
menggunakan alasan bahwa Allah adalah maha rahim. Dengan meyakinkan anak-anakKu
bahwa semua orang akan naik ke Surga, maka mereka bertanggung-jawab atas nasib anakanak yang menuruti dan mengikuti ajaran mereka yang sesat itu. [203.2]
Setan itu ada, karena itu neraka juga ada. Neraka adalah tempat dimana setan membawa
jiwa-jiwa yang setia kepadanya ketika di dunia dulu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang
mengabaikan segala pikiran dan ingatan akan Allah serta menganjurkan penerimaan
perbuatan jahat di dunia. Dalam beberapa kasus, ada orang-orang yang menjual jiwa
mereka kepada setan sebagai pengganti kekayaan, kekuasaan dan popularitas mereka.
Banyak orang yang bekerja di bidang industri musik telah melakukan hal ini sejak lama.
Mereka tidak memikirkan jalan hidup mereka, dimana kesetiaan kepada setan sering
dilakukan melalui upacara peresmian khusus secara berkelompok dengan melalui praktekpraktek okultisme. [203.3]
Di sisi yang lain ada orang-orang yang menganggap bahwa hidupnya hanya sebagai
kesenangan semata dan dipenuhi dengan perbuatan bebas yang terus mencari pemuasan
diri. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ketika sampai di pintu neraka akan sangat terkejut dan
menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak percaya akan nasib yang telah menantikan
mereka. Mereka tak bisa menerima bahwa teror yang mereka hadapi itu disebabkan oleh
perbuatan mereka sendiri. Kebebasan yang diberikan kepada mereka di dunia telah disalahgunakan untuk mendapatkan segala sesuatu yang menentang Allah. [203.4]
Anak-anakKu, tolong jelaskan kengerian neraka itu kepada orang-orang yang buta terhadap
keberadaan setan. Tidak peduli betapapun mereka akan menertawakan kamu dan
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menghinakan kamu. Adalah menjadi tugasmu untuk memperingatkan mereka akan ngerinya
nasib yang menantikan jiwa yang malang itu yang berakhir didalam neraka. [203.5]
Kaum atheis yang sudah berada di tempat tidur kematian mereka, yang percaya bahwa
penderitaan mereka akan berakhir pada saat hembusan napas terakhir mereka,
dengarkanlah Aku sekarang. Kamu yang menyangkal keberadaan Allah di dunia ini, meski
kebenaran itu telah dinyatakan kepadamu selama hidupmu, penderitaanmu didalam api
neraka adalah awal dari kutukanmu yang kekal. Kamu, jiwa-jiwa malang milikKu, yang
melakukan dosa berat melalui kehendak bebasmu sendiri menolak Aku. Dan kamu memilih
setan. Dia telah menantimu setelah kematianmu. Aku tak bisa ditemukan disana. Karena
sejak itu terlambatlah sudah untuk memperlihatkan KerahimanKu kepadamu. [203.6]
Berdoalah, berdoalah kamu semua sehingga bersama-sama kita bisa menyelamatkan jiwajiwa ini. Jangan ijinkan setan mencuri jiwa-jiwa mereka. Tolonglah Aku menyelamatkan
mereka sementara mereka masih hidup di dunia.[203.7]
Yesusmu yang mengasihi [203.8]
204. Kini Aku telah menutus para nabiKu ke dunia
Minggu, 25 September 2011 | [204.1] - [204.8]
PuteriKu yang terkasih, bagaimana meyakinkan kaum muda dan orang-orang yang sibuk
dengan gaya hidup yang tak bermakna, adalah tantangan yang Kuberikan kepadamu.
[204.1]
Tugasmu adalah menggunakan segala bentuk komunikasi modern yang tersedia untuk
meyakinkan kaum muda dari masyarakat modern saat ini akan kebenaran dari
keberadaanKu. Aku berjanji bahwa semua anak-anak muda itu yang diberi dengan
kebenaran ini, melalui cara seperti ini, akan merasakan kehadiranKu segera setelah mereka
membaca pesan-pesanKu ini. Sebarkanlah dan pertobatkanlah sekarang, puteriKu, di setiap
sudut dunia. Kamu dipilih bagi peranan ini. Dengan mewartakan SabdaKu maka lebih banyak
lagi orang bisa diraih. Gunakan internet dan media massa. Para pengikutKu yang terlibat
didalamnya, pada saatnya nanti akan menyebarkan kebenaran ini kemana-mana. [204.2]
Tugas ini baru saja dimulai. Fondasi telah diletakkan. Kini sesuai dengan waktu yang
sempurna dari BapaKu, dunia akan memperhatikan pesan-pesan ilahiah ini. [204.3]
Aku berjanji bahwa Aku akan kembali. Untuk melapangkan jalan kini Aku mengutus para
nabiKu ke dunia termasuk kamu, puteriKu. Banyak orang yang kini menanggapi panggilanKu
di setiap negara di dunia ini meski suara mereka kecil. Pada saatnya nanti merekapun akan
didengar hingga mereka bisa mewartakan KemuliaanKu yang menandakan KedatanganKu
Kembali. [204.4]
Masih ada sementara waktu sebelum kedatanganKu kembali yang mulia itu terjadi. Hingga
saat ini persiapkanlah anak-anakKu. Peringatan itu akan mempertobatkan jutaan jiwa
namun hal itu hanya permulaan saja. Saat sesudah itu akan dan harus dilewati dengan
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memberi makan jiwa-jiwa untuk memastikan bahwa mereka disiapkan secara layak hingga
mereka bisa memasuki Surga yang baru dari BapaKu di atas bumi. [204.5]
Banyak sekali yang harus kau tanggung, anak-anak, dan banyak pula yang harus kau
perhatikan ketika kamu diberi jalan menuju zaman damai, kebahagiaan dan sukacita yang
baru ini di dunia. Keteguhan saat ini diperlukan. Keberanian dan stamina akan diberikan
kepada mereka yang berseru memohon kepada Roh Kudus. Kemudian kamu, pasukanKu,
akan mengangkat jiwa-jiwa yang tersesat agar berjalan menuju kepadaKu. Jangan biarkan
ada satu jiwa sekalipun yang tersesat menuju semak belukar. Berdoalah bagi mereka.
Tunjukkanlah kasih dan pengertian kepada mereka. Jangan katakan kepada mereka bahwa
mereka itu terkutuk atau kamu menyalahkan mereka karena dosanya, karena hal ini
merupakan penentangan yang besar di mataKu. Sebaliknya, berteguhlah kamu dan
bersikaplah lemah lembut kepada mereka. Katakanlah kebenaran ini kepada mereka.
Kemudian terserah kepada mereka untuk memilih. [204.6]
Anak-anak, kamu tak bisa memenangkan semua jiwa. Tetapi kamu harus melakukan yang
terbaik. [204.7]
Yesusmu yang mengasihi [204.8]
205. Renungan akan PenyalibanKu
Senin, 26 September 2011 | [205.1] - [205.9]
PuteriKu yang terkasih, malam ini untuk pertama kalinya Aku memberimu sebuah
perenungan akan penyalibanKu yang cukup mengejutkan kamu. Namun apa yang
Kunyatakan kepadamu ini adalah sangat penting. [205.1]
Banyak umat beriman yang bersikap dingin, dimana mereka mengira bahwa ketika Aku
disalibkan, karena Aku adalah Putera Bapa, maka Aku tidak menderita nyeri jasmani seperti
jika manusia mengalaminya. Mereka juga berpendapat bahwa karena keilahianKu maka Aku
tidak merasa takut dan juga karena kekuatan yang Kuterima dari BapaKu. [205.2]
Kenyataannya tidaklah begitu. Aku merasakan kesepian dan ketakutan yang sangat.
WaktuKu di taman Getsemani sangatlah mengerikan karena sifat manusiawiKu. Ingatlah
bahwa Aku datang dalam wujud daging. Aku memiliki rasa yang sama dalam hal sakit dan
kesedihan seperti manusia biasa. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini. [205.3]
Aku merasa ditinggalkan oleh BapaKu Yang Kekal dan dibiarkan begitu saja oleh para rasulKu
yang tidak berbuat apa-apa untuk menghibur Aku selama saat-saat yang mengerikan itu.
[205.4]
Ketika Aku menghadapi para algojo, Aku gemetar ketakutan dan hampir tak bisa menjawab
tuduhan-tuduhan mereka. Aku merasakan seperti orang biasa ketika menghadapi hukuman
dan kekerasan. KemuliaanKu tetap ada karena kurban, yang Kusadari, harus Kulakukan bagi
umat manusia. Sebuah paradox, Aku tahu, Aku merasakan kasih dan kebahagiaan didalam
hatiKu selama penderitaanKu itu. Karena Aku sadar bahwa kematianKu bisa menyelamatkan
kamu, anak-anakKu, untuk selamanya. Tetapi kini Aku memintamu untuk bertanya dalam
dirimu berapa banyak orang bisa Kuselamatkan melalui kematianKu di kayu salib itu. Siapa
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saja yang ingin diselamatkan dan apakah mereka benar-benar memahami maknanya.
[205.5]
Karena kematianKu mereka bisa memasuki Surga sekarang. Apakah mereka tahu bahwa hal
ini atas pilihan mereka sendiri dan melalui kehendak bebas yang diberikan kepada mereka ?
Percaya kepada Allah Bapa haruslah menjadi prioritasmu. Datanglah kepadaKu lebih dahulu
maka Aku akan menuntunmu kepadaNya. Terimalah ajaran-ajaran yang Kuberikan
kepadamu melalui Kitab Suci. Kasihilah tetanggamu. Jagalah imanmu tetap sederhana.
Pandanglah imanmu secara seimbang. Kasihilah Aku. Berdoalah kepadaKu. Pujilah Aku.
Ijinkanlah Aku mengasihi kamu dengan HatiKu yang lembut agar Kehadiran IlahiKu bisa
melimpahi jiwamu yang kecil itu. Aku adalah milikmu. Kamu adalah milikKu, anak-anak.
Begitu sederhana. [205.6]
Semakin banyak kamu berdoa, semakin dekat kamu denganKu. Semakin erat hatimu bertaut
dengan HatiKu. [205.7]
Yesusmu [205.8]
Juru Selamat umat manusia [205.9]
206. Allah Bapa : Hari-hari milik setan hampir selesai di dunia ini
Kamis, 29 September 2011 | [206.1] - [206.10]
Aku adalah Alpha dan Omega. Aku adalah Allah Bapa. [206.1]
PuteriKu yang terkasih, waktunya semakin habis bagi dunia untuk menerima kerahiman
yang dilimpahkan kepada umat manusia oleh PuteraKu yang amat berharga, Yesus Kristus.
[206.2]
Banyak sekali kuasa jahat yang mengelilingi jiwa-jiwa tersesat yang setia kepada si penipu,
setan. Merekapun dipersiapkan bagi Peringatan itu, namun dengan congkaknya mereka
percaya bahwa kuasa yang diberikan setan kepada mereka akan mengarahkan mereka
menuju surga duniawi yang baru ciptaan mereka sendiri. Inilah kebohongan terbesar yang
dibuat oleh setan ke tempat mana mereka tenggelam. Kegelapan jiwa mereka berarti
bahwa hati mereka tak memiliki belas kasih kepada orang yang percaya kepadaKu sebagai
Allah Pencipta segala sesuatu. Tetapi kini kekuatan yang mereka semakin lemah. [206.3]
Hari-hari milik setan sudah hampir selesai di dunia ini. Namun setan tak akan beristirahat
hingga dia bisa menjerat jutaan jiwa-jiwa yang salah didik dan suka berkhayal ini. Berdoalah
bagi mereka, puteriKu, karena hidup mereka tanpa tujuan. Mereka telah dilemahkan dan
melalui kebingungan mereka, dengan segala cara mereka berusaha mengendalikan anakanakKu melalui harta duniawi ini. [206.4]
Ikutilah perkataanKu sekarang. Umat manusia tak memiliki kekuatan apa-apa. Satu-satunya
kekuatan adalah melalui doa, senjata untuk melawan orang-orang jahat itu. Mereka, dalam
keadaan dosa berat, telah menghinakan Aku dan ciptaanKu yang amat berharga dan untuk
itu mereka akan menderita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa akan dibuka sekarang didepan
mata dunia yang tidak percaya ini. Banyak sekali anak-anakKu akan tercengang dan terkejut
ketika mereka merasakan penderitaan Api Penyucian dan neraka. [206.5]
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Semua pendosa selama dan setelah peristiwa Peringatan itu akan menerima pengalaman
seolah mereka kehilangan hidupnya. Mereka yang berada dalam keadaan dosa akan
merasakan pemurnian terbakar yang sama seperti jiwa-jiwa yang ada didalam Api Penyucian
yang menantikan saat masuknya mereka kedalam KerajaanKu yang Mulia. Mereka yang
berdosa berat akan mengalami rasa putus asa dan kegelapan yang sangat dari api neraka.
Penderitaan ini tidak akan berlangsung lama dan kemudian mereka akan merasakan dunia
yang mereka alami sebelum Peringatan itu lagi. Dan dunia yang ini akan benar-benar
berbeda dari yang sebelumnya. Akhirnya mata mereka dibuka kepada kebenaran dari
adanya Surga, neraka dan Api Penyucian. Kemudian mereka harus memilih jalan mana yang
akan mereka lalui. Kamu bisa membayangkan, puteriKu, bahwa mereka akan mengikuti
jalan menuju kepada belas dan kasih IlahiKu. Namun hal itu tidak selalu terjadi bagi para
pendosa yang keras hatinya. Mereka telah sangat dipengaruhi oleh janji-janji palsu dari si
penipu hingga mereka akan kembali mengikuti tuntunannya. Mereka akan berjuang,
bertempur, dan dengan pengaruh dari iblis yang dilepaskan oleh setan dari dalam neraka,
jiwa-jiwa mereka terjebak didalam rencana jahat dari kekuatan global. [206.6]
Ini adalah sebuah panggilan yang amat mendesak bagi kamu semua agar segera mencari
penebusan dari dalam hatimu bagi jalan hidupmu yang sesat itu. Kamu masih memiliki
waktu saat ini, tetapi lakukanlah segera. [206.7]
Bersiaplah meminta kerahiman. Aku mengasihi semua anak-anakKu. Peristiwa besar itu
adalah demi kebaikan semua anak-anakKu. Karena itu janganlah takut, ijinkanlah kasihKu
menyelimuti kamu dan menguatkan kamu. Dengan jalan ini kamu akan bisa bertahan
menghadapi penderitaan yang ada didepanmu. [206.8]
Bapamu yang kekal [206.9]
Allah Yang Maha Tinggi [206.10]
207. Akibat dari Peringatan itu
Kamis, 29 September 2011 | [207.1] - [207.6]
PuteriKu yang terkasih, sementara Peringatan itu semakin dekat, mintalah kepada semua
pengikutKu yang setia agar berdoa dan berbahagia dengan rasa syukur atas kerahiman
besar yang diberikan BapaKu Yang Kekal kepada umat manusia. [207.1]
Hal itu disebabkan karena adanya tindakan kasih yang murni dan mulia ini akan ada lebih
banyak lagi umat manusia yang bisa diselamatkan dan menikmati zaman damai diatas bumi.
Berterima-kasihlah karena kamu hidup di saat ini karena ada jutaan dari kamu akan
diselamatkan, yang jika tidak ada kerahiman itu, mereka tak akan bisa memasuki pintu-pintu
Surga. [207.2]
Persiapan telah selesai. Persiapkanlah rumahmu dengan lilin-lilin terberkati serta persediaan
air serta makanan yang cukup untuk beberapa minggu. Setelah kejadian itu akan sulit
bagimu untuk menjalani kehidupan ini, tetapi janganlah kamu takut. Tenanglah kamu
karena penderitaan akan dipersembahkan sebagai rasa terima kasih atas kehidupan kekal
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yang kini diberikan kepada jiwa-jiwa milikKu yang amat berharga yang bersedia memeluk
karunia penderitaan yang besar ini. [207.3]
Damailah kamu. Percayalah kepadaKu dan ingatlah bahwa Aku adalah Juru Selamatmu dan
Aku memberikan perlindungan bagi jiwa-jiwa yang setia itu setiap saat. Aku berjalan
bersamamu. Aku menuntun kamu. Aku memegangi tanganmu dengan kasih nan lembut.
Kamu adalah milikKu dan Aku tak akan membiarkan kamu pergi dari Hati KudusKu. Kamu,
para pengikutKu yang setia, diselimuti dengan rahmat yang kau perlukan untuk bertahan
selama saat Peringatan itu. [207.4]
Yesusmu yang mengasihi [207.5]
Juru Selamat dan Penebus seluruh umat manusia [207.6]
208. Jiwa-jiwa yang keras tak akan mudah menjalani saat Peringatan itu
Jumat, 30 September 2011 | [208.1] - [208.9]
PuteriKu yang terkasih, tugasKu untuk mempertobatkan jiwa-jiwa semakin meningkat
intensitasnya sekarang. [208.1]
Peringatkanlah sebanyak mungkin jiwa-jiwa sebelum saat Peringatan itu tiba. [208.2]
Beritahukanlah kepada imam-imam, biarawati, uskup-uskup, serta para pemeluk agama
lainnya, yang percaya kepada BapaKu Yang Kekal agar mendengarkan perkataanKu. Banyak
sekali anak-anakKu yang berada didalam kegelapan hingga terang dari kemuliaan ilahiKu
akan sangat melukai jiwa-jiwa mereka. Mereka akan merasakan nyeri yang sesungguhnya
karena mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi tindakan kerahiman yang besar ini.
[208.3]
Beberapa orang ada yang tersenyum mengejek kepada pesan-pesan kudus ini. Hal ini
membuatKu bersedih. Bukan karena mereka tidak percaya bahwa Aku berbicara kepada
mereka dengan cara seperti ini, tetapi karena mereka sengaja tidak mau percaya kepadaKu.
Bagi kamu semua yang mengkhawatirkan orang-orang yang kau kasihi, berdoalah agar
pemurnian yang mengenai mereka selama saat Peringatan itu akan menarik mereka
kedalam hatiKu. [208.4]
Aku meminta agar para pengikutKu melindungi dirinya terhadap setan. Mereka hendaknya
memerciki setiap sudut rumahnya dengan air suci, mengenakan salib Benediktus, serta
selalu membawa Rosario. Berdoalah juga kepada St.Michael, Malaikat Agung. Setan dan
pasukannya akan berbuat segala hal yang mungkin untuk meyakinkan kamu bahwa
bukanlah Aku yang berbicara ini. Setan dan iblis akan mulai menyerang kamu serta menaruh
keraguan yang besar didalam pikiranmu. Kamu, anak-anakKu, bisa menghentikan usahanya
dengan cara mengikuti perintah-perintahKu. Tetapi yang menyedihkan, dia akan memutarbalikkan pikiran dari jiwa-jiwa yang lemah hingga mereka benar-benar menolak Aku. [208.5]
Jiwa-jiwa yang keras tidaklah mudah menjalani peristiwa Peringatan itu. Mereka akan
beralasan untuk menolak Aku. Bahkan saat merasakan kobaran api neraka yang akan
mereka alami selama Peringatan itu, tak akan bisa menghapus semua keraguan akan
keberadaanKu. [208.6]
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Banyak juga orang yang menyebarkan kebohongan mengenai Peringatan itu setelah ia
terjadi. Mereka itu, kaum berhala, yang menjadi budak setan, akan menciptakan sebuah
kebohongan yang mereka sebarkan kemana-mana. Berbagai alasan ilmiah diajukan untuk
menjelaskan peristiwa itu. Mereka itu tidak ingin mendengar kebenaran. Maka mereka itu
harus didoakan. Begitu kuatnya cengkeraman setan atas dunia ini hingga namaKu tidak
boleh diucapkan didepan umum. Diskusi mengenai keberadaanKu nampak menjadi topik
pembicaraan yang memalukan. [208.7]
NamaKu saat ini hanya digunakan terutama bagi sesuatu yang jelek atau bahkan lebih buruk
dari pada keseleo lidah ketika digunakan untuk mengutuki. Tetapi dengarkanlah Aku
sekarang. NamaKu akan didengar dan diterima sekali lagi setelah Peringatan itu oleh orangorang yang bertobat. Kemudian namaKu akan digunakan jika mereka berdoa kepadaKu.
[208.8]
Yesusmu yang mengasihi [208.9]
209. Perawan Maria : Si penipu juga mempersiapkan diri bagi Peringatan itu
Sabtu, 1 Oktober 2011 | [209.1] - [209.6]
Anakku, berdoalah bagi semua jiwa yang menolak Puteraku dan yang merasa bangga
karenanya. [209.1]
Waktunya semakin dekat ketika Puteraku sekali lagi berusaha menyelamatkan dunia dari
kutukan. Adalah penting, anakku, agar kamu terus setia dalam segala hal yang diminta
darimu oleh Puteraku. [209.2]
Dia menderita dan ingin menyelamatkan kamu semua dari cengkeraman si penipu. Penipu
itu juga sedang mempersiapkan diri bagi saat Peringatan itu. Ketika Puteraku melalui
kerahimanNya akan menyelamatkan jiwa-jiwa semua orang, maka si penipu juga berusaha
meyakinkan orang-orang bahwa Peringatan itu hanya ilusi saja. [209.3]
Setan haruslah dicegah agar tidak merenggut jiwa-jiwa yang tidak waspada. Peluklah
mereka semua didalam doa-doamu karena merekalah yang paling membutuhkannya.
[209.4]
Ibumu yang terberkati [209.5]
Ratu Surga [209.6]
210. Berbahagialah ketika langit meledak, karena kamu akan tahu bahwa Aku sedang tiba
Minggu, 2 Oktober 2011 | [210.1] - [210.10]
PuteriKu yang terkasih, pola cuaca yang kini berubah adalah merupakan tanda lain dari
waktu yang juga akan berubah. Berbagai perubahan juga akan dirasakan. Matahari akan
mulai berputar dan bergetar mengarah ke bumi karena ia juga dipersiapkan bagi peristiwa
Peringatan itu. [210.1]
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SalibKu akan lebih dahulu nampak. Orang-orang akan terkejut, tetapi hal ini diberikan
sebagai tanda sehingga kamu bisa mempersiapkan jiwamu dan meminta penebusan atas
dosa-dosa yang kau lakukan. Dengan melakukan hal ini maka kamu tak akan menderita
selama Peringatan itu. [210.2]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Para pengikutKu dimana saja. Berbahagialah jika langit
meledak karena kamu akan tahu bahwa Aku benar-benar datang ke dunia. Akhirnya
manusia tak akan bisa menyangkal Aku. KasihKu akan memancar ke segala sudut bumi
ketika Aku berusaha menarik semua jiwa dari mana-mana. 210.3]
Peristiwa ini sangat tidak diduga sebelumnya hingga dunia akan berhenti mendadak dalam
sebuah kejutan yang besar. Ketika pelan-pelan orang-orang mulai siuman, masih banyak
yang tidak yakin akan apa yang telah terjadi. Ketika Aku datang, demikian juga setan dan
iblisnya dari neraka datang dan berusaha untuk menghancurkan jiwa-jiwa anak-anakKu.
Inilah sebabnya Aku mendesakmu untuk memercikkan air suci di rumahmu dan memiliki
lilin-lilin terberkati dimana-mana. Kamu harus menjaga dirimu tetap terlindung. [210.4]
Berikutnya Aku memintamu hal ini. Berdoalah bagi mereka yang tak bisa menemukan
kebenaran dari ajaran-ajaranKu ini didalam hati mereka. Terutama berdoalah juga bagi
mereka yang berusaha keras untuk menyangkal Aku meski mereka tahu bahwa
penyalibanKu adalah untuk menyelamatkan mereka. [210.5]
Ingatlah bahwa Aku mati bagi kamu masing-masing untuk menyelamatkan kamu. Ingatlah
bahwa kali ini Aku datang lagi untuk menyelamatkan kamu, kamu masing-masing. Tidak
satupun akan dikecualikan. [210.6]
Kini adalah kesempatanmu, anak-anak, untuk memastikan dirimu bahwa kamu memiliki
sebuah tempat di zaman damai itu di dunia. Mengapa kamu tidak ingn menadi bagian dari
hal ini ? Mengapa ada orang yang sengaja memilih kedalaman neraka sebagai ganti dari
karunia besar ini ? [210.7]
Berbahagialah. Berdoalah. Berterima-kasihlah kepada Allah Bapa atas karunia peringatan
yang besar ini. Peluklah hadiah ini dengan kasih dan sukacita didalam hatimu. [210.8]
Juru Selamatmu [210.9]
Yesus Kristus [210.10]
211. Aku tak akan membiarkan kamu terlantar, anak-anak. Itulah sebabnya Aku datang
Senin, 3 Oktober 2011 | [211.1] - [211.7]
PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku berbicara kepadamu tentang perlunya mengerti apa
makna Peringatan itu untuk membuang segala kebingungan yang ada. Banyak orang yang
takut dan percaya bahwa itu adalah Hari Pengadilan Akhir. Tetapi bukan. Itu adalah Hari
Kerahiman Yang Agung yang akan mengenai seluruh bumi. Cahaya KerahimanKu akan
dicurahkan kepada setiap jiwa, laki, perempuan, anak-anak. Tak seorangpun akan
dikecualikan. Tak seorangpun. [211.1]
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Ini adalah saat kedatanganKu kembali untuk menyelamatkan kamu. Tidakkah kamu tahu
bahwa Aku selalu berbelas kasih ? Bahwa Aku tidak akan menunggu hingga saat hari
Pengadilan Akhir itu untuk berusaha sekali lagi menyelamatkan kamu ? [211.2]
Inilah pemurnian yang Kubicarakan itu. Menjelang peristiwa besar itu dunia sudah
mengalami sebuah pemurnian selama beberapa tahun ini. Aku mengijinkan umat manusia
untuk menderita kehilangan dan menjalankan kerendahan hati melalui hancurnya pasar
uang di seluruh dunia meski bukan Aku yang menyebabkannya. Kekacauan pasar uang itu
didalangi oleh kelompok-kelompok global di tempat-tempat kekuasaan di lorong-lorong
pemerintahan diseluruh dunia karena keserakahan mereka. Karena penderitaan inilah
maka, sebenarnya, ada jutaan orang yang siap untuk mendengarkan SabdaKu dan
menerima kerahimanKu. Namun ternyata mereka tidak mau mendengar. Tak ada yang perlu
ditakutkan jika kamu mengasihi Aku dan menjalankan perintah-perintah yang diberikan
kepada dunia melalui Musa atas perintah dari BapaKu Yang Kekal. [211.3]
Nantikanlah kedatanganKu dengan kasih dan sukacita dan berterima-kasihlah karena kamu
hidup di dunia saat ini karena kamu bisa menerima karunia keselamatanKu yang besar. Aku
tak akan menelantarkan kamu, anak-anak. Inilah sebabnya Aku datang. Hal ini karena Aku
sangat mengasihi kamu hingga Aku mau melakukannya. Hal ini karena Aku ingin
mempersiapkan kamu dan membawamu dekat dengan HatiKu maka Aku memberikan
pesan-pesanKu kepada dunia melalui puteriKu yang terkasih ini. [211.4]
Pesan-pesan ini akan terus berlanjut hingga setelah Peringatan itu untuk memberimu
banyak tuntunan kepada ajaran-ajaranKu. SabdaKu yang ada didalam 3 volume sebelumnya
yang Kusebut sebagai Kitab Kebenaran akan menciptakan sebuah Pasukan Kristiani yang
baru yang akan membela namaKu hingga zaman damai yang baru itu muncul. [211.5]
Berbahagialah sekarang, anak-anakKu. Biarlah Aku menghiburmu karena ini adalah yang
pertama kalinya kamu datang kehadapanKu berhadap-hadapan muka denganKu. Bagi para
pengikutKu ia akan menjadi sebuah saat kasih, damai dan sukacita yang besar. Bangkitlah
sekarang dan kuatkanlah dirimu. Karena kamu sangat beruntung dan untuk itu hendaknya
kamu menyampaikan puji-pujian kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang mengijinkan hal
ini terjadi. [211.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus Kristus [211.7]
212. Zaman Damai tidak jauh lagi
Selasa, 4 Oktober 2011 | [212.1] - [212.7]
PuteriKu yang terkasih, sebuah zaman baru akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. [212.1]
Zaman Damai akan dibuka oleh semua pengikutKu. Ia merupakan sebuah masa yang penuh
kasih, kebahagiaan dan damai. Tak ada penyakit, nyeri, kekhawatiran keuangan, karena
segala hal yang kau butuhkan dicukupi olehKu. Kamu, anak-anakKu, tidak akan
menginginkan apa-apa lagi karena Aku akan memberimu makan dan memelukmu didalam
SurgaKu yang baru itu seperti orang tua menyuapi bayinya. Hendaknya hal itu disambut
dengan baik. Itulah tujuan yang harus kau raih. [212.2]
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Tak ada gunanya menunggu lebih dahulu dan kemudian baru mempersiapkan diri untuk
memasuki SurgaKu yang baru. Karena mungkin kamu akan ketinggalan. Rencanakan hari ini
saja karena kamu tidak tahu kapan saat terjadinya. Kenyataannya ia akan terjadi dengan
begitu cepatnya dan secara tiba-tiba hingga kamu, para pengikutKu, dalam sekejap mata
sudah berada ditengah peristiwa itu. Itulah sebabnya kamu harus mulai mempersiapkan
jiwamu sekarang karena hanya jiwa yang bersih saja yang bisa masuk. [212.3]
Waktu adalah intinya. Anak-anakKu, ini adalah merupakan panggilanKu yang terakhir
bagimu, untuk segera memperbaiki kehidupanmu sebelum saat Peringatan itu. Bersiaplah
setiap hari dan percayalah akan Sabda IlahiKu sementara saat ini kamu diutus untuk
menjalankan permintaanKu demi keselamatan jiwa-jiwa. [212.4]
Zaman damai tidaklah jauh lagi dari sekarang, dan Aku memintamu untuk mempersiapkan
keluargamu sehingga nanti kamu bisa menjadi satu didalam KerajaanKu yang baru itu.
[212.5]
Juru Selamat Ilahimu [212.6]
Yesus Kristus 212.7]
213. Kelompok-kelompok global berada dibawah pengaruh antikris
Rabu, 5 Oktober 2011 | [213.1] - [213.8]
PuteriKu yang terkasih, Aku berkenan dengan caramu memperbanyak waktumu bagiKu
didalam adorasi. Hal ini baik karena rahmat yang Kuberikan kepadamu di saat yang istimewa
ini bisa menguatkan keinginanmu untuk mewartakan pesan-pesanKu lebih jauh. [213.1]
Kini ada lebih banyak lagi anak-anakKu yang menyadari suasana di dunia ini, secara politik
dan ekonomi, yang telah berubah melebihi pengertian mereka sehingga mereka akan segera
menyadari kebenaran ini. Para pemimpin global yang Kukatakan itu, yang secara pengecut
telah bersembunyi sehingga kamu tidak tahu, kini sedang meningkatkan rencananya untuk
menguasai dunia. [213.2]
Mereka sedang membangun pasukan tentara, senjata, bahan-bahan beracun, dengan satu
tujuan, untuk menghancurkan anak-anakKu. Teori-teori konspirasi selalu ditolak ketika para
pengamat yang jeli menerbitkan kebenaran yang ada. Kamu harus mengerti bahwa
kelompok-kelompok ini sangat kuat, yang kesemuanya membentuk satu kesatuan ‘front
kehormatan’ hingga mereka bisa menyesatkan kebenaran dan menyembunyikannya dari
mata masyarakat luas. [213.3]
Anak-anak, ketahuilah bahwa kelompok jahat itu sedang berperang melawan para
pengikutKu dan para pemimpin gereja. Mereka bahkan berusaha untuk merasuki gerejaKu
dari dalam. Racun mereka dimuntahkan seperti aliran air yang memancar ke segala arah.
Ada sebuah rencana yang bukan saja mau menipu kamu, tetapi juga untuk menarik kamu
kedalam cara berpikir mereka. Dari luar mereka nampak seperti menawarkan keselamatan
bagi dunia dengan kedok upaya kemanusiaan. Penyelesaian mereka yang kreativ untuk
membuat hidup menjadi lebih mudah akan nampak dalam wujud menyatukan mata
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uangmu, makananmu, kesehatanmu, kesejahteraanmu, serta agamamu. Semuanya dibawah
satu kekuasaan. Kekuasaan antikris. [213.4]
Tolaklah upaya dari orang-orang jahat ini untuk menarikmu, anak-anakKu yang tak berdosa,
kedalam rencana jahat mereka. Melalui kesepakatanmu, mereka menginginkan kamu untuk
menolak Allah Bapa Yang Maha Kuasa. Sekali mereka bisa mengendalikan kamu, maka kamu
akan musnah. Mereka akan mengendalikan apa yang kau makan, praktek beragama yang
kau jalankan, serta obat-obatan yang mereka berikan kepadamu. [213.5]
Berdoalah, berdoalah kepada Allah Bapa agar menghentikan kekejaman mereka sekarang
dan mintalah kepadaNya untuk menebus jiwa-jiwa mereka selama Peringatan itu. Apapun
rencana mereka, semua itu membutuhkan doa-doamu. Mereka hanyalah boneka dari setan,
jiwa-jiwa malang yang salah arah, dan dalam banyak hal mereka tidak tahu apa yang mereka
lakukan atau atas perintah siapa hal itu mereka lakukan. [213.6]
Berdoalah kaplet Kerahiman IlahiKu bagi jiwa-jiwa ini setiap hari sepanjang kamu masih
bisa. Tolonglah Aku menyelamatkan mereka. [213.7]
Yesusmu [213.8]
214. Hancurnya sistem perbankan diatur oleh antikris
Kamis, 6 Oktober 2011 | [214.1] - [214.13]
PuteriKu yang terkasih, berdoalah yang banyak karena antikris siap untuk muncul dari
lubang persembunyiannya dan akan menguasai dunia ini untuk menghancurkan anakanakKu. [214.1]
Rencananya yang cerdik tersembunyi dibalik penampilan yang tampan serta sikapnya yang
santun, tetapi jika anak-anakKu memandang kepada matanya mereka akan melihat adanya
kegelapan karena dia tak memiliki jiwa. Dia tidak diciptakan oleh tangan Allah Bapa. [214.2]
Berdoalah sekarang anak-anakKu, kamu semua, untuk menghentikan dia menghancurkan
semua orang yang berada dibawah kendalinya dari dalam Tata Dunia Baru itu. [214.3]
Doa bisa membatalkan banyak dari rencana jahatnya terhadap kemanusiaan. Tetapi yang
menyedihkan, banyak orang telah dibodohi olehnya. Belum pernah sebelumnya Aku
mendorong anak-anakKu untuk berdoa sebanyak ini karena jika tanpa doa-doamu maka
rencana yang disusunnya akan terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Kitab Wahyu. [214.4]
Kehadirannya di dunia dapat dirasakan dimana-mana namun perbuatannya tersembunyi
dari penglihatan orang banyak. Dia adalah seperti batu karang ketika dilemparkan kedalam
air akan menimbulkan riak gelombang yang meluas hingga beberapa mil jauhnya. Dia ingin
menghancurkan kamu karena kamu adalah anak-anakKu. [214.5]
Anak-anakKu yang mengikuti setiap gerakannya dengan patuh, adalah buta. Kekejaman
tersembunyi yang dilakukan oleh orang-orang ini menimbulkan kesedihan yang amat besar
di Surga. [214.6]
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Anak-anak, Aku memintamu untuk berdoa kepada St.Michael, Malaikat Agung, untuk
menghardik setan selama saat-saat yang kacau ini. Antikris sedang bergerak cepat dan
pengaruhnya meluas ke seluruh dunia untuk menyatukan mata uangmu dimana-mana.
[214.7]
Hancurnya sistem perbankan juga dikendalikan oleh antikris sehingga ketika negaramu
membutuhkan pertolongan maka dia dan kelompoknya akan segera datang untuk
menyelamatkan negaramu. [214.8]
Bangkitlah kamu semua dan lihatlah apa yang terjadi dihadapan matamu. Dia sedang
menunggu untuk menerkam tetapi doa-doamu bisa membatalkan perbuatannya dan
menghalangi dia di jalannya. Tangannya yang kotor sedang menanti untuk mencengkeram
kamu kedalam pelukan dari mana kamu akan kesulitan untuk melepaskannya. [214.9]
Ingatlah anak-anak, bahwa waktu milik setan di dunia semakin habis. Antikris dikirim untuk
mencuri jiwa-jiwa dari BapaKu. Jiwa-jiwa ini berasal dari BapaKu, Allah Pencipta segala
sesuatu. Janji antikris akan alam semesta yang kekal adalah omong kosong. Banyak jiwa
yang sekarang tertipu oleh doktrin baru dan sesat ini. Aku memperhatikan ketika jiwa-jiwa
itu terjatuh kedalam sarang penipuannya yang gelap dan disana mereka menangis sedih.
Karena sekali jiwa-jiwa itu mengikuti jalan tipuan itu maka mereka sudah tercemar. Sikap
mereka terhadap orang lain, termasuk keluarganya, akan berubah karena hati mereka telah
menjadi beku. [214.10]
Kekuatan setan itu besar namun Allah Bapa akan bertindak dan menghukum para
pengikutnya di dunia ini dengan kejam. Peringatan itu menjadi kesempatan terakhir bagi
mereka untuk menjauhi antikris. [214.11]
Berdoalah agar terangKu memasuki setiap jiwa selama Peringatan itu sehingga jiwa-jiwa
yang tersesat itu bisa diselamatkan dari kegelapan yang mengerikan itu. [214.12]
Yesus Kristus yang mengasihi [214.13]
215. Api Penyucian bukanlah tempat dimana kamu boleh merasa puas memasukinya
Jumat, 7 Oktober 2011 | [215.1] - [215.15]
PuteriKu yang terkasih, alasan mengapa Aku mengirimkan banyak sekali pesan-pesan
kepada anak-anakKu adalah untuk membantu mereka mempersiapkan jiwa mereka dengan
cara yang tidak mungkin bisa dilakukan sebelumnya. [215.1]
Banyak dari anak-anakKu tidak pernah membaca Kitab Injil atau mengetahui ajaranajaranKu. [215.2]
Lebih banyak waktu dihabiskan oleh para hamba kudusKu pada sebagian dari ajaranKu
dimana Aku memintamu untuk mengasihi tetanggamu, yang memang baik untuk dilakukan.
Tak ada perbincangan mengenai akibat-akibatnya jika manusia menolak Bapa. Mengapa
para hamba kudusKu ini menolak keberadaan neraka dan mengapa mereka mengangap Api
Penyucian sebagai hal yang kurang menarik ? [215.3]
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Anak-anakKu telah diajari banyak hal yang baik didalam gereja yang mewartakan Kemuliaan
dari Allah Bapa Yang Maha Kuasa. Tetapi keberadaan Api Penyucian dan neraka diajarkan
dengan cara sedemikian rupa hingga anak-anakKu menjadi tidak merasa khawatir dengan
tempat itu. [215.4]
Anak-anakKu juga disesatkan tentang keberadaan setan. Bahkan banyak dari para hamba
kudusKu yang tidak percaya akan keberadaan setan. Betapa bodohnya mereka jika percaya
bahwa manusia bisa meningkatkan imannya tanpa mengetahui atau mengerti adanya kuasa
setan. [215.5]
Tidak adanya tuntunan dari para hamba kudusKu ini berarti bahwa setan di dunia telah
berkembang luas yang sebenarnya hal itu bisa dicegah dengan banyak berdoa. Setan telah
diijinkan untuk berkelana di dunia ini untuk beberapa saat lamanya karena kebutaan dari
para hamba kudusKu. Jika anak-anakKu diperingatkan secara memadai tentang kekacauan
yang disebabkan oleh setan maka doa untuk mencegah dan menghalangi pengaruhnya akan
bisa lebih kuat lagi. [215.6]
Keberadaan Api Penyucian [215.7]
Keberadaan Api Penyucian juga telah disalah-artikan. Banyak orang yang mengira bahwa itu
hanyalah sebagai tempat penantian dengan pemurnian sebelum jiwa bisa memasuki Surga
bagi jiwa-jiwa yang tidak dalam keadaan rahmat ketika ia mati. Terdapat berbagai tingkatan
didalam Api Penyucian dan semua jiwa didalamnya merasakan sakitnya terbakar didalam
kegelapan yang semakin meningkat intensitasnya pada tingkatan yang semakin kebawah.
Hal ini berarti bahwa jiwa-jiwa yang masuk kedalam neraka adalah yang paling besar
merasakan sakitnya terbakar. Meskipun semua jiwa didalam Api Penyucian akhirnya akan
memasuki Kerajaan BapaKu, tetapi Api Penyucian bukanlah tempat dimana anak-anakKu
bisa merasa puas memasukinya. Inilah sebabnya kamu harus memerangi dosa dan mencari
pengampunan secara teratur agar kamu tetap berada dalam keadaan rahmat. Inilah
sebabnya kamu harus mematuhi 10 Perintah Allah setiap saat. Inilah sebabnya kamu juga
harus berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada disana karena jika tanpa doa-doamu mereka tak
bisa memasuki Kerajaan Surga hingga saatnya Hari Pengadilan Akhir itu tiba. [215.8]
Sekarang adalah saatnya untuk menghadapi kebenaran itu, anak-anak. [215.9]
Berdoalah memohon rahmat yang kau butuhkan agar terbebas dari dosa dan kamu bisa
memasuki Surga. Bersiaplah setiap hari karena kamu tidak tahu rencana, yang sudah dibuat,
yang telah menantimu. Aku memberimu pesan ini agar kebenaran itu menjadi jelas. Pesanpesan yang penting ini tidak diberikan kepadamu secara jelas, anak-anak, selama beberapa
dekade yang lalu. Maka penting sekali agar kamu bersiap-siap. [215.10]
Dengan mendaraskan kaplet Kerahiman IlahiKu setiap hari pada jam 3 sore maka Aku akan
campur tangan pada saat kematianmu tidak peduli betapapun besarnya dosamu dan Aku
akan memperlihatkan kerahimanKu kepadamu. Aku mengatakan hal ini kepadamu karena
Aku mengasihi kamu, bukan untuk menakut-nakuti kamu, tetapi pastikanlah bahwa kamu
menyebarkan kebenaran ini kepada keluargamu. [215.11]
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PerkataanKu hari ini adalah untuk mengingatkan kebenaran yang telah kau tolak dengan
alasan demi rasa toleransi. Ia seperti orang tua dari seorang anak kecil yang mereka
manjakan karena mereka sangat mengasihi anaknya itu. Jika orang tua memberi makan
berlebihan kepada anaknya maka kesehatan anak itu akan terganggu. Namun orang tua itu
tetap saja memberikan makanan kepada anaknya itu dimana anak itu menjadi terbiasa
menerima kasih yang salah seperti itu. Hal ini bisa mendatangkan masalah kesehatan pada
anak itu. Dan anak itu menjadi tidak tahu makanan yang sehat untuk dimakan karena dia
tidak diperkenalkan dengan hal itu. Dia tak pernah diajari. [215.12]
Pergilah sekarang dan katakanlah kepada para saudaramu kebenaran tentang neraka dan
Api Penyucian sebelum terlambat. Karena jika kamu tidak melakukan hal itu maka tak ada
orang lain yang mau melakukannya. [215.13]
Guru dan Juru Selamat Ilahimu [215.14]
Yesus Kristus [215.15]
216. Perawan Maria – Dosa keacuhan terhadap Puteraku semakin banyak
Sabtu, 8 Oktober 2011 | [216.1] - [216.10]
(Pesan ini diterima dalam sebuah penampakan pribadi dari Bunda Terberkati yang
berlangsung selama 30 menit) [216.1]
Anakku, ada banyak sekali jiwa yang akan terusir selamanya jika mereka tidak mau datang
kepada Puteraku. [216.2]
Puteraku sangat menderita dan sedih sekali jika Dia menyaksikan anak-anak ini cenderung
berjalan pada jalan kejahatan yang satu ke jalan kejahatan yang lan. [216.3]
Dosa keacuhan terhadap Puteraku semakin banyak. Banyak sekali orang yang sudah
mengetahui keberadaanNya tetapi mereka memilih, dengan kehendak bebas mereka
sendiri, menolak Dia. [216.4]
Sekarang adalah saatnya mereka mengerti apa yang akan mereka hadapi jika mereka tidak
mau bertobat selama pencerahan atas suara hatinya itu yang akan segera mereka alami.
[216.5]
Bagi kamu yang mengasihi Puteraku akan bersedia memanggul salibNya dan menolongNya
membawa kembali jiwa-jiwa yang ingin Dia peluk didalam tanganNya. [216.6]
Banyak sekali dari kamu, anak-anak yang tidak mengenal Puteraku, harus menyadari
kelembutan HatiNya. Begitu besar kasihNya kepadamu hingga jika kamu melihat Dia
menderita karena penolakanmu, maka kamu akan bersujud di tanah, menangis dan
memohon pengampunan atas dosa-dosa umat manusia. [216.7]
Aku memintamu untuk berdoa demi pertobatan yang sangat diinginkan oleh Puteraku
selama Peringatan itu nanti. [216.8]
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Ibumu yang terberkati [216.9]
Ratu seluruh umat manusia [216.10]
217. Zamannya banyak sekali nabi palsu dikirim oleh setan
Sabtu, 8 Oktober 2011 | [217.1] - [217.10]
Puteriku yang terkasih, ketika para visiunerKu yang benar semakin menyebar di seluruh
dunia, begitu juga para visiuner palsu. Kamu akan mengenali mereka dengan memeriksa
pesan-pesan mereka bagi dunia. Didalamnya kamu akan menemukan bahwa ajaranajaranKu serta kebenaran yang ada didalam Kitab Injil diselewengkan. Begitu halusnya
penyesatan mereka hingga hanya orang yang memiliki pengetahuan yang benar akan Kitab
Suci bisa mengenalinya. [217.1]
Perhatikanlah adanya kebencian yang ditimbulkan oleh para visiuner semacam ini diantara
para pengikutnya dimana mereka banyak yang saling bertentangan, terpecah-belah, dengan
keluarga-keluarga yang berantakan. Kultus yang lahir dari ulah visiuner semacam ini kini
muncul di dunia hingga menimbulkan kebingungan serta kecemasan diantara umat
beriman. [217.2]
Dimanapun Sabda KudusKu berada, kamu akan menemukan kasih disitu. Pesan-pesanKu
melahirkan kasih dan keharmonisan dan tak akan gagal dalam mempengaruhi jiwamu.
Pesan-pesanKu selalu berbicara tentang kebenaran dan jika ada unsur yang keras dan
menakutkan, hal itu diberikan dari rasa kasih. [217.3]
Para visiuner palsu akan memberikan pesan-pesan yang tidak mudah untuk dibaca atau
dimengerti. Di permukaan ia seolah bebas dari kesan kekuasaan dan menimbulkan perasaan
kasih. Tetapi para visiuner palsu itu tidak akan memberikan damai didalam jiwamu. Para
visiuner itu, banyak diantaranya bukan dari Allah, pertama-tama mereka akan
membujukmu, kemudian menguasai kamu, dan akhirnya mereka menenggelamkan kamu
kedalam jurang kebohongan dan penipuan. [217.4]
Setan dan pasukannya akan mempengaruhi para visiuner dan penglihat palsu ini. Dia
bahkan bisa menyerang visiuner yang benar dimana setan akan mendorong mereka untuk
menjauhi Aku melalui kebingungan. Aku memintamu, anak-anak, untuk selalu berjaga-jaga
setiap saat. [217.5]
Tolaklah pesan-pesan yang bertentangan dengan ajaran-ajaranKu karena kamu boleh
merasa pasti bahwa hal itu adalah palsu. [217.6]
Aku hanya berbicara kepada para visiuner dan penglihat yang otentik dan pilihan di dunia.
Jumlah mereka tidak sampai 20 orang atau bahkan lebih sedikit dari pada yang kau kira.
Masing-masing mereka telah diberi sebuah peranan yang berbeda namun suara dan
perintah-perintahKu memiliki irama yang sama jika kamu mengamatinya. Ada sebuah tujuan
tertentu yang jelas didalam pesan-pesan mereka yang kesemuanya mendorong kamu untuk
mempersiapkan jiwamu. [217.7]
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Segala tindakan yang dianjurkan oleh mereka yang mengaku visiuner atau penglihat yang
terasa aneh atau yang mendorong para pengikutnya bertindak sesuatu yang tidak
melibatkan kasih kepada tetangga, maka menjauhlah kamu segera. [217.8]
Perhatikanlah, ini adalah zamannya para nabi palsu yang akan membuat dirinya segera
terkenal di dunia. Begitu juga ini adalah zaman dari banyak sekali nabi-nabi palsu yang
dikirim oleh setan ke dunia untuk menimbukan kebingungan serta kegelapan didalam jiwajiwa. [217.9]
Yesusmu yang mengasihi [217.10]
218. Allah Bapa – Ikutilah sekarang panggilan terakhirKu kepada umat manusia
Minggu, 9 Oktober 2011 | [218.1] - [218.11]
PuteriKu, katakanlah kepada dunia besarnya kasihKu kepada semua makhlukKu dimanapun
mereka berada. Beritahukanlah kepada mereka bahwa Aku sekarang sedang melakukan
campur tangan ilahiah yang terbesar yang pernah ada di dunia sejak kebangkitan PuteraKu
Terkasih Yesus Kristus. [218.1]
Segala sesuatunya telah dipersiapkan bagi Tindakan Kerahiman yang besar ini dimana Aku
akan menolong menyelamatkan kamu semua. [218.2]
KasihKu kepadamu berarti bahwa ketika Aku berniat untuk memerangi si penipu didalam
usahanya untuk menghancurkan umat manusia, maka kini Aku juga melakukan sebuah
Tindakan Kerahiman yang terakhir untuk mempertobatkan kamu. Tindakan terakhir untuk
menebus kamu ini di mataKu berarti bahwa orang itu sekali lagi bisa belajar kebenaran dari
keberadaanKu. [218.3]
Anak-anakKu, tundukkan kepalamu sekarang dan mintalah kerahiman bagi keluargamu dan
orang-orang yang kau kasihi. Jika mereka tidak berada dalam keadaan rahmat, mereka akan
mendapati bahwa Peringatan itu berat sekali untuk diterima. Kamu harus memberitahu
mereka perlunya merenungkan kebenaran ini. [218.4]
Waktunya tinggal sedikit. Peringatan itu sudah dekat denganmu. Sekali ia selesai, kamu akan
memiliki waktu untuk memutuskan jalan mana yang kau pilih. Jalan terang ilahiah atau jalan
dari si penipu. Pilihan ada di tanganmu. [218.5]
Setelah beberapa saat jika manusia masih juga tidak mau menjauhi jalannya yang jahat itu
maka Aku akan menghancurkan negara-negara yang memberi tempat bagi si penipu.
Mereka akan bersembunyi ketika tanganKu menjatuhkan hukuman namun mereka tak bisa
pergi kemana-mana. [218.6]
KesabaranKu semakin habis dan kini Aku ingin menyatukan semua orang yang percaya
kepadaKu, Pencipta segala hal dan membawa semua itu bersamaKu menuju Zaman Damai
yang baru. Mereka yang memilih berjalan di tempat yang lain akan dilemparkan kedalam api
neraka. [218.7]
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Ikutilah panggilan terakhir kepada umat manusia ini. Ini adalah saat bagimu untuk
memutuskan masa depanmu. Berdoalah bagi mereka yang buta terhadap kasihKu karena
banyak dari mereka ketika kebenaran itu dinyatakan pada mereka, masih juga menolak Aku
dan menjauh dariKu. [218.8]
Penciptamu yang mengaishi [218.9]
Allah Bapa [218.10]
Raja Yang Maha Tinggi [218.11]
219. Pesan bagi Amerika – Peluklah saudara-saudaramu dari semua agama
Selasa, 11 Oktober | [219.1] - [219.12]
PuteriKu yang terkasih, Aku ingin berbicara kepada warga Amerika. PesanKu bagi mereka
adalah ini. Kamu, anak-anakKu yang amat berharga, sangat menderita pada saat ini. Kamu
mengalami sebuah pemurnian yang perlu untuk memurnikan jiwamu. [219.1]
Dosa-dosa besar di Amerika yang menyiksa Aku adalah dosa-dosa aborsi serta ketidaksusilaan daging. Banyak anak-anakKu terpengaruh oleh si penipu yang memerintah dari
balik pintu-pintu tertutup dari sistem keuangan dan politikmu. Banyak dari kamu yang lupa
akan kenyataan ini. Kini Aku memintamu agar berdoa untuk mengurangi rencana jahat
mereka yang akan menghancurkan negerimu. [219.2]
Doa, anak-anakKu, akan bisa membatalkan pemurnian yang akan dilaksanakan oleh BapaKu
di dunia untuk melawan dosa aborsi. Berdoalah, berdoalah dan bersatulah untuk memberi
tempat kepada BapaKu. Dengan bersatu bersama dengan semua agama yang menghormati
Bapa, Allah Pencipta dunia ini, kamu bisa menolong negerimu. [219.3]
Kamu harus berdoa memohon pengampunan dan percayalah bahwa doa-doamu akan
dijawab sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh BapaKu. [219.4]
Peluklah saudara-saudaramu dari semua pemeluk agama yang percaya akan Allah Bapa dan
berdoalah sebagai satu kesatuan untuk menebus dosa-dosa negerimu. Anak-anakKu, begitu
luasnya negerimu sehingga penting sekali Aku menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Aku
hanya bisa melakukan hal ini melalui pertobatan yang akan terjadi selama Peringatan itu
serta melalui doa-doa dan devosimu. [219.5]
Datanglah kepadaKu sekarang. Janganlah kamu membeda-bedakan agama satu sama lain,
percayalah saja kepada Allah Bapa maka Dia akan menjawab doa-doamu. [219.6]
Kamu, anak-anakKu yang amat berharga, sedang tersesat. Kamu memperlihatkan banyak
kebingungan dan kamu menerima kebenaran yang diselewengkan mengenai keberadaan
Allah Bapa. Kamu menggunakan agama sebagai topeng untuk memuntahkan racun kepada
orang-orang yang kurang beruntung. Inilah saatnya untuk menerima kebenaran bahwa
hanya dengan mengasihi tetanggamu sebagai sebuah bangsa kamu bisa kembali kepada
tangan Penciptamu, Allah Bapa. [219.7]
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Aku mengasihimu secara berlimpah dengan keseluruhan DiriKu. Aku berusaha untuk
menyelamatkan kamu agar kamu bisa dibawa menuju zaman damai yang baru dan
menakjubkan itu yang telah menantimu di dunia ini. Untuk memasuki Surga yang baru ini
jiwamu harus bebas dari dosa. [219.8]
Berdoalah memohon
pemerintahmu. [219.9]

rahmat

pengampunan

bagi

dosa-dosamu

dan

dosa-dosa

Aku meninggalkan kamu dalam damai dan kasih [219.10]
Juru Selamatmu yang mengasihi [219.11]
Yesus Kristus [219.12]
220. Perawan Maria – Kamu akan bekerja dibawah pengawasan yang ketat dan serangan
Rabu, 12 Oktober 2011 | [220.1] - [220.7]
Anakku, ini adalah saatnya ketika kamu bekerja bagi Puteraku maka kamu akan mengalami
pengawasan yang ketat serta serangan. Hendaknya kamu terus memperhatikan keinginankeinginan Puteraku dan mematuhinya setiap saat. Janganlah menolak Sabda KudusNya
karena Dia tidak menghendaki kamu melakukan hal ini. Janganlah kamu menanggapi atau
beradu mulut dengan orang yang menentang atau menyalah-artikan SabdaNya karena hal
ini bisa menimbulkan perdebatan dan keraguan. [220.1]
Kini kamu akan mendapatkan serangan dari si penipu, tetapi kamu harus berdoa memohon
perlindunganku dan janganlah kamu menyerah kepada gangguan semacam itu. Dia, si
penipu, bekerja melalui orang lain untuk melukai kamu. Jika kamu membiarkan dia
melakukan hal ini maka kamu akan berhadapan dengannya dan memberi dia kekuatan yang
dia inginkan. [220.2]
Tetaplah teguh saat ini anakku, datanglah selalu kepadaku. Aku akan menyelimuti kamu
dengan mantel kudusku untuk melindungi kamu dari dia, maka semuanya akan baik-baik
saja. [220.3]
Tetaplah kamu berani dan terimalah hal ini sebagai hadiah dari Allah Yang Maha Tinggi,
karena jika tanpa kekuatan itu kamu tak bisa melaksanakan tugas ini dengan efektiv.
Ingatlah selalu bahwa kamu tidaklah sendirian didalam tugas ini karena semua orang kudus
ikut bekerja bagi kamu dan kamu telah diberi dengan segala macam perlindungan ilahi.
[220.4]
Teruslah didalam kepatuhanmu kepada Puteraku dan berusahalah tetap bahagia meski
kamu menerima penderitaan demi keselamatan jiwa-jiwa. Hendaknya kamu terus berdoa
Rosario Kudus setiap hari dan berdoalah bersamaku agar jiwa-jiwa bisa diselamatkan.
[220.5]
Aku memberkati kamu, anakku. Surga berbahagia dengan tugas yang suci ini demi Puteraku
yang terkasih yang mengasihi seluruh umat manusia tetapi juga menangis sedih atas jiwajiwa yang menolak tangan kerahimanNya setelah Peringatan itu. [220.6]
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Ibumu yang mengasihi [220.7]
221. Janganlah kamu membela Aku, karena hal itu tidak perlu
Kamis, 13 Oktober 2011 | [221.1] - [221.9]
PuteriKu yang terkasih, Aku harus memberitahu kamu akan perlunya kamu tidak usah
membela Sabda KudusKu. [221.1]
Mereka yang mempertanyakan SabdaKu ini haruslah berdoa kepadaKu memohon tuntunan.
Aku perintahkan kepadamu sekarang janganlah berusaha menganalisa pesan-pesan yang
berasal dari bibirKu yang ilahiah ini. [221.2]
Aku telah mengatakan hal ini berkali-kali kepadamu dan kamu tidak diberi kuasa untuk
melakukan hal itu. Terimalah pesan-pesanKu apa adanya. Janganlah kamu meragukannya.
Janganlah berusaha menganalisanya karena manusia hanya sedikit sekali mengetahui
rencana-rencana ataupun waktu. Manusia juga tidak tahu apa-apa mengenai antikris meski
manusia mengira dirinya tahu. Masalah yang penting ini hanya diketahui oleh BapaKu.
[221.3]
Aku meminta agar kamu tidak usah membela Aku, karena hal itu tidak perlu. Kehendak
BapaKu untuk berbicara kepada umat manusia melalui kamu dan para nabi lainnya adalah
yang penting. Seperti yang telah Kukatakan sebelumnya, kamu adalah sebagai penulis. Aku
adalah pengarangnya. Kamu menjadi sarana. Aku Gurunya. [221.4]
Kepatuhan kepadaKu setiap saat adalah yang diperlukan darimu. Melakukan apa yang
Kukatakan adalah hal yang sederhana. Tugasmu akan semakin mudah jika kamu mau
menghindari perdebatan religius ilmiah mengenai masalah Kitab Suci dimana kamu memang
tidak tahu apa-apa. [221.5]
Ingatlah akan pentingnya kerendahan hati, puteriKu. Tetaplah sebagai anak-anak, yang
tetap kecil setiap saat di mataKu, maka kamu akan menemukan damai. Berbagai cobaan
akan dikirimkan kepadamu selama menjalankan tugas ini. Harapkanlah cobaan itu.
Janganlah kamu menolaknya. Hadiahmu kepadaKu yang berupa kehendak bebasmu telah
Kuterima namun kamu harus belajar pentingnya menerima penderitaan karena hal ini
penting demi keselamatan jiwa-jiwa. [221.6]
Aku mengasihi kamu, puteriKu. Tetapi Aku merasakan perlunya mengingatkan kamu akan
perintah-perintahKu. Aku tidak perlu kau bela. Sabda yang diberikan kepadamu tidak sampai
tercemar dan janganlah kamu mempertentangankan kebenaran ini seperti yang telah
diberikan kepada manusia sejak awal zaman. Berbagai macam kebenaran yang ada didalam
Kitab Injil telah diselewengkan untuk memenuhi selera manusia. Aku adalah kebenaran. Aku
adalah Roti kehidupan. Tanpa Aku tak ada kehidupan. [221.7]
Majulah terus dengan penglihatan yang lebih jelas agar kamu mengetahui apa yang
diharapkan darimu. Kamu selalu dilindungi setiap saat. Terima kasih puteriKu, atas kekuatan
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yang kau perlihatkan itu tetapi ijinkanlah Aku untuk selalu menuntunmu setiap saat. Dengan
begitu perjalanan ini akan semakin mudah. [221.8]
Yesusmu yang mengasihi [221.9]
222. Aku tak bisa memaksa orang untuk bertobat atau datang kepadaKu
Sabtu, 15 Oktober 2011 | [222.1] - [222.5]
PuteriKu yang terkasih, semakin banyak orang yang mendengar suaraKu, maka kasihKu
merasuki jiwa mereka setelah mereka membaca pesan-pesanKu ini. Aku akan berbicara
kepada jiwa mereka dan membangunkan tidur mereka untuk mempersatukan mereka
denganKu sehingga Aku bisa menyelamatkan jiwa dimana-mana. Kekuatan karena
jumlahmu yang banyak akan menolongKu memperoleh keselamatan bagi jiwa-jiwa dalam
jumlah yang besar. Karena kehendak bebas yang diberikan kepada manusia sebagai hadiah
dari BapaKu, maka Aku tak bisa memaksa manusia untuk bertobat atau kembali kepada
iman akan Allah Bapa. Hal itu adalah keputusan mereka sendiri. Tetapi doa bisa
menyebarkan pertobatan. Untuk itu Aku berjanji kepadamu. Renungkanlah akan hadiah
yang telah menanti jiwa-jiwa ketika kamu, anak-anakKu, berdoa bagi mereka. [222.1]
Tidakkah kamu menyadari kekuatan dari doa ? Doa yang didaraskan oleh orang banyak
sebagai rasa syukur kepada BapaKu dan sebagai silih atas dosa-dosamu bisa menyelamatkan
dunia. Begitulah kekuatan doa. Belum pernah sebelumnya Aku mendorong kamu untuk
banyak berdoa seperti ini, yang harus keluar dari bibirmu dengan kemurahan hati bagi para
pendosa dimanapun mereka berada. Aku membutuhkan doa-doamu.
Tanpa doa-doamu maka jiwa-jiwa malang ini tak bisa diselamatkan karena banyak dari
mereka yang berada didalam kegelapan sehingga pengaruh dari Peringatan itu hanya sedikit
atas jiwa mereka. Kamu anak-anakKu yang selalu Kubelai, kamu semua adalah pendosa,
banyak dari kamu yang berusaha menunjukkan kasihmu kepadaKu, tidakkah kamu
menyadari bahwa Aku amat bergantung kepadamu, maka tetaplah kamu bersamaKu.
Bersatulah denganKu didalam Hati KudusKu dan mintalah kepadaKu rahmat untuk
menyelamatkan saudara-saudaramu. Aku akan menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa jika kamu
menyerahkan waktumu untuk berdoa Kerahiman Ilahi. [222.2]
Inilah saatnya ketika berdoa Kerahiman IlahiKu menjadi paling efektiv. Bermurah-hatilah
kamu, didalam hati, pikiran, tubuh dan jiwamu. Buanglah segala keraguanmu. Ijinkanlah
Aku, Yesusmu, untuk membawa kehidupan kekal kepada kamu dan orang-orang yang kau
doakan. [222.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi [222.4]
Yesus Kristus [222.5]
223. Waktumu di dunia saat ini sangatlah penting
Minggu, 16 Oktober 2011 | [223.1] - [223.9]
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PuteriKu yang terkasih, mengapa ketika perkataanKu direnungkan, ada banyak sekali anakanakKu yang merasa ditentang ? Anak-anakKu harus mengenali pesan-pesan yang
diterbitkan oleh mereka yang mengaku datang dalam namaKu, mereka harus
merenungkannya dan membuka hatinya setiap saat. [223.1]
Betapa Aku sangat berharap agar para pengikutKu mau membuka mata mereka dan
menyambut Aku didalam hati mereka. Inilah Aku, Yesus Kristus, yang memanggil kamu agar
kamu mendengarkan suaraKu karena Aku mendorong kamu untuk datang kepadaKu
didalam doa. [223.2]
Waktumu di dunia saat ini sangatlah penting sekali. Tak ada waktu lebih banyak lagi bagiKu
untuk mewartakan zaman damai yang baru itu. Karena itu Aku memintamu untuk
mempersiapkan jiwamu sekarang. [223.3]
Jangan biarkan kesombongan membutakan kamu terhadap kebenaran ini. Tidakkah kamu
tahu bahwa Aku tidak akan menipu kamu ? Dengarkanlah perintah-perintahKu untuk
menghalangi setan mengaburkan keputusanmu. Jangan biarkan dia menjauhkan kamu,
sebab jika kamu mau mendengarkan Sabda KudusKu maka kamu akan tahu bahwa Aku,
Yesus Kristus, yang memanggilmu. [223.4]
Anak-anak, seandainya kamu tahu betapa banyak pencemaran yang telah dilakukan
terhadap jiwa-jiwa milikKu yang amat berharga itu di seluruh dunia maka kamu akan
terkejut. Kegelapan ini telah menyelimuti para pengikutKu yang amat berharga dari saat ke
saat. Aku merasakan nyeri yang sangat jika melihat jiwa-jiwa yang rajin berdoa dan
berdevosi secara benar, dan ketika Aku melihat keraguanmu, dan hal itu menimbulkan air
mata kesedihan bagiKu. [223.5]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah memohon tuntunan dari Roh Kudus. Jika kamu mau
membuka hatimu yang keras itu dan meminta karunia pengetahuan maka Aku akan
menjawabmu. [223.6]
Betapa sedihnya kamu nanti jika kebenaran itu diungkapkan kepadamu selama Peringatan
itu. Kini aku meminta doa-doamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Jika kamu
masih meragukan SabdaKu didalam pesan-pesan ini, tetapi ia masih tetap ada didalam
hatimu dan tetaplah kamu berdoa bagi jiwa-jiwa yang tersesat itu. [223.7]
Aku mengasihi kamu dan menantikan jawabanmu atas permintaan doaKu. [223.8]
Yesusmu [223.9]
224. KedatanganKu untuk menyelamatkan kamu akan dirasakan di segala penjuru dunia
Senin, 17 Oktober 2011 | [224.1] - [224.13]
PuteriKu yang terkasih, waktu sedang berubah disekitarmu. Dunia sedang kacau yang
disebabkan oleh roh kegelapan. Kamu dikelilingi oleh segala macam bukti bagaimana
kejahatan dosa berpengaruh terhadap manusia. Didalam roh kegelapan ini akan bersinar
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kehadiranKu yang ilahi ketika Aku datang untuk menyelamatkan umat manusia sekali lagi.
[224.1]
Kamu, anak-anakKu yang amat berharga, yang mengenal kebenaran, hendaknya kamu
memberitahu orang-orang lain betapa beruntungnya mereka karena diberi dengan karunia
ilahiah yang menakjubkan ini. KasihKu akan mengenai bumi ini dengan cara sedemikian
hingga kamu akan terjatuh dan berlutut didalam kerendahan hati, menangis sedih atas
kesedihan yang kau berikan dengan menentang BapaKu Yang Kekal. [224.2]
Melalui Allah Yang Maha Tinggi maka tindakan kerahiman yang besar ini dihadirkan
kepadamu. Berbahagialah karena saat ini ada terang di dunia yang akan menarik jiwa-jiwa
menuju tangan BapaKu. [224.3]
Aku datang kembali untuk memberimu kehidupan yang kau perlukan, agar sekali lagi kamu
bisa mengangkat pandanganmu memuji kemuliaan Allah Bapa dan bersyukur kepadaNya
atas keadilan yang diperlihatkanNya kepada anak-anakNya yang berharga namun tersesat.
[224.4]
Aku, Yesus Kristus, mempersiapkan kamu untuk bersaksi atas kebenaran dari kerahimanKu
kepada setiap jiwa termasuk para pendosa yang keras kepala dan orang-orang yang tidak
percaya dimana saja. [224.5]
Bukti dari keberadaanKu dan Allah Bapa akan dinyatakan dalam segala kemuliaannya
kepada setiap orang, pria, wanita dan anak-anak. [224.6]
KehadiranKu akan dinyatakan dengan cara yang tak bisa diabaikan oleh siapapun. Karena
langit akan terbuka, bintang-bintang akan saling bertabrakan sehingga kedatanganKu
kembali untuk menyelamatkan kamu bisa dirasakan di segala penjuru bumi pada saat yang
sama. [224.7]
Betapa anak-anakKu akan bersukacita ketika mereka menyaksikan kehadiran IlahiKu.
Terutama mereka yang berada didalam kegelapan akan merasakan kasihKu menyentuh jiwa
mereka yang beku yang kemudian akan menyemangati mereka kembali. [224.8]
Bersiaplah. Nantikanlah kedatanganKu kembali dengan mulia. Berdoalah bagi mereka yang
merasa takut didalam hatinya. Janganlah membuatKu khawatir. Nantikanlah peristiwa besar
ini dengan kasih dan kerendahan hati didalam hatimu. [224.9]
Aku mengasihi kamu, anak-anak. Tindakan KerahimanKu yang besar itu akan membuktikan
hal ini kepadamu. [224.10]
Juru Selamatmu yang mengasihi [224.11]
Yesus Kristus [224.12]
Raja Umat manusia [224.13]
225. Allah Bapa – Persiapkan dunia bagi kedatangan Putera TerkasihKu Yesus Kristus
Rabu, 19 Oktober 2011 | [225.1] - [225.12]
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PuteriKu, persiapkan dunia bagi kedatangan Putera TerkasihKu Yesus Kristus karena kini Dia
datang, seperti yang dinubuatkan, untuk menyelamatkan umat manusia sekali lagi. [225.1]
KedatanganNya itu akan diwartakan oleh sangkakala di Surga serta paduan suara para
malaikat yang akan melagukan puji-pujian untuk mengumumkan peristiwa besar ini. [225.2]
HadiahKu yang besar bagi umat manusia dibawa kepadamu dalam wujud Putera TerkasihKu
yang diutus untuk menyelamatkan kamu sebelum saat Pengadilan Akhir itu. [225.3]
Persiapkanlah jiwamu karena ketika dosa-dosamu dibuka dihadapanmu nanti maka Aku
akan perintahkan kepadamu agar kamu tersungkur didalam kerendahan hati di kaki
PuteraKu dan memohon kerahiman. Kamu harus meminta pengampunan kepadaNya dan
kamu harus menerima hukuman yang diperlukan untuk membersihkan jiwamu. [225.4]
KerahimanNya begitu besarnya hingga tak ada dosa, betapapun besarnya, yang tak bisa
diampuni jika penyesalan hati diperlihatkan. Kerendahan hati diperlukan untuk bisa
memasuki Zaman Damai yang baru yang penuh dengan kemuliaan diatas bumi, yang kini
sudah sangat dekat itu. Hanya jiwa-jiwa yang sungguh bertobat dan memperlihatkan
kesetiaan kepada PuteraKu Yang Terkasih yang akan layak memasuki pintu-pintunya. Karena
kamu harus bebas dari dosa untuk bisa memasuki Surga Yang Baru yang amat menakjubkan
diatas bumi itu. [225.5]
Anak-anakKu yang terkasih, Aku telah mempersiapkan Surga ini dengan kasih yang besar
kepada kamu masing-masing. Inilah warisan yang telah kau nantikan itu. Hadiah dunia
seperti inilah yang diterima oleh Adam dan Hawa dulu. [225.6]
Siapa saja yang menolak Surga yang baru diatas bumi ini, dimana disitu tak ada lagi
kejahatan dalam segala bentuknya, berarti dia telah menolak keselamatan. [225.7]
Inilah kesempatanmu yang terakhir untuk membebaskan jiwamu dari cengkeraman setan
beserta pengaruh jahatnya atas kehidupanmu. [225.8]
Peluklah hadiah menakjubkan dari kerahiman yang besar ini. Melalui hadiah ini kamu
ditawari sebuah kesempatan untuk menerima keselamatan yang sejati serta Surga yang
mulia yang tak bisa kau bayangkan. [225.9]
Bagi para pendosa yang malang yang menolak tawaran pengampunan dari PuteraKu, kamu
akan diberi waktu lagi untuk kembali kepada imanmu. Namun kamu tak akan diberi waktu
yang banyak karena kesabaranKu sudah hampir habis. [225.10]
Nantikanlah kedatangan PuteraKu sekarang untuk menyelamatkan kamu sekali lagi dan
membawamu kepada keselamatan kekal. [225.11]
Allah Bapa [228.12]
226. Kematian puteraKu, Muammar Gaddafi
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Kamis, 20 Oktober 2011 | [226.1] - [226.15]
PuteriKu yang terkasih, keraguanmu dari saat ke saat terhadap Sabda KudusKu ini kini
semakin berkurang. [226.1]
Aku menyampaikan berbagai nubuatan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Akulah,
Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia, yang berbicara kepada anak-anakKu
dimana saja saat ini. [226.2]
NiatanKu bukanlah untuk membuat sensasi, tetapi untuk memastikan bahwa tak
seorangpun yang dikecualikan untuk mendengar panggilanKu yang mendesak ini bagi dunia.
[226.3]
Kematian puteraKu, Muammar Gaddafi, yang jiwanya telah kau doakan selama berbulanbulan ini, adalah salah satu dari nubuatan pertama yang membuktikan kepada dunia akan
otentisitas dari pesan-pesan ini. Ini adalah tandaKu bagi kamu, puteriKu, yang bertujuan
untuk membuang segala keraguan yang ada didalam pikiranmu. [226.4]
(Detil dari dua orang pemimpin berikutnya yang akan dibunuh diberikan kepada visiuner ini
serta saat dari kejemaman itu terjadi. Pesan aslinya disampaikan pada Februari 2011).
[226.5]
Kamu, puteriKu, ketika peristiwa itu masih menguasai pikiranmu, telah dipilih untuk
mempersiapkan umat manusia bagi zaman damaiKu yang baru itu. Ini adalah saat yang
terjadi setelah peristiwa Peringatan itu. [226.6]
Pergilah dan persiapkanlah bagi tahapan berikutnya dari tugas sucimu ini untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa setelah Peringatan itu. Kamu telah diberi rahmat yang
menguatkan jiwamu. Akhirnya anak-anakKu dimana-mana mendengarkan jeritanKu yang
meminta pertobatan. [226.7]
Orang-orang yang paling melukai Aku [226.8]
Janganlah takut untuk melaksanakan tugas ini, karena tak ada yang perlu ditakutkan.
Janganlah kamu menyimpang atau mundur dan jangan sampai cemoohan memperlambat
tugasmu bagiKu ini. PuteriKu, Aku selalu ada disampingmu. Ingatlah hal ini. Jika kamu
diserang karena Sabda KudusKu ini, tetaplah kamu diam. Sabda KudusKu selalu diserang.
Mereka yang paling banyak melukai Aku adalah jiwa-jiwa kudus yang karena rasa takut dan
kehati-hatian mereka, menjadi yang pertama menghina Aku melalui pesan-pesan ini. Setan
tahu bahwa para pengikutKu yang terpilih dan setia, jika mereka menjauhi Aku, maka
merekalah yang paling besar melukai Aku. [226.9]
PuteriKu, kini kamu mulai merasakan sakit jasmani dari penderitaanKu namun kamu
dipersiapkan untuk menerima persekutuan denganKu. Cobaan-cobaan ini tak akan
berlangsung lama, tetapi hanya terjadi selama kamu merasakan siksaan yang Kutanggung
ketika Aku menyaksikan dosa itu dilakukan. Hal ini, seperti yang telah Kukatakan kepadamu
sebelumnya, adalah sebuah hadiah dan sedikit sekali jiwa-jiwa pilihan yang menerimanya.
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Kadang-kadang hal ini memang menakutkan, tetapi bukan saja penderitaan itu akan
semakin mendekatkan kamu kepada Hati KudusKu, tetapi ia juga bisa menyelamatkan
jutaan jiwa selama Peringatan itu. [226.10]
Penderitaan ini semakin meningkat intensitasnya sementara saat Peringatan itu semakin
dekat. Tanggunglah hal ini dengan diam. Sebab dengan demikian kamu akan menolong Aku
menyelamatkan jiwa-jiwa yang berharga yang jika tidak ditolong, mereka akan direnggut
oleh si penipu. [226.11]
Katakanlah kepada anak-anakKu bahwa Aku berbahagia atas iman yang kuat yang mereka
perlihatkan itu. Katakanlah kepada mereka bahwa mereka semakin dekat dengan Hati
KudusKu. Katakanlah kepada mereka bahwa kini Aku memberkati mereka dan memberikan
berkat yang berlimpah untuk memberi kekuatan yang mereka perlukan guna mengikuti
tuntunanKu melalui pesan-pesan kudus ini. Mereka membutuhkan kekuatan, karena
tidaklah mudah bagi anak-anakKu untuk mencerna banyaknya perubahan yang terjadi di
dunia saat ini. [226.12]
Berdoalah dan bersatulah sebagai satu kesatuan. Bersama-sama, pandanglah ke langit,
seperti anak-anak kecil, dengan kepercayaan yang sederhana kepada Allah Bapa. Mintalah
kepadaNya, dalam Nama KudusKu, untuk mempersatukan kamu didalam pasukanKu yang
jaya menuju kemenangan keselamatan kekal. [226.13]
Aku memberkati kamu, anak-anak, dengan segala kasih ilahiKu. [226.14]
Yesusmu [226.15]
227. Peringatan itu adalah sebuah bentuk pengakuan iman yang bersifat global
Jumat, 21 Oktober 2011 [227.1] - [227.11]
PuteriKu yang terkasih, tulislah ini. Kini kamu sedang mengalami penderitaan yang besar
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan yang menolak Aku dan
BapaKu. [227.1]
Jiwa-jiwa itu amat tertutup dan keras hingga hanya melalui doa-doa orang lain serta
penderitaan dari jiwa-jiwa kurban saja mereka bisa diselamatkan. Karena mereka itu
menolak penebusan. Sifat keras kepala mereka akan menghalangi mereka untuk menyesal
secara memadai untuk mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pengampunan. [227.2]
Peringatan itu merupakan bentuk pengakuan iman yang bersifat global. Ia akan menjadi
saat dimana setiap orang diharapkan untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka
atau mereka akan menghadapi penolakan. Banyak sekali jiwa-jiwa yang berada didalam
kegelapan yang akan menolak tangan kerahimanKu. Mereka akan membelakangi Aku.
Kamu, puteriKu, bersama-sama dengan semua pengikutKu yang setia bisa menolong
menyelamatkan jiwa-jiwa mereka dari hukuman kekal. [227.3]
Aku tak pernah memaksa anak-anakKu untuk menderita dalam namaKu. Namun karena
mereka yang mempersembahkan kepadaKu, sebagai hadiah, pertolongan mereka melalui
penderitaan maka Aku bisa menebus lebih banyak lagi umat manusia. [227.4]
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Penderitaan itu terjadi karena serangan setan ketika dia menyiksa jiwa-jiwa yang dekat
denganKu dan mereka yang ditunjuk olehKu untuk menjalankan sebuah tugas yang suci
untuk mempertobatkan jiwa-jiwa. Ketahuilah bahwa ketika serangan ini datang, mereka
berada didalam persekutuan denganKu. Maka kamu akan lebih mengenal Aku lebih baik
lagi. Kamu akan tahu bagaimana perasaanKu – kebahagiaanKu, kesedihanKu, sakitKu, serta
rasa takutKu ketika Aku kehilangan suatu jiwa kepada setan. [227.5]
Janganlah khawatir. Baru saja ada jutaan jiwa diselamatkan melalui pesan-pesan ini. [227.6]
Doa-doa dari pasukanKu yang setia telah berhasil membatalkan bencana-bencana global
serta pelarian WakilKu yang kudus dari Vatikan. Kepatuhan mereka didalam mendaraskan
doa kaplet Kerahiman Ilahi kini sedang menyelamatkan jiwa-jiwa. [227.7]
PuteriKu, pastikanlah bahwa semua anak-anakKu menyadari bahwa Aku sedang berbicara
kepada semua agama melalui pesan-pesan ini. Aku tidak mengecualikan siapapun. Karena
mereka semua adalah anak-anak Allah. Hanya ada satu Allah dan Dia adalah BapaKu Yang
Kekal, Allah Yang Maha Tinggi. [227.8]
Datanglah kepadaKu anak-anak, dan marilah kita bekerja sebagai satu kesatuan untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa di seluruh dunia segera. Dengan berdoa saja kamu bisa menolong
Aku menyelamatkan dunia. [227.9]
Yesusmu [227.10]
Juru Selamat umat manusia [227.11]
228. Aku ingin membentuk sebuah pasukan yang terdiri atas kelompok-kelompok doa
Minggu, 23 Oktober 2011 | [228.1] - [228.11]
PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa Aku ingin membentuk sebuah pasukan yang
terdiri atas kelompok-kelompok doa di seluruh dunia. Aku akan memberimu, pasukanKu,
dengan doa-doa yang perlu didaraskan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kelompokkelompok doa ini akan semakin besar dan didalamnya akan muncul pasukan para
pengikutKu yang setia yang akan mewartakan kebenaran atas janji IlahiKu yang berupa
keselamatan bagi semua orang. [228.1]
Kelompok-kelompok ini akan membentuk pasukan yang diperintah oleh BapaKu yang
terkasih yang akan mengatasi kegelapan kejahatan yang ditimbulkan oleh setan serta para
pengikutnya. [228.2]
Ya puteriKu, meski hal itu sulit untuk dimengerti, tetapi ada banyak orang yang bukan saja
mengakui setan tetapi juga setia kepadanya. Ada banyak jiwa yang berada didalam
kegelapan yang menghormati dan mengidolakan Raja Kegelapan itu. Banyak gereja-gereja
yang tersembunyi dari mata anak-anak terangKu telah dibangun untuk menghormati setan.
Mereka itu tunduk dihadapan setan, mengadakan misa-misa hitam serta menghinakan Aku
dalam berbagai bentuk penghujatan dan penghinaan yang mengejutkan dan menjijikkan
kamu. Jumlah mereka semakin banyak dengan banyak sekali para pengikut setan yang
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bekerja di berbagai posisi yang terhormat dan senior di bidang bisnis, perbankan, serta
politik. Mereka bersatu menentang Allah, BapaKu Yang Kekal, dengan kesadaran yang
penuh atas apa yang mereka lakukan. [228.3]
Jika setan membenci manusia karena manusia adalah ciptaan Allah Bapa, Pencipta segala
sesuatu, maka orang-orang yang setia kepada setan ini juga membenci umat manusia.
Kebencian mereka itu begitu besarnya hingga mereka membentuk sebuah pasukan elit
untuk menghancurkan jutaan jiwa di dunia. Didalam pencarian mereka akan kekuasaan dan
kekayaan, mereka akan melapangkan jalannya sendiri dan berusaha mengendalikan umat
manusia. [228.4]
Mereka itu adalah para pendosa yang keras kepala dan bagi merekalah Aku meminta
pertolongan doa-doamu, anak-anak. Aku membutuhkan doa-doamu untuk membuka hati
mereka terhadap kebohongan ke tempat mana mereka telah dituntun agar percaya kepada
si penipu. Mereka akan terpisah dariKu kecuali jika mereka memohon kerahimanKu. Inilah
sebabnya doa bisa menjadi satu-satunya rahmat keselamatan mereka. [228.5]
Pasukan yang kuat ini yang dituntun oleh si penipu akan berusaha menimbulkan kehancuran
yang mengerikan. Mereka berusaha untuk meracuni anak-anakKu dengan cara yang amat
cerdik melalui air, obat-obatan, dan makanan. Karena itu waspadalah setiap saat. [228.6]
Tangan BapaKu akan segera turun setelah Peringatan itu kepada jiwa-jiwa yang jahat ini jika
mereka terus menolak kerahimanKu. Sementara itu anak-anak, kamu harus tegak berdiri
dan jangan biarkan bangsamu diganggu. Berdoalah memohon perlindunganKu dan tetaplah
hidup sederhana. Berdoalah dan terimalah sakramen-sakramen. Mintalah pertolonganKu
dalam segala hal maka Aku akan menanggapi permintaanmu sesuai dengan kehendak
kudusKu. [228.7]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah untuk menghalau rencana-rencana setan yang akan
mengendalikan dunia ini dimana mereka itu adalah kelompok jahat yang sedang berencana.
Mereka memperoleh kekuasaan di Timur Tengah dan sedang berusaha menguasai Eropa
sebelum mereka mencapai bagian-bagian lain dunia ini. Para musuh yang mereka sajikan
kepadamu melalui media massa bukanlah musuh yang sebenarnya. Mereka itu sengaja
menciptakan para musuh untuk membenarkan tindakan pembalasan yang selalu memiliki
tujuan yang sama. Menguasai. Memiliki. Membangun kekayaan. [228.8]
Berdoalah bagi mereka agar bertobat karena jika tanpa pertobatan maka perbuatan jahat
mereka akan menimbulkan banyak kesedihan dan penderitaan. Meski BapaKu akan
meringankan hukumanNya namun mereka masih bisa menimbulkan kerusakan dan
penderitaan diantara anak-anakKu. [228.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi [228.10]
Yesus Kristus [228.11]
229. KedatanganKu kembali akan lebih cepat dari pada yang kau perkirakan
Senin, 24 Oktober 2011 | [229.1] - [229.7]
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PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu membiarkan mereka yang terus bertanya serta
memberi penilaian atas Sabda KudusKu ini untuk mengecewakan kamu. Abaikanlah mereka
itu. Tetaplah diam. Berdoalah bagi mereka dan berjalanlah maju karena sudah tidak ada
cukup waktu sekarang. [229,1]
Aku memanggil kamu semua, anak-anak yang terkasih, untuk duduk tenang dan berdoa
kepadaKu memohon kerahiman. Janganlah kamu bingung, karena Aku datang untuk
menyelamatkan kamu, bukan untuk menghakimi kamu. Tidakkah kamu mengetahui hal ini?
Tak ada yang perlu ditakutkan, percayalah kepadaKu sepenuhnya. [229.2]
KedatanganKu kembali adalah lebih cepat dari pada yang kau perkirakan, karena itu
persiapkanlah jiwamu. Berdoalah bagi semua jiwa yang menolak Aku atau hadiah
Kerahiman IlahiKu. Kamu, jiwa milikKu yang amat berharga, berilah penghiburan dan
keringanan kepadaKu dari siksaan dan penderitaan yang Kualami ketika Aku melihat
kebencian ada dimana-mana di duniamu ini. [229.3]
Mendekatlah kepadaKu, anak-anak, biarkanlah Aku memeluk kamu untuk memberimu
kekuatan dan kepercayaan yang kau perlukan untuk menyambut Aku. Kamu, pasukanKu
yang istimewa, bersatu denganKu, apakah kamu menyadarinya maupun tidak, dan kamu
sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa. [229.4]
Duduklah dengan tenang, anak-anak kecilKu dan ingatlah bahwa Aku ada bersamamu setiap
saat. Berbahagialah dan nantikanlah KedatanganKu ketika Aku akan mencurahkan rahmatKu
untuk menyelimuti seluruh pengikutKu yang terkasih dimana saja. [229.5]
Tidak peduli dimanapun kamu berada, dari manapun kamu berasal, kamu adalah milikKu.
Aku mengasihi kamu. Lihatlah dengan hati yang terbuka dan percaya sementara kita
semakin mendekati saat Peringatan itu. [229.6]
Yesusmu [229.7]
230. Allah Bapa – Kamu harus menolak kegelapan dan memeluk terang
Selasa, 25 Oktober 2011 | [230.1] - [230.8]
PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada dunia bahwa Aku memeluk semua anak-anakKu
di tanganKu. Semuanya akan baik-baik saja. Hendaknya semuanya diletakkan di tanganKu
yang kudus sebagaimana yang seharusnya. [230.1]
Aku memerintahkan agar PuteraKu diutus sekali lagi ke dunia untuk menyelamatkan
manusia dari kerusakan dosa. Inilah tindakan keadilan ilahiKu bagimu, anak-anakKu yang
terkasih, sehingga Aku bisa memiliki kembali KerajaanKu di dunia. [230.2]
Rasa takut bukanlah berasal dariKu. Rasa takut berasal dari kegelapan. Jika kamu takut
kepadaKu, maka ketahuilah bahwa itu adalah kegelapan yang menyelimuti jiwamu dan
bukan kekuasaan ilahiKu. [230.3]
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Untuk bisa menjadi bagian dari KerajaanKu maka kamu harus menolak kegelapan dan
memeluk terang. Terang yang sama ini kini dilimpahkan kepadamu oleh Tindakan
Kerahiman Ilahi dari PuteraKu. [230.4]
KasihKu kepada kamu, anak-anakKu, begitu besarnya hingga Aku akan menggunakan
segenap kekuatanKu untuk menebus jiwa-jiwa dimana saja. Tangan pengadilanKu akan
jatuh kepada jiwa-jiwa yang menolak Aku, setelah segala upaya dilakukan untuk
mempersatukan semua anak-anakKu dimana mana. [230.5]
Kerajaan KemuliaanKu yang besar akan dinyatakan kepada dunia segera. Tidak satupun dari
kamu, anak-anakKu, yang ingin menolak KerajaanKu yang mulia itu yang akan memerintah
di zaman damai yang baru di dunia. [230.6]
Berdoalah bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menerima kebenaran ini. [230.7]
Allah Bapa Yang Maha Kuasa [230.8]
231. Nabi-nabi palsu berusaha untuk menghilangkan SabdaKu
Rabu, 26 Oktober 2011 | [231.1] - [231.12]
PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada anak-anakKu agar mereka waspada terhadap
para visiuner palsu yang berbicara dalam namaKu tetapi yang menyebarkan kalimat-kalimat
yang bukan berasal dari bibirKu. [231.1]
Banyak dari orang-orang yang mengaku dirinya visiuner ini yang dari luar nampaknya
sebagai orang-orang Katolik, dengan segala ulahnya yang berhubungan dengan berbagai
doktrin Kristiani kenyataannya mereka adalah para pengikut antikris. [231.2]
Para pengikut aliran New Age kini merasuki dunia untuk meyakinkan kepada anak-anakKu
bahwa mereka diutus untuk menyebarkan SabdaKu. Di permukaan, perkataan mereka
nampaknya benar. Bahasa yang mereka pergunakan canggih, penuh kasih, logis, namun
menyembunyikan kebohongan. [231.3]
Saat ini adalah zaman munculnya nabi-nabi palsu dan banyak dari anak-anakKu yang
mengalami kesulitan dalam membedakan kebenaran dari khayalan. [231.4]
Kamu, puteriKu, kini menjadi sasaran dari para visiuner palsu ini yang muncul untuk
menghilangkan SabdaKu. Jangan biarkan hal ini sampai terjadi atau anak-anakKu terpuruk
kedalam kegelapan dari tempat mana mereka akan kesulitan untuk keluar. [231.5]
Ingatlah hal ini. Nabi-nabi palsu ini adalah juga anak-anakKu yang terkasih. Karena itu
berdoalah bagi mereka. Yang menyedihkan, mereka itu telah tersesat dan didorong untuk
mempercayai sebuah hirarki khayalan serta sebuah alam semesta yang tidak pernah ada.
[231.6]
Berhati-hatilah terhadap mereka yang mengaku sebagai guru-guru spirituil atau mereka
yang berbicara mengenai zaman pencerahan yang baru dimana Allah Bapa hanya dipandang
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sebagai salah satu tahapan saja untuk mencapai tujuan akhir. Jiwa-jiwa ini tidak menerima
tuntunan dariKu. Mereka menerima kepercayaan yang dihembuskan oleh si penipu. Dalam
berbagai cara mereka menyesatkan jiwa-jiwa agar percaya bahwa mereka menerima pesanpesan ilahiah. Beginilah setan bekerja. Perkataannya yang lemah lembut serta menghibur
akan merupakan litani kata-kata yang tajam, dingin namun meyakinkan. Mereka tidaklah
berasal dari Allah Yang Maha Tinggi. [231.7]
Seperti yang telah Kukatakan kepadamu sebelumnya, Aku berbicara kepada dunia dengan
cara yang sederhana. Aku tidak menggunakan bahasa yang penuh gaya, dengan menyamar
sebagai suara dari atas yang bersifat beku. Aku tidak berusaha menimbulkan rasa takut
didalam hatimu. Aku hanya berusaha menuntun kamu menuju kepada kebenaran serta
kesadaran akan pentingnya mengasihi tetanggamu. [231.8]
Anak-anak, betapa sulitnya bagimu saat-saat yang membingungkan ini. [231.9]
Berdoalah, berdoalah agar kamu tidak menjadi kurban dari rangkaian kepalsuan ini yang
disebarkan oleh nabi-nabi palsu. Jika pesan-pesan mereka nampak dirancang dengan baik,
sulit untuk dimengerti dan menimbulkan rasa takut didalam hatimu, maka hal itu bukanlah
berasal dariKu. [231.10]
Anak-anak, pusatkanlah perhatianmu kepadaKu saja. Banyak sekali yang ingin Kukatakan
kepadamu. Jangan biarkan dirimu disesatkan meski semenit sekalipun, karena ia bisa
menghalangi kamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan doa-doamu.
[231.11]
Yesusmu [231.12]
232. Nantikanlah sekarang bagi persekutuan kita yang mulia itu
Rabu, 26 Oktober 2011 | [232.1] - [232.6]
PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu khawatir akan berbagai serangan yang ditujukan
terhadap pesan-pesanKu dari para visiuner palsu itu. [232.1]
Sekarang kamu harus tahu bahwa ketika Aku berbicara kepada para utusan pilihan, maka
mereka menjadi sasaran serangan kebencian. Jika kamu diserang, ingatlah bahwa Akupun
telah ditentang. Sabda KudusKu dipotong-potong, dianalisa, dikritik dan dikatakan sebagai
tidak berasal dari bibirKu. [232.2]
Betapa sedikitnya anak-anakKu tahu hal ini. Rasa takut dan kecurigaan telah membutakan
mereka terhadap kebenaran. Kamu akan merasa terkejut jika mengetahui betapa SabdaKu
dicampakkan dengan begitu mudahnya demi menerima pesan-pesan palsu itu. [232.3]
Sementara Peringatan itu sudah hampir sampai di dunia ini, akhirnya kebenaran itu akan
dinyatakan kepada semua pengikutKu. Pada tahap itulah mereka akan memeluk SabdaKu
untuk memurnikan jiwa mereka yang malang itu. Betapa Aku akan menyambut mereka dan
menarik mereka kepadaKu sementara air mata mereka akan bercampur dengan air mataKu
didalam kasih dan persekutuan. Sebelum saat Peringatan itu mereka akan terus merasa
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ragu, namun mereka tak akan bisa menyangkal Aku setelah mereka sampai dihadapanKu.
Karena sekali saja mereka sampai dihadapanKu dan mengetahui kasihKu kepada mereka
maka mereka tak akan mau meninggalkan Aku sesaatpun juga dan persekutuan kita akan
begitu eratnya. [232.4]
Nantikanlah persekutuan kita yang mulia itu [232.5]
Yesusmu [232.6]
233. Kamu, anak-anakKu, adalah diberkati jika kamu menderita dalam namaKu
Kamis, 27 Oktober 2011 | [233.1] - [233.7]
PuteriKu yang terkasih, semakin banyaknya cobaan yang kau alami saat ini demi Aku,
bukanlah sebuah kebetulan saja. Jika setan melanjutkan siksaannya terhadap dirimu,
pikirkanlah saja jiwa-jiwa yang bisa kau selamatkan melalui penderitaan ini. Berusahalah
untuk menempatkan dirimu diatas berbagai kesulitan ini dan ingatlah Aku setiap saat.
Berdoalah kepada IbuKu yang terkasih memohon perlindungan dan daraskanlah doa Rosario
kudus sesering mungkin. [233.1]
Adalah penting agar para pengikutKu meminta perlindungan terhadap si penipu yang terus
menantikan segala kesempatan untuk menciptakan keraguan didalam pikiran mereka.
[233.2]
Dia dan pasukan iblisnya ada dimana-mana. Mereka akan menggunakan segala cara yang
mungkin untuk menimbulkan kekacauan didalam hidupmu. Ketahuilah bahwa jika hal ini
terjadi maka kamu telah disentuh oleh ajaran-ajaranKu dan kini kamu sedang memanggul
salibKu. [233.3]
Janganlah takut, anak-anakKu, karena kamu semua bisa naik lebih tinggi diatas padang
gurun ini karena kekuatan yang kini Kuberikan kepada kamu masing-masing, sebagai
pasukanKu. Kamu akan menang atas setan serta kejahatannya. Semakin banyak kamu
berdoa didalam persekutuan, semakin besar pula dinding pertahananmu. Tidak satupun dari
anak-anakKu yang menderita penganiayaan, karena mereka bekerja demi Aku, yang bisa
disentuh oleh setan. [233.4]
Kamu, anak-anakKu, adalah diberkati jika kamu menderita dalam namaKu meski kamu
mengalami kesulitan untuk memahaminya. [233.5]
Abaikanlah gangguan ini. Berpalinglah kepadaKu, janganlah kamu bereaksi terhadap
mereka. Tetaplah diam. Berdoalah memohon kekuatan. Aku ada bersamamu. [233.6]
Yesus Kristusmu yang mengasihi [233.7]
234. Serangan terbesar terhadap GerejaKu sejak KematianKu di kayu salib
Jumat, 28 Oktober 2011 | [234.1] - [234.12]
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PuteriKu yang terkasih, kesetiaan GerejaKu terhadap Aku, sebagai Juru Selamat mereka,
sedang diuji melebihi daya tahan mereka. GerejaKu telah tertidur dan didalam lelapnya itu
mereka tidak mempersiapkan diri bagi datangnya antikris. Dia dan para pasukannya telah
merayap kedalam setiap relung Gereja BapaKu di seluruh dunia. [234.1]
Gereja Katolik adalah sasaran pertama dari antikris dan dia tak akan berhenti berusaha
hingga dia bisa memalingkan kepala paling tidak separuh dari GerejaKu di dunia. Begitu
tidak siapnya para kardinal, para uskup, imam-imam, hingga mereka tak bisa mengetahui
adanya berbagai perubahan kecil yang terjadi didalam jajaran mereka. Tidaklah lama lagi
perpecahan didalam GerejaKu akan menjadi nyata. [234.2]
Inilah serangan terbesar kepada GerejaKu sejak KematianKu di kayu salib. Para hamba
kudusKu. Banyak dari mereka adalah pion-pion tak berdosa yang dikendalikan oleh sebuah
kuasa kegelapan yang tak kelihatan. [234.3]
Aku meminta kepada semua hamba kudusKu agar banyak berdoa untuk bisa bertahan
menghadapi kekejian yang sedang berlangsung ini. Hendaknya mereka berdoa kepadaKu
seperti ini : [234.4]
Oh Yesusku yang terkasih, aku memohon perlindunganMu dan belas kasihMu untuk
menyelamatkan para saudaraku didalam GerejaMu agar tidak menjadi kurban dari
antikris. Berilah aku rahmat dan lindungilah aku dengan kekuatanMu agar bisa bertahan
menghadapi segala kejahatan terhadap Nama KudusMu. Aku mohon belas kasihMu dan
aku berjanji untuk tetap setia kepada Nama Kudusmu selamanya. [234.5]
Bangkitlah, para hamba kudusKu, terhadap kejahatan dan binatang ini yang dari mulutnya
mengalir segala percabulan dan kebohongan. [234.6]
Perhatikanlah adanya perubahan didalam cara konsekrasi terhadap Tubuh dan DarahKu.
Jika kalimat-kalimat itu berubah dan tidak mengakui keberadaan TubuhKu didalam Ekaristi
Kudus, maka kamu harus membela janjiKu selama ini. Dia yang makan TubuhKu dan minum
DarahKu akan memiliki kehidupan kekal. [234.7]
Beranilah kamu, para hamba kudusKu. Berdoalah memohon kekuatan yang kau perlukan
karena iman dan kesetiaanmu akan diuji melebihi daya tahanmu. [234.8]
Aku mengasihi kamu dan melindungi kamu setiap saat. Hanya kamu yang lembut hati dan
sederhana yang bisa memanfaatkan perlindunganKu yang kudus. [234.9]
Berdoalah bagi semua hamba kudusKu dimana saja agar mereka tidak menolak terang
kebenaran ini demi roh kegelapan yang akan muncul didalam GerejaKu. [234.10]
Juru Selamat dan Pelindungmu [234.11]
Yesus Kristus [234.12]
235. Perawan Maria – Bukalah hatimu terhadap kebenaran
Sabtu, 29 Oktober 2011 | [235.1] - [235.9]
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AnakKu, hendaknya kamu berdoa memohon perlindungan setiap saat. Kamu sedang
dituntun dan hendaknya kamu menyerahkan segala kepercayaanmu kepada Puteraku yang
terkasih. [235.1]
Berdoalah memohon pertobatan dimana-mana. Banyak sekali jiwa-jiwa yang tersesat yang
membutuhkan doa-doamu. Janganlah melupakan hal ini, betapapun sulitnya perjalanan ini
bagimu. [235.2]
Roh kejahatan telah menguasai sebagian besar umat manusia dengan cara yang belum
pernah terjadi sebelumnya. Perbuatan si penipu semakin meningkat hingga mencekik anakanakku dimana-mana. [235.3]
Terutama mereka yang mengaku setia kepada Puteraku yang terkasih, mereka memasang
telinga yang tuli terhadap permintaanNya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi
sangat congkak hingga melupakan bahwa Sabda Kudus Puteraku adalah satu-satunya yang
mereka perlukan. Doa adalah sangat penting saat ini. Mereka telah meninggikan dirinya di
mata sesamanya ketika mereka mewartakan Sabda dari Puteraku, tetapi mereka menolak
panggilanNya, mereka telah mengeraskan hati mereka terhadap kebenaran. (?) [235.4]
Anak-anak, hendaknya kamu mendengarkan Puteraku Yesus Kristus, sekarang.
Dengarkanlah apa yang dikatakanNya kepadamu. Seandainya kamu mau membiarkan Roh
Kudus membuka hatimu terhadap kebenaran ketika Dia berbicara kepadamu melalui pesanpesan kudus ini. [235.5]
Aku menangis sedih jika melihat betapa Sabda KudusNya ditolak saat ini. Bagi mereka yang
menyalahkan Dia, sadarilah bahwa Dia kini datang bukan hanya untuk menyelamatkan
kamu. Tetapi Dia datang untuk menghibur kamu di saat-saat kegelapan ini. Jika kamu
sungguh percaha bahwa Dia adalah Roti Kehidupan maka biarkanlah Dia membangunkan
roh kasihmu. [235.6]
Berdoalah demi pertobatan dimana-mana. Tidak banyak lagi waktu yang tersisa. [235.7]
Ibumu yang mengasihi [235.8]
Maria, Ratu Surga dan Bumi [235.9]
236. Ketidak-percayaan dari mereka yang mengaku mengenal Aku itulah yang paling
melukai Aku
Senin, 31 Oktober 2011 | [236.1] - [236.10]
PuteriKu yang terkasih, Sabda KudusKu yang sedang diberikan kepada dunia yang tidak
menyadari akan keberadaanKu, akan menyalakan jiwa-jiwa segera setelah Peringatan itu
terjadi. [236.1]
Akhirnya umat manusia akan mendengarkan SabdaKu hingga memungkinkan Aku menuntun
mereka kepada Zaman Damai yang baru di dunia. Aku memanggil semua anak-anakKu
dimana saja untuk meletakkan tongkat pemukul mereka dan mendengarkan Juru
Selamatmu yang berbicara. [236.2]
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Aku tak akan pernah menyatakan kepadamu tanggal dari KedatanganKu kembali ke dunia.
Aku hanya bisa berkata bahwa Aku akan kembali didalam rohKu sekarang. Kini Aku datang
untuk menyelamatkan kamu sekali lagi selama saat Peringatan itu agar manusia bertobat.
Ijinkanlah Aku menuntun kamu dan biarkanlah tugas yang suci ini menyebar ke seluruh
dunia untuk membawa penghiburan kepada anak-anakKu. Janganlah menghalangi Aku.
Janganlah menolak tangan kerahimanKu. Jangan biarkan kesombonganmu menghalangi
jalanmu. [236.3]
Bangunlah dan terimalah kenyataan bahwa Aku berbicara kepadamu saat ini agar Aku bisa
membawamu menuju pelukan dada kerahimanKu yang besar ini. Akhirnya jiwamu akan
dikobarkan dengan api rahmat ilahiKu yang akan dicurahkan kepada kamu semua. [236.4]
Segala keraguan akan hilang. Kuasa setan akan mencair dengan cepat meski dia tidak
melepaskan cengkeramannya hingga akhir. [236.5]
Jika kamu merenungkan permintaanKu, bertanyalah hal ini dalam dirimu. Jika kamu percaya
kepadaKu, mengapa kamu menolak Aku sekarang? Mengapa kamu marah dan membenci
mereka yang datang dalam namaKu? Mengapa kamu meninggikan dirimu didalam GerejaKu
hingga merugikan anak-anakKu? Ingatlah bahwa kamu semua adalah sama di mataKu.
[236.6]
Datanglah kepadaKu sekarang dengan rendah hati. Karena jika kamu tidak melakukan hal ini
maka kamu tak bisa memanfaatkan kerahimanKu atau menerima rahmat yang ingin
Kuberikan kepadamu. [236.7]
SuaraKu kini memanggil-manggil kamu, orang-orang yang tidak percaya, untuk menerima
keberadaan BapaKu Yang Kekal. [236.8]
Setelah Peringatan itu ijinkanlah Aku untuk menuntun kamu di jalan menuju kehidupan
kekal. HatiKu hancur ketika menyaksikan jiwa-jiwa yang tersesat itu. Ketahuilah hal ini.
Adalah ketidak-percayaan dari mereka yang mengaku mengenal Aku yang paling melukai
Aku. [236.9]
Juru Selamatmu yang mengasihi, Yesus [236.10]
237. Perawan Maria – Saat bagi Puteraku untuk memberikan karunia Kerahiman IlahiNya
Rabu, 2 Nopember 2011 | [237.1] - [237.9]
Anakku, saat bagi Puteraku untuk memberikan karunia Kerahiman IlahiNya semakin dekat.
Maka hendaknya kamu terus memusatkan tugasmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan
biarkan daya tarik yang menyimpang menjauhkan pandanganmu dari tugas yang sangat
penting ini, menyebar-luaskan pertobatan. [237.1]
Surga berbahagia atas Karunia Ilahi ini yang akan segera diberikan dengan kasih yang murni
dari Hati Puteraku kepada seluruh jiwa-jiwa. Anakku, sementara karya ini semakin
berkembang intensitasnya, maka setan akan terus menyiksa kamu melalui orang-orang
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dalam berbagai kesempatan. Kamu telah diperintahkan untuk tetap diam dan memusatkan
perhatianmu kepada Puteraku saja. [237.2]
Kamu, anakku, adalah orang yang dipilih untuk menyampaikan keinginan PuteraKu secara
jelas untuk berbicara kepada umat manusia saat ini. Beranilah kamu karena tugas yang suci
ini akan berhasil. Hal itu telah dinubuatkan sejak lama dan kamu telah diberi dengan segala
tuntunan dari Surga. Para kudus semuanya menuntun kamu karena mereka telah
berkumpul menyatukan kekuatan yang penuh untuk memastikan bahwa tugas ini tidak akan
gagal. Dan ia tidak bisa gagal. Janganlah kamu khawatir jika segala sesuatu nampaknya tak
ada harapannya lagi karena hal itu adalah tipuan yang diberikan kepadamu oleh si penipu.
[237.3]
Aku, Ibumu yang mengasihi, bekerja bersamamu setiap saat. Adalah melalui aku maka kamu
dipersiapkan untuk datang kehadapan Puteraku yang terkasih. Rahmat yang diberikan
adalah untuk membuat jiwamu bisa dimurnikan agar kamu layak bekerja demi Juru Selamat
umat manusia. [237.4]
Adalah melalui Puteraku yang terkasih maka kamu dibawa kehadapan Tritunggal Terberkati.
Ini adalah salah satu tugas yang terpenting sejak Puteraku diutus untuk menebus dunia dari
dosa. [237.5]
Jangan biarkan dirimu menyimpang dari tugas ini. Atau kamu menyerah kepada godaan
untuk berhenti. Berdoalah kepadaku, Ibumu, setiap saat, untuk memohon perlindungan.
[237.6]
Ibumu yang mengasihi [237.7]
Ratu Surga [237.8]
Bunda Kerahiman [237.9]
238. Cuaca memperlihatkan tanda-tanda perubahan yang aneh
Rabu, 2 Nopember 2011 | [238.1] - [238.11], jam 19.40
PuteriKu yang terkasih, cuaca akan memperlihatkan tanda-tanda yang aneh sementara bumi
bergerak menuju sebuah keadaan yang baru sebagai persiapan bagi tindakan Kerahiman
IlahiKu dimana Aku datang untuk menyelamatkan kamu semua sekali lagi. [238.1]

Kebencian semakin meluas pada setiap bangsa. Ketidak-puasan terasa dimana-mana. Kasih
kepada sesama semakin menurun sementara itu rasa cinta diri bukan saja semakin diterima,
tetapi juga dianggap sebagai hal yang paling penting agar bisa diterima didalam dunia saat
ini. [238.2]
Aku akan menghapus kebencian. Aku akan menghentikan rencana manusia untuk menebar
teror kepada saudaranya. Aku akan menghapus semua kesombongan didalam jiwamu.
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Semua dosa akan dinyatakan kepadamu seperti halnya ia nampak keburukannya dihadapan
mataKu. [238.3]

Mengapa ada begitu banyak jiwa-jiwa yang baik kini menolak ajaran-ajaranKu yang dulu ?
Mengapa saat ini ? Bagaimana kasih kepada Allah Bapa terasa memalukan di mata mereka ?
Aku akan mengatakannya kepadamu. Hal itu karena ada banyak sekali anak-anakKu yang
telah disesatkan oleh kenikmatan dunia ini. Meskipun banyak harta benda yang mereka cari
kini berada diluar jangkauan mereka, tetapi mereka masih menolak Aku. Jiwa-jiwa umat
manusia telah dikaburkan oleh kegelapan yang begitu tebal sehingga membutuhkan waktu
bagi terangKu untuk bersinar dan menembus jiwa-jiwa mereka. [238.4]

Betapa Aku menangis sedih sekali atas jiwa-jiwa yang tersesat ini yang merasa putus asa
karena mereka haus akan damai keselamatan. Mereka tidak menyadari bahwa hanya Aku
saja yang bisa membawa damai ini kepada hati mereka yang sudah kelelahan itu. [238.5]

Betapa kasihKu telah lama mereka lupakan. Aku hanyalah sebagian kecil saja dari pikiran
mereka yang tak memiliki peranan apa-apa. Mereka menginginkan kedamaian didalam hati
dan pikiran mereka, tetapi mereka tidak mau meminta kepadaKu akan hal ini. Hanya jika
mereka mau meminta saja maka Aku akan menanggapi. Tidakkah mereka tahu akan hal ini ?
[238.6]

Bagi kamu yang mengasihi Aku tetapi membenci atau menaruh dendam kepada saudaramu,
maka kamu juga membutuhkan pertolonganKu. Aku tidak menginginkan kesetiaanmu jika
kamu tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Jika kamu melukai saudaramu, laki-laki
dan perempuan, dengan alasan apapun, maka kamu telah melukai Aku. Tidak peduli
bagaimanapun kamu menilai perbuatanmu, tetapi ketahuilah hal ini. Aku merasakan
sakitnya orang-orang yang kau sakiti. Jika kamu menyakiti Aku seperti ini, maka kamu tak
bisa memperlihatkan kasih yang sejati dari dalam hatimu kepadaKu. [238.7]
Belajarlah dari sini. Carilah kerendahan hati dalam segala hal sebelum kamu datang
kehadapanKu untuk bersumpah setia kepada KehendakKu yang kudus. Dengan demikian
kamu akan menjadi murni didalam jiwamu dan layak untuk memasuki Kerajaan Surga.
[238.8]
Kamu, anak-anakKu, sangat beruntung sekali karena ada jutaan dari kamu yang akan
menjadi bagian dari SurgaKu yang baru. Hal ini adalah karena saat-saat dimana kamu hidup
ini. Banyak dari kamu anak-anak di dunia saat ini bisa diselamatkan dengan cara yang belum
pernah dialami oleh angkatan-angkatan sebelumnya. [238.9]
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Sambutlah kabar ini dan gunakanlah kesempatan ini untuk menerima Kerahiman IlahiKu
dengan penyesalan dan keterbukaan hati, sementara kamu bisa. [238.10]

Juru Selamatmu, Yesus Kristus [238.11]
239. Para utusanKu kini ada bersamamu untuk mempersiapkan jiwamu
Kamis, 3 Nopember 2011 | [239.1] - [239.13] jam 21.00
PuteriKu yang terkasih, berbagai nubuatan akan dibuka dan disaksikan di seluruh dunia
sehingga tak seorangpun yang bisa mengabaikannya. [239.1]

Banyak sekali anak-anakKu yang tidak menyadari isi yang ada didalam Kitab BapaKu, Kitab
Injil yang tersuci. Sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada Kitab Yohanes dimana
rincian dari saat-saat akhir zaman diberikan kepada seluruh dunia. Saat itu kini telah tiba.
Bersiaplah kamu semua. [239.2]

Kebenaran yang ada didalam Kitab Wahyu adalah sungguh kebenaran. Bisakah kamu
mengenali adanya tanda-tanda zaman ? Kekacauan di dunia ini akan terus berlangsung
dengan skala yang semakin kejam. Sistem keuanganmu sedang dirusak oleh sebuah
kelompok global yang menginginkan bukan saja uangmu, tetapi juga ingin mencuri jiwamu.
[239.3]
Kejahatan manusia semakin nyata meski banyak juga yang masih tersembunyi. Para
utusanKu kini ada bersamamu, anak-anakKu, untuk menolongmu mempersiapkan jiwamu.
Apakah kamu mengenali mereka ataupun tidak, tetapi Roh Kudus yang memerintah didalam
jiwa mereka akan menyebarkan pertobatan. [239.4]
Mereka yang menolak usahaKu untuk berbicara kepadamu akan segera mengerti kebenaran
ini. Sesudah itulah maka anak-anakKu akan bersatu melawan kuasa jahat ini yang dipimpin
oleh setan. Mereka tak akan bisa menang. Segala bentuk penghalang diletakkan dihadapan
mereka oleh tangan BapaKu yang kekal. KerahimanNya begitu besarnya hingga Dia
menggunakan kuasaNya untuk membela anak-anakNya dan Dia akan menghancurkan
mereka yang bertahan mengikuti jalan si penipu. [239.5]
Apapun pendapatmu, misalnya apakah Aku berbicara atau tidak kepadamu saat ini, hal itu
tidaklah penting. Adalah imanku kepadaKu dan kepada BapaKu yang terkasih, Allah Yang
Maha Tinggi, yang akan diperhitungkan pada akhir nanti. [239.6]
Doa adalah sangat mendesak, anak-anakKu, dimanapun kamu berada, apapun agamamu,
apapun pandanganmu. Bersatulah dan berdoalah kepada Roh Kudus untuk memohon
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pencerahan bagi saat ini. Setan berusaha menjauhkan kamu dariKu, Juru Selamatmu yang
terkasih. Janganlah kamu memperhatikan keraguan dan rasa takut yang dia letakkan
didalam hatimu. Dia akan menggunakan kebohongan untuk menghalangi Aku melimpahi
jiwamu dengan Terang IlahiKu. KasihKu begitu besarnya kepadamu, anak-anakKu, hingga
meskipun kamu mengabaikan Aku, atau memalingkan wajahmu dariKu, Aku akan terus
memanggil kamu. Aku akan melakukan hal ini melalui kuasa Roh Kudus. Kamu harus berdoa
memohon karunia ini dengan berkata : [239.7]
“Oh Yesus, selimutilah aku dengan darahMu yang amat berharga dan penuhilah aku
dengan Roh Kudus sehingga aku bisa membedakan apakah kalimat ini berasal dariMu.
Rendahkanlah aku didalam rohku. Terimalah permohonanku ini dengan kerahimanMu
dan bukalah hatiku terhadap kebenaran”. [239.8]
Aku akan menanggapi hati yang paling keras sekalipun yang mendaraskan doa ini. [239.9]

Ijinkanlah Aku untuk merubah dan membawamu kepadaKu sehingga Aku bisa
mempersatukan sebanyak mungkin anak-anakKu sebelum Peringatan Besar itu terjadi.
[239.10]

Ingatlah bahwa kasihKu kepadamu tak pernah berakhir, tidak peduli betapapun kamu
menjadi tuli terhadap panggilanKu yang mendesak ini untuk menuju kepada persatuan.
[239.11]
Juru Selamatmu yang terkasih [239.12]
Yesus Kristus [239.13]
240. Kelompok global yang menghancurkan sistem keuanganmu akan runtuh
Jumat, 4 Nopember 2011 | [240.1] - [240.9] jam 19.00
PuteriKu yang terkasih, dari diriKu muncullah kehidupan yang sejati, satu-satunya kehidupan
yang selalu dibutuhkan oleh manusia sejak disini hingga keabadian. [240.1]
Anak-anak, kamu harus tahu bahwa kekacauan yang mengerikan ini yang kau saksikan ada
disekitarmu, tak akan berlangsung lama. [240.2]
Allah, BapaKu yang kekal, tak akan mengijinkan anak-anakNya yang amat berharga
menderita lebih besar lagi. Kamu, anak-anakKu, menjadi kurban dari perbuatan si penipu.
Dia yang mengendalikan kelompok global itu sudah semakin lemah. Kekuatannya sedang
dilucuti oleh kuasa BapaKu. Kelompok ini yang sengaja menghancurkan sistem perbankan
untuk membuatmu menjadi pengemis, akan runtuh. Janganlah kamu khawatir karena
tangan BapaKu akan turun mengenai jalan mereka yang jahat itu. [240.3]
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Berdoalah agar semua jiwa yang dipermainkan itu yang tinggal dengan patuhnya didalam
kejahatan yang menjadi jantung dari kelompok ini, akan bertobat selama saat Peringatan
itu. [240.4]
Janganlah kamu kehilangan pengharapanmu, anak-anakKu. Melalui kasihmu kepada Allah
Yang Maha Tinggi maka kamu akan kembali kepada kawanan keluargamu. Tritunggal
Terberkati adalah rumahmu, anak-anakKu. Kamu yang mau menerima kenyataan ini yang
terjadi melalui pertobatan, akan mewarisi saat kemuliaan Surga di dunia. [240.5]
Percayalah selalu kepadaKu. Serahkanlah kekhawatiranmu, kesulitanmu dan rasa takutmu
kepadaKu. Biarkanlah Aku meredakan sakitmu dan penderitaanmu. Tidaklah lama lagi dunia
akan menemukan kesembuhan atas rasa sakitnya melahirkan yang kau tanggung pada saatsaat ini. [240.6]
Janganlah kamu kehilangan pengharapan. Percayalah kepadaKu. Berdoalah memohon
rahmatKu untuk membuamu kuat. Sandarkanlah kepalamu pada bahuKu dan biarkanlah
damaiKu menyelimuti jiwamu. Hanya dengan begitu kamu bisa mengerti kebenaran dari
janjiKu akan kehidupan kekal. [240.7]
Yesusmu [240.8]
Juru Selamat umat manusia [240.9]
241. Allah Bapa : Panggilan terakhir bagi kaum atheis
Sabtu, 5 Nopember 2011 | [241.1] - [241.5] jam 13.00
PuteriKu, umat manusia kini akan diperlihatkan kepada tangan kerahimanKu sementara
kedatangan PuteraKu sudah semakin dekat. [241.1]
Bagi semua jiwa-jiwa yang disiksa didalam kekacauan, Aku berkata kepadamu : serahkanlah
kepercayaanmu kepadaKu, Allah Bapa. Aku, yang menciptakan kamu masing-masing dengan
kasih dan sayang, ingin menyelamatkan setiap anakKu yang amat berharga. [241.2]
Aku tidak ingin kehilangan satupun dari kamu termasuk mereka yang mencemooh Aku.
Bersiaplah menerima karunia yang terbesar yang sedang dipersiapkan bagimu. Aku akan
mencegah setan untuk merenggut kamu jika kamu mengijinkan Aku melakukannya. Aku tak
bisa memaksamu untuk menerima tindakan KerahimanKu ini. Apa yang menyedihkan Aku
adalah banyak dari kamu yang akan menolak tangan KerahimanKu. Kamu sendiri tidak
cukup kuat. Jika kamu telah menyaksikan kebenaran yang akan dinyatakan kepadamu pada
saat Peringatan itu maka kamu akan berusaha untuk meraihnya seperti tali penyelamat.
[241.3]
Kamu harus meminta kekuatan kepadaKu agar Aku bisa menyelamatkan kamu dari
hukuman kekal. Aku, terutama, memanggil kaum atheis untuk yang terakhir kalinya.
Janganlah menolak kebenaran itu jika ia dinyatakan kepadamu. Jika kamu menolaknya,
maka kamu akan terpisah dariKu selamanya. [241.4]
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Allah Bapa [241.5]
242. Kerasukan setan dan dosa kebencian
Minggu, 6 Nopember 2011 | [242.1] - [242.13] jam 18.30
PuteriKu yang terkasih, orang-orang tidak mengerti bahwa Aku menghidupkan kembali
proses penyalibanKu setiap hari. Rasa sakit dan penderitaan yang Kutanggung adalah
disebabkan oleh dosa-dosa manusia setiap detik dalam sehari. Aku menanggung saat-saat
kesedihan yang amat besar jika Aku melihat jiwa-jiwa yang sangat menentang Aku melalui
dosa kebencian mereka. [242.1]
Kebencian dihembuskan kedalam hati banyak orang dimana hal itu disebabkan karena
masuknya setan. Banyak orang berbicara tentang kerasukan setan seolah hal itu mudah
untuk diketahui. Banyak sekali anak-anakKu yang dirasuki oleh setan. Kehadiran setan ini
tidak selalu ditandai dengan jeritan-jeritan yang mengerikan. [242.2]
Dia, musuh umat manusia, menggunakan pasukan iblisnya untuk menyerang anak-anakKu.
Bagi mereka yang tinggal didalam kegelapan, mereka menjadi mangsa yang empuk karena
mereka sendiri yang mengundang kehadiran setan. [242.3]
Sekali telah dirasuki, anak-anakKu, maka sulit sekali bagimu untuk melepaskan diri darinya.
Anak-anak yang malang ini, dengan dihinggapi oleh setan beserta segala kecerdikan dan
tindakan manipulasinya, kemudian ia hinggap kepada jiwa-jiwa yang lainnya. Begitulah hal
itu terus berlangsung. [242.4]
Setan biasanya nampak sebagai sesuatu yang baik. Sulit sekali untuk membedakannya. Sikap
dan tingkah laku jiwa yang dihinggapi setan tidak akan bisa rendah hati. Mereka tak akan
mau bermurah hati. Nampaknya saja mereka itu murah hati tetapi selalu ada imbalan yang
dimintanya. Imbalan ini akan dituntut darimu hingga kamu tak bisa menjadi tenang. [242.5]
Menjauhlah kamu dari jiwa-jiwa semacam ini. Berdoalah bagi mereka. Jangan biarkan
mereka menarikmu kedalam dosa. Waspadalah selalu terhadap si penipu itu karena saat ini
dia ada dimana-mana. [242.6]
Berdoalah selalu agar dia menjauh. Doa akan melemahkan cengkeraman dan kekuatannya
sekaligus bisa melindungi kamu. [242.7]
Renungkanlah bahwa setan dan perbuatan jahatnya adalah seperti penyakit menular.
Lakukanlah tindakan pencegahan untuk menghindari kontak dengan orang yang membawa
penyakit itu. Ketahuilah bahwa kamu tak memiliki pilihan lain kecuali mempersenjatai
dirimu dengan air suci, salib yang sudah diberkati, serta medali Benediktus. Benda-benda ini
akan membuat setan menjauh. [242.8]
Anak-anakKu, ini adalah saat-saat dimana kamu harus menyelimuti dirimu dan rumahmu
dengan benda-benda rohani yang telah diberkati. Banyak orang yang merasa canggung
memakai benda-benda ini karena mereka takut ditertawakan. Benda-benda ini akan
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memberimu perlindungan di rumahmu dan menjadi penghiburan yang besar selama kamu
berdoa. [242.9]
Ingatlah bahwa setan tidak hanya tinggal didalam neraka, tetapi saat ini dia
menempatkan pemerintahannya di dunia. Doa adalah satu-satunya yang menakutkan dia
dan membuatnya tak berdaya. [242.10]
Doa akan bisa mempertahankan kamu, anak-anakKu, di saat-saat mendatang ini. [242.11]
Juru Selamatmu yang mengasihi [242.12]
Yesus Kristus [242.13]

243. Kamu akan dibenci di suatu tempat dan ditakuti di tempat-tempat lain
Senin, 7 Nopember 2011, | [243.1] - [243.8] jam 20.50
PuteriKu yang terkasih, kamu harus mendengarkan. Ketika nubuatan-nubuatanKu
dinyatakan, dan ketika Sabda SuciKu akan diterima dan didengarkan, kamu harus berhatihati. Kamu, puteriKu, akan dibenci di berbagai tempat dan ditakuti di tempat-tempat lain.
[243.1]
Nubuatan-nubuatanKu yang akan diberikan kepadamu adalah untuk meyakinkan bahwa
tidak ada keraguan didalam pikiran semua anak-anakKu bahwa semua janji keselamatan
kekal itu akan dilaksanakan. [243.2]
PuteriKu kamu akan merasakan terkucil, ditolak, dan ditakuti dan kamu akan sangat
menderita demi namaKu. [243.3]
Tanpa kurbanmu maka Aku tak bisa menggenapi janjiKu untuk menyelamatkan umat
manusia sehingga setiap jiwa memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan harta warisan
mereka. [243.4]
Aku memanggil para hambaKu yang suci untuk melindungi kamu, puteriKu, karena hal itu
adalah menjadi tugas suci mereka. Pada saatnya nanti mereka akan mengerti apa peranan
mereka. Sementara itu Aku memanggil semua pengikutKu yang amat berharga agar berdoa
memohon bagi perlindunganmu terhadap kuasa-kuasa jahat yang dipimpin oleh setan yang
ingin menghancurkan dunia ini demi keuntungan mereka. [243.5]
Kuatkanlah dirimu. Berdoalah memohon perlindungan dan mintalah pertolongan dari IbuKu
yang terkasih setiap saat. [243.6]
Yesusmu [243.7]
Juru Selamat dan Penebus umat manusia [243.8]
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244. Banyak orang akan menderita sakitnya Api Penyucian sebagai sebuah penebusan
dosa
Rabu, 9 Nopember 2011 | [244.1] - [244.7] jam 15.32
Dengarkanlah permintaanKu yang mendesak ini agar kamu mempersembahkan dirimu
kepada Hati Yang Tak Bernoda dari Ibuku yang terkasih saat ini. [244.1]
Dia, sebagai Pengantara Segala Rahmat, telah ditugaskan untuk menuntun kamu menuju
Hati KudusKu untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang telah menantikan
mereka jika mereka tak bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan setan. [244.2]
Sangatlah mendesak sekali agar kamu semua banyak berdoa demi keselamatan jiwa-jiwa.
Semua jiwa-jiwa akan datang ke hadapanKu dan banyak sekali jiwa yang akan mengalami
kesulitan saat itu. Banyak yang akan mengalami sakitnya Api Penyucian tetapi itulah satusatunya jalan mereka untuk menuju keselamatan kekal. Adalah lebih baik memahami hal ini
ketika masih berada di dunia dari pada mengalaminya setelah kematian nanti. Jika mereka
menanggung penebusan dosa ini maka jiwa-jiwa mereka akan dimurnikan dan layak untuk
memasuki zaman Surga yang baru di dunia. Hanya jiwa-jiwa yang murni saja yang bisa
memasukinya. Aku mendorongmu untuk menerima karunia ini dan menghadapinya dengan
kekuatan pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketahuilah dan kenalilah hal itu apa adanya, karena ia
merupakan jalan menuju kehidupan kekal. Sebuah kesempatan untuk memahami
Kerahiman IlahiKu. [244.3]

Sekarang inilah saat untuk mempersiapkan jiwamu. Jika kamu telah mencari penebusan atas
dosa-dosamu sebelum saat Peringatan itu, maka kamu harus berdoa bagi orang-orang lain.
Mereka perlu untuk menjadi kuat. [244.4]

Berdoalah kaplet Kerahiman IlahiKu setiap hari sejak saat ini. Kamu semua. Ia akan
menolong menyelamatkan jiwa-jiwa yang malang yang akan mati karena terkejut selama
peristiwa adikodrati itu. Peristiwa itu akan segera dihadirkan di dunia. [244.5]
Janganlah kehilangan pengharapan. Percayalah kepadaKu jika Aku berkata bahwa Aku
mengasihi kamu. Aku memberikan karunia ini karena rasa kasihKu. [244.6]
Juru Selamatmu yang mengasihi [244.7]
245. Dua orang pencuri diatas salib
Kamis, 10 Nopember 2011|[245.1] - [245.8], jam 15.30
PuteriKu yang terkasih, ketika Aku sekarat di kayu salib, ada dua orang pencuri didekatKu,
dimana mereka juga disalibkan pada saat yang sama. [245.1]
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Yang satu meminta Aku untuk mengampuni dosa-dosanya dan dia diselamatkan. Yang
satunya lagi tidak. Sebaliknya, dia memasang telinga yang tuli. Sikap keras kepala dan
penolakannya terhadap kerahimanKu telah membuatnya tidak bisa diselamatkan. [245.2]
Hal yang sama akan terjadi pada saat Peringatan itu. Beberapa anak-anakKu akan mengakui
dosa-dosa mereka dan menyadari bahwa mereka telah menentang Aku. Dengan segala
kerendahan hati mereka akan menerima penebusan mereka dan diselamatkan. Mereka
akan memasuki Surga yang baru di Zaman Damai yang akan datang. [245.3]
Kemudian ada juga mereka yang tidak mau menyadari dosa-dosa mereka. Sebuah kekejian
di mata Allah, Bapa yang kekal. [245.4]
Aku akan memberi kepada jiwa-jiwa ini banyak waktu untuk bertobat melalui kerahimanKu.
Berdoalah agar mereka mencari penebusan agar mereka juga bisa diselamatkan. Aku ingin
semua anak-anakKu mau menerima karunia kerahimanKu yang besar ini. Aku ingin kamu
semua memasuki pintu gerbang dari Surga yang baru itu. [245.5]
Berdoalah agar jiwa-jiwa yang keras hatinya bisa menjadi lunak dan menerima uluran
tanganKu. Berdoalah agar mereka belajar bagaimana menjadi rendah hati di mataKu.
[245.6]
Yesusmu [245.7]
Penebus umat manusia [245.8]
246. Tanda-tanda akan muncul di langit – matahari akan berputar
Jumat, 11 Nopember 2011| [246.1] - [246.8] , jam 16.00
Doa sangatlah dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa saat ini. Kamu, puteriKu,
hendaknya mempersiapkan keluargamu dan berkata kepada orang-orang yang
membutuhkan kerahimanKu yang besar agar mereka bersiap-siap. [246.1]

Sekali lagi tanda-tanda akan lebih dahulu kelihatan. Banyak orang akan terbangun dan
bertindak ketika mereka melihat adanya perubahan di langit. Mereka akan menyaksikan
matahari berputar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian mereka akan melihat
salib. Hal ini akan terjadi beberapa saat sebelum bintang-bintang bertabrakan di langit dan
ketika cahaya kerahiman ilahiKu menyelimuti bumi. [246.2]

Keheningan akan terjadi saat itu sehingga setiap jiwa benar-benar merasa berada dalam
keadaan sendirian ketika mereka berhadapan denganKu. Katakanlah kepada anak-anakKu
apa yang harus dilakukan karena mereka tidak boleh merasa takut. Ini bukanlah peristiwa
untuk ditakuti. Sebaliknya, kamu semua harus menyambut kejadian ini, yaitu perjumpaan
denganKu. [246.3]
119

The Warning Indo 2011

Semua anak-anakKu harus mengerti bahwa Akulah yang saat itu datang dihadapan mereka.
Mereka tidak boleh mengira bahwa itu adalah saat akhir dunia ini. Karena memang itu
bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sebuah zaman yang baru ketika semua anak-anakKu
akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. [246.4]

Aku berbahagia dan merasakan kelembutan yang besar terhadap setiap jiwa yang bisa
ditebus jika mereka mengijinkan Aku untuk memberikan karunia ini. [246.5]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi setiap jiwa sekarang terutama mereka yang akan
merasa takut kalau-kalau mereka tidak cukup kuat untuk menerima tangan kerahimanKu.
[246.6]
Juru Selamatmu [246.7]
Yesus Kristus [246.8]
247. Saat kemuliaanmu didepan mataKu – saat keselamatanmu
Sabtu, 12 Nopember 2011|[247.1] - [247.11], jam 16.00
PuteriKu yang terkasih, berpisah dariKu adalah sebuah penderitaan terutama bagi mereka
yang telah mengenal Aku. [247.1]
Sekali jiwa-jiwa telah merasakan kasihKu kepada mereka, maka mereka merasakan sakitnya
pemisahan denganKu yang begitu besar untuk ditanggung. Hal ini terasa semakin besar jika
jiwa-jiwa yang mengaku mengasihi Aku, yang karena dosa, mendapati dirinya berada
didalam Api Penyucian setelah kematian mereka. [247.2]
Ketika akhirnya semua jiwa-jiwa didalam Api Penyucian akan memasuki Surga, maka
sakitnya pemisahan denganKu itu terasa semakin berat dan menyakitkan. [247.3]
Bagi jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah, maka mendengar kata neraka sudah menjadi
siksaan yang besar didalam hatinya. Dan bagi mereka yang menyadari bahwa jiwanya masih
harus dimurnikan didalam Api Penyucian mereka juga merasakan sebuah keadaan yang
menyedihkan yang sulit untuk dimengerti oleh orang-orang yang masih hidup saat ini.
[247.4]
Anak-anakKu, waktumu di dunia saat ini sangatlah penting karena selama saat inilah kamu
harus berusaha untuk memurnikan jiwamu melalui puasa dan tobat. Gunakanlah saat ini
selama kamu masih bisa untuk menyelamatkan jiwamu. Untuk itu kamu harus mencari
kerendahan hati setiap saat untuk memastikan bahwa kamu menjadi kecil di mataKu. Hanya
yang kecil saja yang bisa melalui jalan sempit menuju Surga. [247.5]
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Karena itu sambutlah karunia Surga yang dihadirkan kepadamu selama saat Peringatan itu
ketika kamu harus dimurnikan sebagai penebusan atas dosa-dosamu. Kamu tidak harus
menunggu sampai anak-anak mati untuk menghadapi pemurnian ini. Kamu adalah anakanak yang terkasih karena tak ada bekas dosa yang tersisa didalam jiwamu. Maka kamu
akan segera memperoleh jalan masuk menuju Zaman Damai yang baru seperti yang telah
Kukatakan. Kesinilah semua anak-anakKu yang mencari pengampunan atas dosa-dosa
mereka selama saat Peringatan itu akan dibawa. [247.6]
Bukalah hatimu dan sambutlah Aku ketika Aku datang kepadamu selama saat Peringatan itu
nanti, ketika kamu akan bisa memeluk Aku. Ijinkanlah Aku untuk memegangi kamu dan
mengampuni dosa-dosamu sehingga akhirnya kamu bisa menjadi milikKu didalam tubuh,
pikiran dan jiwa serta dengan penyerahan dirimu kepadaKu seperti yang Kuminta darimu.
[247.7]
Saat ini akan menjadi saat kemuliaanmu dihadapan mataKu. Maka kamu akan siap untuk
menyambut tahap kedua ketika kamu akan bisa mempersatukan saudara-saudaramu
didalam Surga yang baru di dunia, seperti halnya ia diciptakan sejak awal mula oleh Allah,
Pencipta segala sesuatu. [247.8]
Hal ini akan menjadi rumahmu yang baru dan benar selama 1000 tahun. Nantikanlah
kedatanganKu dengan kasih, pengharapan dan kebahagiaan. Tak ada yang perlu ditakutkan.
Berbahagialah. Aku datang sekali lagi untuk menyelamatkan kamu dari musuh umat
manusia. Saat ini kekuatannya sudah sangat lemah sehingga sulit sekali baginya untuk
merebut jiwa-jiwa mereka yang menyambut Aku dengan tangan terbuka selama saat
Peringatan itu. [247.9]
Yesusmu [247.10]
Penebus umat manusia [247.11]
248. Berdoalah, tenanglah, berbahagialah karena waktunya semakin dekat
Minggu, 13 Nopember 2011| [248.1] - [248.12], jam 19.00
PuteriKu yang terkasih, kadang-kadang pesan-pesanKu membingungkan kamu. Baiklah.
jalanKu serta rencana-rencana Surgawi dari BapaKu yang kekal tidaklah mudah dimengerti.
[248.1]

Arahkanlah pikiranmu kepadaKu. Pusatkanlah perhatianmu kepada doa dan terutama doadoa yang membantu menyelamatkan para pendosa yang keras kepala dari api neraka.
[248.2]

Gunakanlah waktu ini didalam kontemplasi yang hening serta dengan doa-doa yang
sederhana. Inilah yang perlu dilakukan oleh anak-anakKu. Mereka harus berusaha untuk
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membawa keluarga dan sahabat mereka kepadaKu sebagai persiapan bagi kedatanganKu.
[248.3]

Berdoalah, berdoalah, berdoalah kaplet kerahiman ilahiKu untuk mendapatkan
keselamatan bagi jiwa-jiwa yang telah dikuasai oleh setan karena satu-satunya
keselamatan mereka adalah melalui doa-doamu. [248.4]

Janganlah berusaha menjelaskan saat-saat ini kepada anak-anakmu karena mereka tidak
akan mengerti. Bagi banyak orang hal ini akan menimbulkan rasa takut. [248.5]

Sekali lagi Aku berkata kepada anak-anakKu yang amat berharga, Aku datang untuk
menyelamatkan kamu. Ingatlah hal ini. Seandainya Aku tidak datang kepadamu saat ini
maka kamu akan terpeleset menjauh dariKu karena kuasa-kuasa setan yang menguasai
duniamu ini. [248.6]

Aku adalah keselamatanmu,tempat pelarianmu dari rasa takut yang kau saksikan di dunia
yang disebabkan karena pengaruh setan kemanapun kamu memandang. Anak-anak, kamu
harus percaya akan kasihKu kepadamu. Tidakkah kamu tahu bahwa Aku tidak membiarkan
kamu untuk menanggung semua kejahatan ini. [248.7]

Bagi kamu semua, anak-anakKu, Aku berjanji akan hal ini. Kamu akan menikmati zaman
Surga yang baru sebagai anak-anak pilihanKu. Tetapihal itu terserah kepada setiap pria,
wanita dan anak-anak yang telah bisa berpikir, untuk memutuskan apakah mereka mau
bergabung menjadi satu untuk menikmati keadaan yang mulia ini. [248.8]

Berdoalah, tenanglah, dan berbahagialah karena waktunya semakin dekat. [248.9]

Nyanyikanlah lagu pujian kepada BapaKu yang kekal atas kemuliaan yang diberikanNya
kepada semua orang yang mau menerima uluran tangan kerahimanKu. [248.10]
Yesusmu yang terkasih [248.11]
Juru Selamat umat manusia [248.12]
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249. SabdaKu ditolak bukan karena takut, tetapi karena dosa kesombongan
Senin, 14 Nopember 2011| [249.1] - [249.10], jam 20.15
PuteriKu yang terkasih, mengapa manusia mempersulit ajaran-ajaranKu ? Begitu banyak
anak-anakKu yang salah mengerti dan menganggap sepele KerahimanKu yang besar ini ?
Selain banyaknya janji pengampunan yang Kuberikan kepada anak-anakKu atas dosa-dosa
mereka, mereka masih merasa takut jika Aku tidak bisa mengampuni semua dosa,
betapapun besarnya dosa itu. [249.1]
Kejahatan di dunia ini disebabkan oleh kebencian setan kepada umat manusia. Para
pendosa yang dipermainkan, yang dengan patuhnya mengikuti jalan tipuan itu adalah anakanakKu yang terkasih. Aku mengasihi mereka masing-masing dan Aku akan terus mengasihi
mereka ditengah kegelapan jiwa mereka. KasihKu adalah kekal dan tak akan berhenti ketika
ia datang kepada seluruh jiwa-jiwa. Aku bersedia untuk mengampuni sepenuhnya dan
memeluk mereka semua. Aku siap untuk melakukan segalanya untuk membawa semua
pendosa kembali kepada kawananKu tidak peduli betapapun mereka menentang Aku.
[249.2]

Setan akan dihentikan dalam upayanya untuk mencuri jiwa seperti ini. Tetapi hal itu akan
terjadi jika perisai kesombongan telah dibuang oleh para pendosa itu dan mereka berpaling
kepadaKu dan menjadi bagian dari keluargaKu yang Kusayangi. Jangan salah mengerti. Aku
hanya berusaha membawa jiwa-jiwa semakin mendekati Aku. Aku tak bisa memaksa mereka
untuk mengasihi Aku. Aku tak bisa memaksa mereka untuk memasuki Kerajaan SurgaKu.
Mereka harus menerima uluran tanganKu untuk berdamai melalui kehendak bebas mereka.
[249.3]

Seperti telah Kukatakan kepadamu berkali-kali, puteriKu, Aku adalah Allah Kerahiman
lebih dahulu. KeadilanKu akan terjadi hanya jika segala upaya yang melelahkan telah
dilakukan untuk menyelamatkan satu jiwa sekalipun di dunia. [249.4]

PuteriKu, karya ini tidaklah mudah bagimu. Karena Aku telah memberikan tugas suci yang
cukup besar ini kepadamu dan ia membutuhkan kekuatan yang besar darimu. Kamu
diciptakan untuk menjadi kuat. Kamu telah dilatih bagi tugas ini sejak kamu lahir dari
rahim ibumu. Semua tanggapanmu atas perintah-perintahKu yang suci telah sesuai
dengan rencana ilahiKu bagi umat manusia. Hal itu karena kamu berada didalam
persekutuan denganKu. Lupakah kamu akan hal ini, bahwa kamu akan mengalami
penolakan yang sama seperti yang Kutanggung selama kehidupanKu di dunia. Penolakan
yang sama ini oleh mereka yang menyombongkan kepandaian mereka akan ajaranajaranKu untuk menolak pesan-pesanKu ini telah kau saksikan di dunia saat ini. Jiwa-jiwa
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yang diselimuti oleh kesombongan dan pengakuan mereka bahwa mereka telah
memahami Kitab Suci, tak bisa memahami hal ini. [249.5]

Ajaran-ajaranKu amat sederhana. Diterjemahkan dalam bahasa apapun serta dengan gaya
apapun, kebenarannya tetaplah sama. Kasihilah satu sama lain seperti Aku mengasihi
kamu. Hanya jika kamu telah memperlihatkan rasa hormat dan kasih kepada satu sama
lain maka kamu telah mewartakan SabdaKu. [249.6]
Begitu banyak kebingungan terjadi, puteriKu. Begitu banyak rasa takut dan teror
dihembuskan kepada anak-anakKu mengenai masa depan mereka. Hanya jika jiwa-jiwa
menjadi tenang dan berdoa memohon belas kasih maka doa-doa mereka akan dijawab.
Bencana-bencana akan dan bisa dihindari. Berharaplah selalu didalam jiwamu, anak-anakKu.
Janganlah putus asa dengan saling menyalahkan satu sama lain dan terlebih lagi janganlah
melakukan hal ini dalam namaKu. [249.7]
Siapa yang menghakimi orang lain melalui cemoohan, demi agama kristiani, dia harus
berhadapan denganKu. Dia yang berdosa terhadap para nabiKu jugaharus bertanggung
jawab kepadaKu. SabdaKu ditolak bukan karena takut, tetapi SabdaKu ditolak karena dosa
kesombongan. [249.8]

Juru Selamatmu [249.9]
Yesus Kristus [249.10]
250. Allah Bapa meminta anak-anakNya untuk bersatu didalam doa
Selasa, 15 Nopember 2011, jam 11.00 | [250.1] - [250.16]

Aku datang hari ini, puteriKu, untuk mengumpulkan anak-anakKu yang amat berharga dan
semua orang yang percaya kepadaKu bersama-sama, untuk berdoa didalam persekutuan
untuk menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa di dunia. [250.1]

Adalah keinginanKu agar kamu membutikan kasihmu yang besar kepada Tritunggal
Terberkati dengan memperlihatkan kerendahan hati didalam kasih kepada satu sama lain
sehingga dosa bisa diampuni bagi seluruh umat manusia. [250.2]

Aku adalah Allah Keadilan, tetapi terlebih lagi Aku adalah Allah Kasih dan Kerahiman. Kasih
ilahi kebapaanKu kepadamu tercermin didalam kebaikan kerahimanKu. Begitu besarnya
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keinginanKu untuk menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa di saat-saat akhir zaman ini, seperti
kamu mengetahuinya, di dunia. Janganlah takut anak-anakKu. NiatanKu bukanlah untuk
menakut-nakuti, melainkan untuk memelukmu didalam segala kasihKu bagi setiap anakKu.
[250.3]

Aku memanggil semua anak-anakKu terutama jiwa-jiwa yang sangat mengasihi Aku,
Pencipta mereka, untuk bersatu dengan saudara-saudaramu dan bangkit melawan setan di
dunia ini. [250.4]

Setan dan semua iblis di neraka kini berkelana di dunia untuk menentang Aku selama saatsaat akhir zaman ini. Mereka tersebar di seluruh dunia untuk menganiaya jiwa-jiwa dan
mendorong mereka menuju jurang kegilaan. [250.5]

Pengaruh setan bisa dirasakan oleh setiap orang saat ini. Hal itu adalah karena kehadiranKu
dan PuteraKu yang terkasih telah disangkal, ditolak, dan dicampakkan kesamping karena
kegelapan kini telah menyelimuti duniamu. Jika tanpa mengakui kebenaran akan
penciptaanmu di dunia ini maka kamu, anak-anakKu yang terkasih, tanpa menyadarinya
telah menjadi mangsa bagi setan. [250.6]

Kamu akan menyaksikan berbagai perubahan dalam kehidupanmu karena keberadaan
setan kini telah mencengkeram duniamu. Pembunuhan, permusuhan, kebencian untuk
menyatakan kemuliaanKu ataupun mengakui keberadaanKu, perang, penganiayaan,
keserakahan, pengendalian serta penyimpangan moral, semua kejahatan ini telah
diciptakan didalam duniamu oleh setan dan disebar-luaskan oleh para pendosa yang
menerima janji-janji palsu dari setan. [257.7]

Dia, setan, lebih dahulu menggodai para pendosa yang haus akan kekuasaan serta orangorang yang lemah imannya. Setelah berhasil membujuk mereka, setan lalu menguasai
mereka. Kemudian setan merasuki dan menimbulkan penderitaan yang besar dengan
menimbulkan penyalah-gunaan kepada saudara-saudara mereka. [250.8]

Kamu, umatKu yang beriman, kini Kupanggil untuk bangkit dan membela SabdaKu yang suci
agar umat manusia bisa diselamatkan. Kamu akan melakukan hal ini dengan dua cara.
Pertama melalui doa-doa yang tekun dan kedua dengan menyebarkan SabdaKu. Doa bukan
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saja bisa menolong menyelamatkan umat manusia dari neraka serta ditinggalkan olehKu,
tetapi doa juga bisa membatalkan tangan pemurnianKu. Tangan pemurnian ini, tidak
diragukan lagi, akan menjatuhi para pendosa yang membiarkan roh kegelapan untuk
mengendalikan tingkah laku mereka terhadap orang-orang yang tak berdosa yang
bergantung kepada mereka. [250.9]

Aku, Allah Bapa, memanggil semua anak-anakKu dari Surga agar mereka mendengarkan
permintaanKu ketika Aku memintamu untuk bangkit segera. Bersatulah didalam doa dengan
mendaraskan doa : [250.10]

“Allah Yang Maha Tinggi, dalam nama PuteraMu Yesus Kristus, yang Engkau kurbankan
untuk menyelamatkan kami, anak-anak yang hina dari api neraka, dengarkanlah doa
kami. Ijinkanlah kami mempersembahkan doa yang hina ini serta menerima segala
cobaan dan penderitaan sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan bagi seluruh
jiwa-jiwa selama saat Peringatan itu nanti”. [250.11]
“Kami mohon kepadaMu agar sudi mengampuni para pendosa yang mengalami kesulitan
untuk kembali dan menerima kebaikan kerahimanMu, untuk melakukan kurban yang
diperlukan yang layak untuk menebus mereka dihadapan mataMu yang suci”. [250.12]

Dengan berdoa kepadaKu, Bapa Surgawimu, Allah Yang Maha Tinggi, Pencipta semesta
alam, Aku akan mendengarkan doa-doamu dan memberikan kekuatan kepada semua jiwajiwa yang kau doakan itu. [250.13]

Terima kasih anak-anakKu yang amat berharga karena mengenali panggilan ilahiKu dari
Surga ini. Terima kasih atas kerendahan hatimu untuk mengenali suaraKu ketika ia
disampaikan. [250.14]

Ingatlah bahwa Aku adalah samudera kemurahan hati dan Aku mengasihi kamu semua
dengan kelembutan KebapaanKu. Aku hanya ingin menyelamatkan setiap orang dari
cengkeraman setan sehingga kita bisa bersatu sebagai satu Keluarga Kudus. [250.15]

Allah, Bapa yang kekal [250.16]
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251. Perawan Maria : Berdoalah bagi Paus Benedictus
Rabu, 16 Nopember 2011, jam 08.00 | [251.1] - [251.10]
Anakku, akan terjadi pertempuran yang sengit ketika perjuangan untuk merebut jiwa-jiwa
semakin meningkat. Berdoalah bagi semua jiwa-jiwa yang malang itu yang membutuhkan
perlindungan dari Kerahiman Puteraku.[251.1]
Setan akan menggunakan segala cara untuk menjauhkan anak-anak dari tangan kerahiman
Puteraku. [251.2]
Banyak sekali jiwa-jiwa milikku yang malang dan tersesat tidak menyadari adanya
pertempuran yang sedang berlangsung ini dan yang dipimpin oleh setan. Hari-harinya sudah
semakin pendek saat ini, anakku, dan kamu harus melakukan segala upaya yang kamu bisa
untuk menolong Puteraku untuk menyelamatkan orang-orang ini sebelum terlambat.
[251.3]
Kamu, anakku, harus selalu meminta perlindunganku karena saat ini kamu menjadi duri di
tubuh setan. Berjagalah selalu setiap saat. Doa sangatlah penting sekali dan kamu juga harus
meminta orang-orang lain untuk berdoa bagimu. [251.4]
Berdoalah bagi Paus Benedictus terutama saat ini karena diapun sedang diserang. Janganlah
berkurang usahamu bagi Puteraku karena kamu, anakku, harus menanggung hingga akhir
untuk bisa menggenapi nubuatan yang diberikan pada masa yang lalu. [251.5]
Ingatlah, aku menyelimuti kamu dengan mantelku yang kudus setiap saat. [251.6]
Ibu Surgawimu [251.7]
Ratu Mawar [251.8]
(Catatan : Maria dari Kerahiman Ilahi mengatakan bahwa pesan ini diterima setelah
terjadinya penampakan secara penuh dari Bunda Maria yang berlangsung selama 20 menit,
dimana Bunda Maria nampak sangat sedih) [251.9]
Maria Kerahiman Ilahi [251.10]
252. Persiapan kini telah selesai
Rabu, 16 Nopember 2011 | [252.1] - [252.12] jam 20.30
PuteriKu yang terkasih, perhatikanlah sekarang. Yakinkanlah kembali kepada semua anakanakKu bahwa iman akan memastikan keselamatan mereka. Itulah yang penting saat ini.
[252.1]
Kasih kepadaKu dan kepada sesama adalah menjadi jalanmu ke Surga [252.2]
Jika kamu saling mengasihi seperti Aku mengasihi kamu, hendaknya hal itu dilakukan tanpa
syarat. Hendaknya kamu bisa menerima kesalahan orang lain. Ampunilah, anak-anakKu.
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Perkelahian bukanlah berasal dari Surga. Ia disulut oleh si penipu untuk menimbulkan
perpecahan. [252.3]
Bangkitlah sekarang dan berdoalah, berdoalah bagi Kerahiman Besar itu karena waktunya
sudah dekat. [252.4]
Persiapan kini telah selesai. [252.5]
Kamu tinggal menuju saja sekarang. [252.6]
Persiapkanlah jiwamu dan berdoalah bagi satu sama lain. Terimalah kehendak kudusKu,
puteriKu. [252.7]
Janganlah meminta penjelasan. Ikutilah saja perintah-perintahKu dan tunjukkanlah
kepatuhanmu setiap saat. Jangan sampai kamu terjatuh kedalam perangkap yang berusaha
membuatmu terjatuh. Setan ingin kamu terjatuh agar dia bisa menginjak-injak kamu, tetapi
Aku mengingatkan kamu sekali lagi agar kamu tetap diam. Tanggunglah segala penghinaan
dengan kepala tertunduk dan sikap kerendahan hati. [252.8]
Tirulah Aku, puteriKu, dalam segala perbuatanmu. Sekali kamu melakukan hal ini, maka
setan tak bisa mengalahkan kamu. [252.9]
Pergilah sekarang dan nantikanlah. Karena Aku akan segera datang. [252.10]
Yesusmu yang mengasihi [252.11]
Juru Selamat dan Penebus seluruh umat manusia [252.12]
253. Doa Perjuangan (1) : Hadiahku bagi Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa
Kamis, 17 Nopember 2011 | [253.1] - [253.8]
PuteriKu yang terkasih, mintalah kepada anak-anakKu agar mendaraskan doa ini sekarang
hingga saat Peringatan itu. Para pengikutKu diminta untuk mendaraskan doa ini yang
Kuberikan kepadamu setiap hari untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini adalah doa yang
pertama [253.1]
Hadiahku bagi Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [253.2]
Yesusku yang terkasih, Engkau sangat mengasihi kami dengan cara yang sangat sederhana,
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa milikMu yang amat berharga. Kasihanilah semua pendosa,
betapapun besarnya mereka menentang Engkau. [253.3]
Ijinkanlah aku, melalui doa dan penderitaan, untuk menolong jiwa-jiwa itu yang mungkin
tak bisa tahan menghadapi Peringatan itu, agar memperoleh tempat disampingMu didalam
KerajaanMu. [253.4]
Dengarkanlah doaku, oh Yesus yang amat manis, untuk membantuMu memenangkan jiwajiwa yang Kau rindukan itu. [253.5]
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Oh Hati Kudus Yesus, aku berjanji untuk memberikan kesetiaanku kepada KehendakMu
Yang Kudus setiap saat. [253.6]
Juru Selamatmu [253.7]
Yesus Kristus [253.8]
254. Doa Perjuangan (2) : Doa bagi para penguasa global
Jumat, 18 Nopember 2011 | [254.1] - [254.4] jam 21.00
PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku meminta para pengikutKu untuk mempersembahkan
doa ini untuk menyelamatkan anak-anak malang yang dianiaya oleh para pemimpin negeri
mereka sendiri, yang telah diperintah oleh kekuatan-kekuatan global, bukan oleh Allah.
[254.1]
Bapaku Yang Kekal, demi nama PuteraMu terkasih, Yesus Kristus, aku mohon lindungilah
anak-anakMu dari penganiayaan yang direncanakan oleh kekuatan-kekuatan global
terhadap bangsa-bangsa yang tak berdosa. [254.2]
Aku berdoa memohon pengampunan dosa bagi jiwa-jiwa yang menimbulkan kesulitan ini
agar mereka mau datang kepadaMu dengan rendah hati dan penyesalan. [254.3]
Berilah kekuatan kepada anak-anakMu yang teraniaya itu, agar bisa bertahan menerima
penderitaan ini sebagai silih atas dosa-dosa dunia melalui pengantaraan Kristus, Tuhan
kami. Amin. [254.4]
255. Doa Perjuangan (3) : Buanglah rasa takut dari dunia ini
Sabtu, 19 Nopember 2011 | [255.1] - [255.5]
PuteriKu yang terkasih, kini Aku memberimu doa ini untuk membuang rasa takut dari dunia
ini. [255.1]
Ya Tuhanku, Yesus Kristus, aku mohon kepadaMu buanglah rasa takut dari dunia ini yang
telah menjauhkan jiwa-jiwa dari Hati KasihMu. [255.2]
Aku berdoa agar jiwa-jiwa yang akan mengalami rasa takut selama Peringatan itu akan
berhenti dan membiarkan KerahimanMu membanjiri jiwa mereka hingga mereka bisa
dengan bebas mengasihi Engkau di jalan yang seharusnya. [255.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi [255.4]
Yesus Kristus [255.5]
256. Doa Perjuangan (4) : Demi persatuan seluruh keluarga
Minggu, 20 Nopember 2011 | [256.1] - [256.6]
PuteriKu, doa ini adalah penting, karena ia bisa mempertahankan keluarga-keluarga tetap
bersatu sehingga mereka tetap utuh didalam Kerajaan SurgaKu diatas bumi. [256.1]
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Yesus, persatukanlah seluruh keluarga-keluarga selama saat Peringatan itu agar mereka
boleh menerima keselamatan kekal. [256.2]
Aku berdoa agar semua keluarga tetap bersama-sama didalam persekutuan denganMu
sehingga mereka bisa mewarisi SurgaMu yang baru diatas bumi. [256.3]
Juru Selamatmu yang mengasihi [256.4]
Penebus umat manusia [256.5]
Yesus Kristus [256.6]
257. Doa Perjuangan (5) : Pujian kepada Allah Yang Maha Tinggi
Senin, 21 Nopember 2011 | [257.1] - [257.6]
PuteriKu, dunia harus mempersembahkan doa yang khusus ini sebagai pujian dan syukur
kepada Allah Bapa atas kerahiman yang dilimpahkanNya ke seluruh bumi. [257.1]
Oh Bapa yang Kekal, kami mempersembahkan doa-doa kami sebagai rasa syukur atas
karunia KerahimanMu yang amat berharga kepada seluruh umat manusia. [257.2]
Kami berbahagia dan mempersembahkan kepadaMu, Raja Mulia, pujian dan persembahan
kami atas kerahimanMu yang lembut dan penuh kasih. [257.3]
Engkau, Allah Yang Maha Tinggi, adalah Raja kami dan atas karuniaMu yang Kau berikan
kepada kami ini, maka kami persembahkan pelayanan kami yang sederhana dibawah
kakiMu. [257.4]
Allah, kasihanilah semua anak-anakMu. [257.5]
Yesusmu [257.6]
258. Doa Perjuangan (6) : Doa untuk menghentikan antikris
Selasa, 22 Nopember 2011 | [258.1] - [258.2]
Oh Yesus, aku berdoa agar Allah, didalam KerahimanNya, akan mencegah antikris bersama
pasukan jahatnya agar tidak menimbulkan rasa takut dan kesulitan kepada anak-anakMu.
[258.1]
Kami berdoa agar dia dihentikan dan agar tangan pemurnian bisa dihindarkan melalui
pertobatan selama Peringatan itu. [258.2]
259. Doa Perjuangan (7) : Doa bagi mereka yang menolak Kerahiman
Selasa, 22 Nopember 2011 | [259.1] - [259.6]
PuteriKu yang terkasih, kedatanganKu kembali untuk menyelamatkan umat manusia
sebelum saat pengadilan akhir itu yang sudah sangat dekat. Namun kebahagiaanKu ternoda
oleh kesedihan yang dalam karena jiwa-jiwa yang akan menolak Kerahiman itu. [259.1]
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Kamu, puteriKu, hendaknya berjuang bersama pasukanKu yang terdiri atas anak-anak salib
yang terkasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Inilah doa yang musti mereka daraskan
untuk memohon kerahiman bagi jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan itu. [259.1]
Yesus, aku mohon kepadaMu, ampunilah para pendosa yang jiwanya amat gelap yang akan
menolak terang kerahimanMu. [259.3]
Ampunilah mereka Yesus, aku mohon kepadaMu untuk menebus mereka dari dosa-dosa
karena mereka kesulitan menjauhi dosa-dosa itu. [259.4]
Banjirilah hati mereka dengan terang kerahimanMu dan berilah mereka kesempatan untuk
kembali kepada kawananMu. [259.5]
Yesusmu yang mengasihi [259.6]
260. Doa Perjuangan (8) : Pengampunan dosa
Selasa, 22 Nopember 2011 | [260.1] - [260.12]
Aku, Yesus, Raja dan Juru Selamatmu, kini memberikan doaKu ini bagi pengakuan dosa.
[260.1]
Doa ini hendaknya didaraskan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa selama dan
setelah Peringatan itu. [260.2]
Yesus yang terkasih, aku mohon pengampunanMu atas segala dosaku karena segala
perlukaan yang kulakukan terhadap orang lain. [260.3]
Dengan rendah hati aku berdoa memohon rahmat agar aku tidak menentang Engkau lagi
serta mempersembahkan silih sesuai dengan kehendak kudusMu. [260.4]
Aku juga memohon pengampunan atas segala penentangan yang akan kulakukan dan yang
akan membuatMu merasa nyeri dan menderita. [260.5]
Bawalah aku bersamaMu menuju zaman Damai yang baru itu agar aku menjadi bagian dari
keluargaMu yang kekal. [260.6]
Aku mengasihiMu, Yesus. [260.7]
Aku membutuhkanMu. [260.8]
Aku menghormati Engkau dan segala sesuatu yang Kau kehendaki. [260.9]
Tolonglah aku, Yesus, agar aku layak memasuki KerajaanMu. [260.10]
Juru Selamatmu. [260.11]
Yesus Kristus [260.12]
261. Dunia akan dirubah selamanya
Kamis, 24 Nopember 2011 | [261.1] - [261.9] jam 21.00
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PuteriKu yang terkasih, janganlah takut karena waktunya sudah dekat denganmu dan
seluruh bumi. [261.1]
Perjalanan ini semakin berat bagimu, puteriKu, namun hanya dalam waktu yang singkat.
[261.2]
Kamu telah mematuhi perkataanKu sejak awal, meski kamu memiliki keraguan. Disamping
kamu telah dicemooh di tempat-tempat tertetu, terutama oleh mereka yang mengaku
menjadi muridKu yang kudus serta dari IbuKu yang terkasih, tetapi kamu tidak ragu didalam
menyampaikan Sabda KudusKu ini kepada dunia. Abaikanlah semua gangguan ini karena kini
ia telah berlalu. [261.3]
Kini Aku datang dengan membawa KerahimanKu yang besar dan semua anak-anakKu yang
memiliki iman yang benar akan jatuh berlutut dan didalam kerendahan hati akan bersyukur
serta menyambut Aku dan menerima KerahimanKu. Kebenaran itu kini akan dinyatakan.
[261.4]
Bangkitlah kamu semua dengan sukacita atas kedatanganKu. [261.5]
Dunia akan dirubah selamanya. [261.6]
Ingatlah bahwa hal itu adalah karena kasihKu yang besar kepada kamu semua, termasuk
kamu yang mencemooh Sabda KudusKu atau yang menyangkal Aku, hingga Aku datang
sekali lagi untuk menyelamatkan kamu. [261.7]
Juru Selamat dan Penebusmu [261.8]
Yesus Kristus [261.9]
262. Aku tidak mengungkapkan tanggal-tanggalnya
Minggu, 27 Nopember 2011 | [262.1] - [262.6]
PuteriKu yang terkasih, kamu harus tetap tetang dan bisa mengendalikan diri, serahkan
kepercayaanmu kepadaKu. [262.1]
Saat Peringatan itu sudah hampir tiba, dan kamu harus bersabar. Berdoalah, puteriKu, agar
semua orang bisa diselamatkan melalui karuniaKu ini. [262.2]
Janganlah kamu menduga-duga tanggalnya, karena Aku telah berkali-kali berkata kepadamu
bahwa Aku tidak menyampaikan tanggal-tanggalnya. [262.3]
Hal itu tidak perlu kau ketahui. Bersabarlah. Saat dari Peringatan itu akan sesuai dengan
Kehendak KudusKu. [262.4]
Taruhlah seluruh kepercayaanmu kepadaKu dan serahkanlah segalanya di tanganKu. [262.5]
Yesusmu yang mengasihi. [262.6]
263. Berjalanlah disampingKu maka kamu akan diludahi
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Senin, 28 Nopember 2011 | [263.1] - [263.6]
PuteriKu yang terkasih, ingatlah selalu bahwa jika kamu melayani Aku, maka hidupmu akan
selalu berupa tempat tidur yang berduri. [263.1]
Tidak ada yang mudah, tetapi ketahuilah bahwa jika kamu adalah jiwa pilihan maka hal itu
bukannya terjadi tanpa pengurbanan. Didalam perjalanan ini dimana kamu berjalan
disampingKu maka kamu akan diludahi, terandung, diejek, ditendang, serta disiksa, pada
saat kamu paling tidak mengharapkannya. Semua yang mewartakan SabdaKu secara
terbuka akan menderita penghinaan yang sama [263.2]
Namun jika kamu mau menerima penghinaan dan cobaan ini sebagai bagian dari salibmu
maka kamu telah bekerja bersama Aku dan kamu menjadi matang didalam kesempurnaan
spirituil yang diharapkan darimu. [263.3]
PuteriKu, terimalah penghinaan itu, rasa sakit dan penderitaan itu, yang diarahkan
kepadamu. Kamu dan semua pasukanKu yang saat ini menerima perintah-perintahKu yang
kudus melalui pesan-pesan ini harus tahu bahwa Akulah yang berjalan disampingmu. [263.4]
Juru Selamatmu yang mengasihi [263.5]
Yesus Kristus [263.6]
264. Perawan Maria – Hadiahku untuk mengalahkan dan menghancurkan setan
Selasa, 29 Nopember 2011 | [264.1] - [264.10]
Anakku, katakanlah kepada semua pengikut Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus, agar
mereka mencari perlindunganku setiap saat. Hari-hari milik setan segera berakhir dengan
cepatnya, dan banyak anak-anak yang rentan terhadap godaannya. [264.1]
Dengan meminta perlindungan dariku dan dengan rahmatku yang istimewa, maka setan tak
akan bisa melukai anak-anakku atau merebut mereka dari Puteraku. [264.2]
Setiap orang menjadi sasaran dari setan saat ini karena dia berkelana dimana-mana untuk
mencari kehancuran jiwa-jiwa. Serangan-serangannya sangatlah tersembunyi serta kejam
sekali karena kamu adalah seorang pengikut Allah yang setia dan karena kamu memiliki
iman yang kuat. Kebenciannya kepada jiwa-jiwa seperti ini menimbulkan nyeri dan
kebingungan bagi jiwa-jiwa itu. [264.3]
Dia, si penipu, hanya memiliki satu tujuan, yaitu menipu semua jiwa agar mereka
mengikutinya hingga dia bisa menghancurkan kesempatan dari jiwa-jiwa itu menuju
keselamatan kekal. [264.4]
Berdoalah setiap saat untuk meminta perlindunganku dari setan. Aku telah diberi karunia
yang besar oleh Bapa Surgawiku untuk mengalahkan dan menghancurkan si ular. [264.5]
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Jika kamu mau datang kepadaku meminta tolong maka aku akan selalu menolongmu untuk
datang kepada Puteraku untuk mencari penghiburan yang kau cari dan yang akan bisa
menyembuhkan jiwamu. [264.6]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah mendaraskan doa Rosario Kudusku karena ia merupakan
senjata yang ampuh untuk menolak setan yang akan menghancurkan hidupmu. [264.7].
Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilanku, anakku, aku ingin mengingatkan
kamu akan betapa mendesaknya mencari pertolongan saat ini, karena kamu sedang
diserang secara kejam ditengah tugasmu ini. [264.8]
Pergilah dalam damai. Ibu Surgawimu. [264.9]
Maria, Ratu Surga [264.10]
265. Aku akan menyelamatkan kamu dari kengerian dunia ini
Rabu, 30 Nopember 2011 | [265.1] - [265.9]
PuteriKu yang terkasih, mereka yang berusaha membuktikan kasihnya kepadaKu sering
sekali jiwanya mengalami putus asa hingga membuatnya merasa kosong terhadap kasihKu.
Hal ini terjadi secara mendadak hingga membuat jiwanya merasa ditinggalkan dan merasa
bahwa ia tak bisa pulih dari keadaan tanpa daya serta tidak adanya iman. [265.1]
Janganlah takut, anak-anakKu. Perasaan ditinggalkan adalah sesuatu yang kau rasakan
ketika kamu dekat denganKu. Aku juga merasakan perasaan yang sama ketika di dunia dulu
Aku merasa ditinggalkan oleh BapaKu yang terkasih. Aku merasa tersesat dan kesepian dan
Aku berusaha berbicara kepadaNya berkali-kali. Ini adalah sebuah cobaan yang keras yang
akan kau rasakan ketika kamu menjadi umat beriman sejati. Itu adalah cara setan untuk
merenggut kamu dimana dia berharap agar kamu melepaskan pencarianmu akan
kehadiranKu, dan jatuh kembali kepada cara-cara duniawi yang tak bisa memuaskan kamu.
[265.2]
Tidakkah kamu tahu bahwa doa bisa mencegah hal ini terjadi ? Tidakkah kamu menyadari
bahwa Aku mengijinkan hal ini terjadi demi kebaikanmu sendiri dan merupakan bagian dari
pelatihanmu untuk mendapatkan kekuatan spirituil yang hanya bisa diperoleh melalui
perasaan ditinggalkan ini ? [265.3]
Jalan dari BapaKu memang sulit bagimu, anak-anak, untuk kau mengerti. Percayalah saja
kepadaKu, Yesusmu, dan panggillah Aku untuk memberimu rahmat yang kau perlukan untuk
berjuang bersamaKu untuk menyelamatkan para saudaramu. Mereka itu harus
diselamatkan dari rencana jahat setan yang sedang dilaksanakan di dunia oleh para
penguasa yang berusaha mengendalikan dirimu melalui hal-hal yang kau butuhkan bagi
kehidupanmu. [265.4]
Ingatlah anak-anak, Aku berada dekat sekali dengan para pengikutKu hingga ketika
Peringatan itu terjadi maka pasukanKu segera saja masuk dan menjadi kelompok penentang
yang amat kuat melawan setan. [265.5]
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Anak-anak, janganlah kamu kehilangan pengharapan. Aku akan menyelamatkan kamu dari
kengerian duniamu yang sangat kacau ini yang disebabkan oleh tidak adanya iman kepada
Bapa Yang Kekal. [265.6]
Semua ini akan segera berubah ketika dunia nanti menyaksikan bukti yang dicarinya untuk
menerima keberadaan Allah Bapa. [265.7]
Yesusmu [265.8]
Juru Selamat umat manusia [265.9]
266. Perang yang mengerikan sedang disusun
Kamis, 1 Desember 2011 | [266.1] - [266.10]
PuteriKu, sebuah pemurnian besar akan jatuh ke dunia ini untuk melindungi orang-orang
yang tak berdosa. [266.1]
Sebuah kejahatan setan yang amat keji yang bisa menciptakan sebuah perang dunia yang
mengerikan sedang disusun. [266.2]
Tangan BapaKu akan menjatuhi dan menghukum jiwa-jiwa yang terjerat oleh setan. Mereka
tak akan diijinkan untuk melaksanakan rencana jahat mereka sampai terjadi. [266.3]
Hanya sedikit dari kamu, anak-anak di dunia, yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.
[266.4]
Kelompok ini sangat berhati-hati sekali sehingga apa yang kau lihat disekitarmu, ketika
bangsa yang satu menyerang bangsa yang lain, hal itu tidaklah mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. [266.5]
Terdapat usaha secara sengaja untuk menciptakan peperangan yang bisa membunuh jutaan
orang. [266.6]
BapaKu tak bisa tinggal diam. Dia harus campur tangan. [266.7]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah anak-anakKu demi keselamatan jiwa-jiwa. [266.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [266.9]
Yesus Kristus [266.10]
267. Perawan Maria – Pemurnian akan terjadi
Kamis, 1 Desember 2011 | [267.1] - [267.9]
(Pesan ini diterima setelah penampakan yang berlangsung selama 30 menit dimana
Perawan Maria Terberkati terus menerus menangis hingga hal ini menyedihkan visiuner ini,
Maria Kerahiman Ilahi, yang merasa tersayat hatinya menyaksikan hal itu) [267.1]
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Anakku, kesedihanku atas kejahatan yang begitu nyata di dunia sangat menghancurkan
hatiku, dimana aku melihat jiwa-jiwa yang tersesat itu tercebur semakin dalam di lembah
kegelapan dimana tak ada jalan untuk kembali. [267.2]
Kini setan mengejek anak-anakku ketika dia bisa mencuri jiwa-jiwa dari mereka yang tak
mengasihi Allah didalam hati mereka. Sungguh mengerikan, anakku, bahwa jiwa-jiwa yang
sama itu tidak tahu apa yang akan mereka hadapi setelah kematian mereka nanti. [267.3]
Air mata kesedihanku mengalir bagaikan sungai kesedihan yang tak pernah berhenti, ketika
aku menyaksikan siksaan dan penderitaan yang dialami oleh anak-anakku saat ini. [267.4]
Tangan dari Bapa Surgawiku sudah siap untuk jatuh melalui pemurnian itu sekarang di
berbagai bagian dunia ini. Bangsa-bangsa yang merencanakan kekejaman mengerikan
terhadap bangsa-bangsa lain akan dihukum dengan keras. Aku tak bisa menahan tangan
Bapaku dari murkaNya ini. [267.5]
Berdoalah bagi mereka yang menghadapi hukuman yang keras ini. Berdoalah bagi jiwa-jiwa
mereka. Perbuatan mereka harus dihentikan, atau mereka akan menghapuskan kehidupan
jutaan anak-anakku yang malang. Perbuatan jahat mereka tak boleh diijinkan karena
mereka akan menyebabkan kehancuran yang mengerikan pada bangsa-bangsa lain yang
mereka anggap sebagai musuh. [267.6]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah sebelum pemurnian untuk meringankan penderitaan anakanak tak berdosa itu terjadi. [267.7]
Ibumu yang mengasihi [267.8]
Ratu Dukacita [267.9]
268. KerahimanKu menyelimuti segala suku bangsa, warna kulit dan agama
Jumat, 2 Desember 2011 | [268.1] - [268.11]
PuteriKu yang terkasih, tetaplah kamu kuat dan renungkanlah kabar gembira itu bahwa
KerahimanKu akan membawa sebagian besar anak-anakKu kembali kedalam dada Hati
KudusKu. [268.1]
Jiwa-jiwa malang dan tidak beruntung itu yang telah membaktikan hidup mereka bagi
kejahatan, membutuhkan penderitaanmu agar mereka bisa diselamatkan. Hal ini sangat
sulit untuk dimengerti dan dari sudut pandang pemikiran manusia, sulit sekali untuk
dilaksanakan. Namun percayalah kepadaKu. Penderitaanmu dan penderitaan para
pengikutKu akan bermanfaat bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tidak satupun dari mereka yang
akan dikecualikan. Kurban ini merupakan hadiah bagiKu. Ingatlah bahwa penderitaan bisa
meringankan bebanKu. [268.2]
PuteriKu, kelelahan oleh penderitaanKu sendiri, Aku terus berusaha untuk memeluk anakanakKu agar bisa bersatu dengan BapaKu Yang Kekal. [268.3]
Renungkanlah seperti ini. Jika ada seorang anggota keluarga yang dikasihi, pergi dan
kemudian pulang kembali setelah bertahun-tahun lamanya, betapa besar sukacita keluarga
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itu. Betapa bahagianya. Renungkanlah kerinduan orang tua kepada anaknya itu yang tidak
pernah mereka lihat selama bertahun-tahun dan betapa besar makna dari pertemuan
mereka. [268.4]
Aku mengasihi kamu semua, anak-anak, dengan gairah yang amat besar. Aku
membayangkan persekutuan kita kembali ketika Aku bisa memeluk kamu masing-masing
dengan erat di tanganKu dan mendekapmu erat di HatiKu. Akhirnya keluargaKu sudah siap
untuk bersatu kembali sejak Firdaus diciptakan bagi Adam dan Hawa dulu. [268.5]
Aku mencurahkan kasih dan kerahimanKu hingga ia menyelimuti seluruh anak-anakKu di
segala penjuru dunia, meliputi seluruh suku bangsa, segala warna kulit, semua agama, dan
semua pendosa. [268.6]
Nantikanlah peristiwa besar ini pada saatnya. Akhirnya kebencian, penderitaan, kesulitan,
ketidak-percayaan, keserakahan, kekerasan dan kejahatan lainnya akan musnah demi
kebaikan. Bayangkanlah keadaan ini, anak-anak. Sebuah zaman baru yang menakjubkan
yang penuh dengan kasih dan damai di dunia. [268.7]
Jangan sampai ada yang tidak merasakan kebahagiaan kekal ini. Akankah kamu berharap
ada saudaramu yang tidak ikut serta ? Karena jika mereka tidak ikut, mereka akan
menderita kegelapan kekal didalam api neraka selamanya. Ingatlah hal itu, anak-anak.
Selamanya. Tak ada jalan kembali setelah saat itu. [268.8]
Berdoalah agar semua jiwa mewarisi Surga ini. Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang kau kasihi.
Berdoalah bagi seluruh jiwa-jiwa. [268.9]
Yesusmu [268.10]
Juru Selamat dan Penebus seluruh umat manusia [268.11]
Doa Perjuangan (12) : Doa untuk menghindari dosa kesombongan
Sabtu, 3 Desember 2011, jam 19.40
PuteriKu, Aku membutuhkan doa dari seluruh umat beriman agar mereka bisa
menyelamatkan jiwa-jiwa dari orang-orang yang jahat. Banyak orang yang dipenuhi dengan
kesombongan karena mereka mengaku memiliki pengetahuan akan ajaran-ajaranKu hingga
tidak adanya kerendahan hati pada mereka amat menyakitkan Aku. Kamu harus berdoa
memohon rahmat agar mereka mau menjadi kecil kembali dan percaya kepadaKu. Mintalah
mereka untuk mendaraskan doa ini :

Oh Yesusku, tolonglah aku untuk menghindari dosa kesombongan ketika aku berbicara
dalam namaMu. Ampunilah aku jika aku meremehkan orang lain dalam nama kudusMu.
Tolonglah aku untuk mendengarkan, Yesus, ketika suaramu diwartakan dan penuhilah aku
dengan Roh KudusMu agar aku bisa mengenali kebenaran dari perkataanMu ketika
Engkau memanggil umat manusia. Amin.
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269. Para nabi mempersiapkan KedatanganKu Yang Kedua
Sabtu, 3 Desember 2011 | [269.1] - [269.13]
PuteriKu yang terkasih, dengan kecemasan yang besar Aku melihat para pengikutKu yang
menolak Sabda KudusKu didalam pesan-pesan ini. Betapa hal ini sangat menyedihkan Aku.
[269.1]
Aku meminta kepada anak-anakKu dimanapun mereka berada agar berdoa bagi mereka
yang menolak Allah dalam kehidupan mereka. Aku juga meminta doa bagi mereka, para
pengikutKu, yang mengabaikan dan melupakan bahwa KedatanganKu Yang Kedua akan
terjadi dan ia tak bisa dihentikan. Ini adalah peristiwa penting dan kamu semua harus siap
menyambutnya. [269.2]
Para nabi diutus ke dunia untuk mewartakan kelahiranKu dulu. Para nabi juga diutus oleh
BapaKu untuk mempersiapkan jiwa-jiwa demi keselamatan mereka sejak awal. Para nabi
kini juga diutus ke dunia untuk mempersiapkan umat manusia bagi KedatanganKu Yang
Kedua. [269.3]
Bangunlah kamu semua yang mengaku mengenal Aku. Jika kamu mengenal Aku, maka
kenalilah juga suaraKu ketika Aku berseru kedalam hatimu. Banyak sekali orang yang bukan
saja menolak pesan-pesanKu, tetapi mereka juga menolak Aku. [269.4]
Biarlah mereka yang terlalu cepat menyalahkan Aku, dengan menolak permintaanKu kepada
seluruh dunia melalui pesan-pesan ini, akan mengerti hal ini. [269.5]
Dengan menolak keras perkataanKu yang Kuberikan kepadamu saat ini maka kamu menolak
permintaanKu akan doa-doamu saat ini. Kamu, semua orang, yang mengaku mengenal Aku,
dengarkanlah apa yang Kukatakan kepadamu. [269.6]
Dengan kejamnya kamu menusuk jantungKu. Tidak adanya kemurahan hati berarti doadoamu tidak dipersembahkan seperti yang seharusnya demi keselamatan jiwa-jiwa. [269.7]
Dimanakah kerendahan hatimu dan mengapa kamu menyembunyikan kebencianmu
terhadap Sabda KudusKu melalui sikap kerendahan hati yang palsu ? [269.8]
Kamu harus memohon kepada Roh KudusKu agar menolongmu berjalan menuju kepadaKu
sehingga kamu bekerja bagiKu dengan kasih yang murni didalam hatimu. [269.9]
Janganlah kamu menyombongkan pengetahuanmu akan Kitab Suci. Janganlah kamu
menggunakan pengetahuanmu akan ajaran-ajaranKu untuk merendahkan orang lain.
Janganlah kamu memfitnah, menyalah-gunakan, atau merendahkan orang lain atau
mencemooh mereka dalam namaKu. Karena jika kamu melakukan hal ini kamu sangat
menentang Aku. [269.10]
Bangunlah anak-anakKu. Persiapkanlah jiwamu dan bermurah hatilah karena waktunya
tinggal sedikit sekali. [269.11]
Yesus Kristus [269.13]
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270. Waktu bagi KedatanganKu Yang Kedua sudah hampir tiba
Senin, 5 Desember 2011 | [270.1] - [270.10]
PuteriKu yang terkasih, persiapan bagi saat Peringatan itu, untuk mempersiapkan umat
manusia, telah selesai. [270.1]
Aku ingin berterima-kasih kepada para pengikutKu yang amat berharga, yang dengan kasih
mereka kepadaKu, telah menolong menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa. [270.2]
Saat bagi KedatanganKu Yang Kedua sudah hampir tiba di dunia ini. Namun masih banyak
sekali yang belum siap. Tetapi KerahimanKu akan melindungi mereka. [270.3]
KedatanganKu nanti akan merupakan peristiwa yang penuh kemuliaan dimana semua
orang, laki, perempuan dan anak-anak, akan jatuh berlutut didalam sukacita, takjub, dengan
kasih didalam hati mereka kepadaKu, Juru Selamat Ilahi mereka. [270.4]
Banyak sekali yang akan merasakan kelegaan karena manusia tak bisa tahan menerima
siksaan yang dikenakan kepada mereka oleh setan dan pasukannya, para malaikat
kegelapan, yang bersembunyi di setiap bagian dunia ini, dan yang menimbulkan penderitaan
yang amat besar. [270.5]
Mereka itu, para iblis dari setan, diabaikan oleh banyak dari anak-anakKu karena mereka
tidak percaya bahwa iblis itu ada dan menyebabkan penderitaan di dunia ini. [270.6]
Mereka menyulut kebencian diantara orang-orang, cemburu, iri hati, dan keinginan untuk
membunuh. Anak-anak, mereka tak memiliki waktu lebih lama lagi, karena aku, Juru
Selamatmu, akan segera datang kembali seperti yang dijanjikan. [270.7]
Berdoalah kamu semua untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia agar mereka siap bagi
Surga yang baru diatas bumi. [270.8]
Juru Selamatmu [270.9]
Yesus Kristus [270.10]
271. Panggilan kepada orang yang tidak beriman agar mereka datang
Rabu, 7 Desember 2011 | [271.1] - [271.7]
PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku ingin memanggil semua orang yang tidak percaya dan
orang-orang yang lemah imannya. Terutama Aku memanggil mereka yang tenggelam
didalam jalan materialisme dan yang hidupnya berada didalam kepompong kekayaan
mereka, hingga tak ada waktu untuk mengurusi kesejahteraan spirituil mereka. [271.1]
Kamu, anak-anakKu, yang palng mengkhawatirkan Aku karena kamu berada jauh dariKu.
Namun Aku sangat mengasihi kamu dan berharap agar ketika Peringatan itu terjadi maka
kamu akan bersedia menanggapi panggilanKu itu segera. [271.2]
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Betapa Aku sangat merindukan kamu, anak-anak, untuk mengenal Aku dan memahami
bahwa harta duniawi ini menjadi sekat yang menghalangi kamu dari terang kebenaran.
[271.3]
Banyak sekali kurban penderitaan yang dipersembahkan oleh jiwa-jiwa kurban milikKu yang
ditujukan bagi kamu. [271.4]
Bukalah pikiranmu dan mendekatlah kepadaKu agar Aku bisa membawamu dan semua
orang yang dekat denganmu bersama Aku dan orang-orang lainnya menuju Surga yang baru
itu. [271.5]
Yesusmu yang mengasihi [271.6]
Penebus dan Juru Selamat seluruh umat manusia [271.7]
272. Perawan Maria – Aku mengalami penderitaan yang sama
Kamis, 8 Desember 2011 | [272.1] - [272.17]
Anakku, ketika aku melahirkan Yesus Kristus, Penebus seluruh umat manusia, aku adalah
seperti para ibu yang lainnya. Kasihku kepada Anak ini begitu besarnya hingga aku menangis
bahagia ketika aku pertama kali melihat wajahNya yang indah itu. Namun aku tahu peranan
yang harus kuterima tidaklah mudah meski saat itu aku belum menyadari betapa sulitnya
perjalanan kami itu. [272.1]
Ketika aku memandang kepada wajah yang amat berharga itu, yang ada hanyalah
keinginanku untuk melindungiNya setiap saat berapapun resikonya. [272.2]
Hatiku saat itu bersatu bersama Hati Puteraku seperti saat ini. Hati yang sama ini menderita
didalam persekutuan bersamaNya melewati setiap saat dari kehidupanNya di dunia. [272.3]
Setiap kebahagiaan yang Dia rasakan maka aku juga merasakannya. SenyumanNya juga
membawa senyuman kepada wajahku. KesedihanNya juga amat membuatku menderita.
[272.4]
SiksaanNya selama penyalibanNya itu juga dirasakan oleh setiap tulang tubuhku. Setiap
paku yang menusuk dagingNya juga terasa menusukku. Setiap pukulan dan tendangan yang
diterimaNya dari tangan para algojo, juga kurasakan pula. [272.5]
Aku mengalami nyeri yang sama meski aku tidak hadir disampingNya, karena banyak sekali
siksaan yang dialamiNya tidak terlihat olehku atau oleh para muridNya. [272.6]
Hari ini aku menderita bersama Puteraku seperti saat itu. Ketika Dia dicemooh di dunia saat
ini dan dihinakan didepan orang banyak, diatas mimbar maupun didalam media massa,
terutama oleh kaum atheis, aku juga menangis sedih sekali. [272.7]
Ketika aku melihat Puteraku yang terkasih menangis atas dosa-dosa umat manusia yang
disaksikanNya setiap hari maka aku juga menangis bersamaNya. Aku bisa melihat
penderitaanNya yang terus berlangsung karena ulah manusia. [272.8]
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Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, telah menderita bagi kamu semua namun Dia
tetap mengasihi kamu dengan begitu besarnya. [272.9]
Aku akan melakukan segala hal yang aku bisa untuk memenuhi keinginanNya
menyelamatkan setiap jiwa di dunia ini dari cengkeraman setan. [272.10]
Jika tugas ini telah berhasil, maka setelah itulah aku bisa berbahagia didalam damai abadi
itu ketika anak-anakku bersatu kembali sebagai satu kesatuan didalam Surga yang baru.
[272.11]
Berdoalah anakku, agar semua orang berdoa demi keselamatan jiwa-jiwa hingga tidak ada
satupun yang tetinggal. [272.11]
Pergilah dalam damai dan teruskanlah tugas yang sangat penting ini demi Puteraku yang
terkasih. [272.13]
Aku akan melindungi kamu setiap saat. [272.14]
Ibumu yang mengasihi [272.15]
Ratu Surga [272.16]
(Pesan ini diterima setelah Misa Kudus, setelah terjadi penampakan pribadi didepan patung
Perawan Maria yang berlangsung selama 20 menit, dimana Bunda Maria nampak anggun
sekali dengan kerudungnya yang berkibaran) [272.17]
273. Upaya untuk memaksakan pemakaian mata uang tunggal di Eropa
Jumat, 9 Desember 2011 | [273.1] - [273.10]
PuteriKu yang terkasih, betapa Aku ingin anak-anakKu, terutama mereka yang menderita di
Eropa dibawah penindasan, agar datang kepada BapaKu minta tolong. [273,1]
Kelompok jahat seperti yang berkali-kali Kukatakan itu kini bergerak semakin dekat didalam
upayanya untuk mengendalikan semua anak-anakKu yang malang di bagian dunia ini.
[273.2]
Mereka itu adalah pion tak berdosa, yang berada ditengah rencana kejam yang mau
memaksakan kepada dunia sebuah mata uang tunggal yang akan mengendalikan seluruh
Eropa, dan mereka harus berdoa minta tolong kepada Allah Yang Maha Kuasa. [273.3]
Janganlah kamu menyerah, anak-anak, terhadap penganiayaan yang dirancang dari balik
pintu-pintu tertutup. Berdoalah memohon pembatalan dari kejadian ini. Panggillah Allah
Bapa, dalam namaKu, PuteraNya yang terkasih, Yesus Kristus, untuk menghalau krisis ini,
dan katakanlah : [273.4]
Allah Bapa, dalam nama Putera terkasihMu, Yesus Kristus, aku mohon kepadaMu,
hentikanlah kekejian ini yang berusaha untuk mengendalikan anak-anakMu. Lindungilah
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semua anak-anakMu di saat-saat yang mengerikan ini agar kami bisa menemukan damai
serta kemuliaan untuk menjalani kehidupan kami bebas dari setan. [273.5]
PuteriKu, doa bisa dan akan menghentikan rencana jahat ini. [273.6]
Allah Bapa Yang Kekal, seperti telah Kukatakan, akan membersihkan semua orang yang
bertanggung jawab atas rencana jahat ini jika mereka tidak mau datang kembali kepada
Pencipta mereka. [273.7]
Percayalah kepadaKu. Percayalah kepada BapaKu Yang Kekal dan berdoalah agar
penganiayaan ini dihentikan sebelum rencana untuk menghancurkan, menguasai, dan
merusak jiwa-jiwa ini terlaksana. [273.8]
Juru Selamatmu yang mengasihi [273.9]
Yesus Kristus [273.10]
274. Transisi menuju Surga yang baru itu akan berjalan cepat dan tanpa penderitaan
Minggu, 11 Desember 2011 | [274.1] - [274.12]
Hari ini Aku datang kepadamu dengan sukacita yang besar didalam Hati KudusKu sebagai
Mempelaimu. Kamu, puteriKu, telah menerima permintaan yang paling kudus ini untuk
bersatu denganKu menyelamatkan jiwa-jiwa. [274.1]
Melalui kesetiaanmu yang rendah hati itu maka banyak hal yang bisa diharapkan darimu.
Rasa takut akan dihilangkan sementara kamu bergerak maju, sebagai akibat dari
permintaanKu yang khusus ini, untuk mempersembahkan hidupmu bagi keinginanKu untuk
menyelamatkan umat manusia dari kedalaman neraka. [274.2]
Tugasmu ini, dengan dituntun oleh tangan IlahiKu, kini benar-benar murni dan bebas dari
segala campur tangan setan. [274.3]
Tak ada lagi keraguan yang menyiksamu dan ketahuilah hal ini. SabdaKu kepadamu akan
dilanggar dan dipisah-pisah. Segala usaha kini dilakukan untuk menodai pesan-pesan kudus
ini terutama dari mereka yang mengaku mengenal Aku. [274.4]
Penderitaan itu akan kau terima sejak saat ini dan seterusnya dengan penyerahan diri yang
penuh dan kebahagiaan didalam jiwamu. KekuatanKu yang diberikan kepadamu oleh Roh
Kudus akan mengejutkan kamu. Kamu akan bangkit dengan keteguhan hati dan dengan
kepercayaan yang besar untuk menyampaikan SabdaKu ini ke seluruh dunia. [274.5]
Tak ada siapapun yang bisa menghentikan kamu didalam karya ini. Tak ada yang bisa
mencegah kamu terhadap panggilan yang paling kudus ini dari Surga. [274.6]
Kamu, puteriKu, telah siap untuk menjadi penolong bagi jiwa-jiwa yang terseret kedalam
semak belukar. Mereka akan menanggapi panggilan dari pesan-pesan ini, tidak peduli
betapapun kerasnya hati mereka. Banyak yang tidak tahu mengapa hal ini terjadi atas diri
mereka. Hal itu terjadi atas kuasa Roh Kudus yang menyulut sebuah kobaran api kasih dan
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kebahagiaan didalam jiwa mereka yang akan menarik mereka kepadaKu, melalui
permintaan yang mendesak ini, untuk membawa anak-anakKu kembali kepada pelukan
tanganKu yang kudus ini. [274.7]
Terima kasih karena kamu telah menanggapi permintaan yang khusus ini untuk menjadi
mempelaiKu didalam persekutuan yang terakhir denganKu. Perjanjian ini, ketika kamu
menyerahkan jiwamu kepadaKu secara penuh, akan memberiKu kebebasan yang
Kuperlukan agar tugas ini berhasil, bagi apa kamu telah dipilih. [274.8]
Pergilah sekarang, puteriKu yang amat berharga, dan tolonglah Aku menggenapi janjiKu
kepada umat manusia. KedatanganKu kembali akan merebut anak-anakKu yang amat
berharga dan membawa mereka menuju Zaman Damai yang baru. Transisi menuju Surga
yang baru ini akan terjadi dengan cepat dan tanpa penderitaan karena hadiahmu kepadaKu
ini. [274.9]
Katakanlah kepada anak-anakKu, HatiKu membengkak oleh kebahagiaan saat ini ketika saat
untuk merayakan kelahiranKu semakin dekat. [274.10]
Aku mengasihi kamu. Juru Selamat dan Penebusmu yang mengasihi [274.11]
Yesus Kristus [274.12]
275. Allah Bapa – Janji pembebasan bagi mereka yang menolak Yesus
Minggu, 11 Desember 2011 | [275.1] - [275.16]
PuteriKu yang terkasih, terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilan yang amat
penting ini dari kerajaan Surga ketika Aku memintamu untuk menerima persekutuan mistik
dengan PuteraKu, Yesus Kristus. [275.1]
Aku hadir didalam Diri PuteraKu Yesus karena Dia dipersatukan denganKu dengan kasih dari
Roh Kudus. Jiwamu kini juga dipertautkan dengan jiwaKu dan segalanya akan menjadi jelas
bagimu. [275.2]
AnakKu, kamu sedang dibentuk menjadi makhluk seperti yang Kuinginkan agar kamu layak
bagi tugas yang suci ini. Air mata karena campur tangan ilahiah diberikan kepadamu
sehingga kamu dalam sesaat bisa mengenali panggilan yang baru dan tak terduga ini. Kini
kamu telah menitikkan air mata karena kebahagiaan yang memerintah didalam jiwamu
sejak saat ini dan seterusnya. [275.3]
PuteriKu, amat menyedihkan Aku jika tidak ada orang yang mengenali Aku lagi di dunia.
Banyak orang yang telah benar-benar melupakan Aku. DiriKu ini tak berarti apa-apa bagi
banyak sekali anak-anakKu. [275.4]
Kamu harus menolong Aku, puteriKu, ketika Aku menyatakan kehadiranKu, agar Aku dikenal
melalui doa. [275.5]
Berdoalah agar seluruh umat manusia menerima karunia hidup yang baru ini yang kini
diberikan kepada mereka oleh PuteraKu yang terkasih Yesus Kristus. [275.6]
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Tak seorangpun yang sungguh mengerti perhatianKu bagi jiwa-jiwa yang menolak Aku atau
menolak keberadaan Juru Selamat yang Kuutus ke dunia. [275.7]
Jiwa-jiwa yang malang ini, penuh dengan penalaran logika, dengan congkaknya menolak
keberadaanKu, saat ini telah jauh dariKu. Satu-satunya keselamatan mereka (karena banyak
orang menolak tawaran Kerahiman Ilahi selama Peringatan itu) adalah melalui doa-doa dari
anak-anak yang mengasihi Bapa. [275.8]
Banyak sekali mereka yang tidak mau menerima Aku, hanya sedikit sekali mengenal Aku.
Aku adalah Allah yang penuh dengan kasih kebapaan, Bapa Surgawi yang memperhatikan
semua anak-anakKu. Yang kuat, yang lemah, yang sakit, yang baik maupun yang jahat. Tak
ada yang dikecualikan dari kasihKu yang tak terhingga besarnya ini betapapun hitamnya jiwa
mereka. [275.9]
Aku meminta kepadamu, anak-anak, untuk berdoa kepadaKu dalam nama PuteraKu sebagai
silih atas semua dosa umat manusia. [275.10]
PuteraKu akan menyelimuti seluruh umat manusia saat ini dan ketika pencerahan atas suara
hati itu berlalu, maka doa-doamu sangat diperlukan saat itu. Doa-doamu, anak-anak, akan
menyelamatkan orang-orang yang terus menolak kerahiman PuteraKu yang diperlihatkan
kepada mereka. [275.11]
JanjiKu, anak-anak, adalah bahwa kamu semua yang memanggil Aku demi nama PuteraKu
yang terkasih, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara-saudaramu, agar mereka diberi
dengan rahmat pembebasan segera. Rahmat yang khusus akan diberikan kepada kamu
masing-masing yang bersedia berdoa selama sebulan penuh bagi jiwa-jiwa mereka. Inilah
yang Kuminta darimu untuk kau daraskan : [275.12]
DP (13) : Untuk memohon Rahmat pembebasan bagi jiwa-jiwa yang menolak Yesus
Oh Bapa Surgawi, melalui kasih dari PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus, yang
penderitaanNya di kayu salib telah menyelamatkan kami dari dosa, selamatkanlah mereka
yang masih menolak tangan KerahimanNya. Limpahilah jiwa-jiwa mereka, Bapa yang
terkasih, dengan bukti kasihMu. Aku mohon kepadaMu Bapa Surgawi, dengarkanlah doaku
dan selamatkanlah jiwa-jiwa ini dari hukuman kekal. Melalui kerahimanMu ijinkanlah
mereka menjadi yang pertama memasuki Zaman Damai yang baru itu diatas bumi. Amin.
[275.13]
Bapa Surgawimu [275.14]
Allah Yang Maha Tinggi [275.15]
Catatan : pembebasan akan diberikan kepada mereka yang kau doakan. [275.16]
276. Kecemburuan spirituil adalah mengerikan
Senin, 12 Desember 2011 | [276.1] - [276.18]
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PuteriKu yang terkasih, kecemburuan spirituil adalah sesuatu yang mengerikan dan hal ini
mengenai banyak dari visiunerKu. [276.1]
Ia juga menyerang para pengikutKu yang merasa terkucil dan kecewa ketika Aku memilih
jiwa-jiwa tertentu untuk menolong Aku menyelamatkan umat manusia. Seharusnya mereka
tahu bahwa Aku mengasihi mereka semua secara sama. [276.2]
Betapa hal itu amat menghancurkan HatiKu ketika jiwa-jiwa pilihan itu, terutama, merasa
terancam oleh kehadiran jiwa-jiwa pilihan yang lain. [276.3]
Setiap jiwa yang Kupilih diberi dengan tugas yang khusus dan diminta untuk mengikuti
berbagai jalan. Pemeluk agama adalah sama. Aku ingin agar semua visiunerKu, penglihat
dan para nabi, menerima tugas yang khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [276.4]
Aku menggunakan berbagai jiwa, yang rendah hati, untuk mendapatkan tujuanKu. [276.5]
Setan terus berusaha untuk menyesatkan hati jiwa-jiwa pilihanKu dengan menggodai
mereka. Dia tahu bagaimana menyentuh titik kelemahan jiwa mereka dengan mengatakan
kepada mereka bahwa jiwa-jiwa pilihan yang lain adalah lebih penting dari pada mereka.
[276.6]
Setelah itu setan menumbuhkan pikiran sakit hati dan kecemburuan. Hal ini berarti bahwa
mereka bukannya saling mengasihi satu sama lain dan menjaga dirinya tetap dalam keadaan
rahmat, tetapi mereka tergoda untuk merendahkan yang lainnya. Dalam berbagai hal,
segera saja mereka saling mengabaikan satu sama lain dan membiarkan dosa kesombongan
menguasai jiwa mereka. [276.7]
Banyak sekali para pengikutKu bukan saja membenci para visiuner dan penglihat pilihanKu,
tetapi termasuk juga menghina mereka. Sama halnya seperti Aku yang dihinakan oleh
orang-orang Parisi yang egois itu. [276.8]
Pada zamanKu dulu mereka berusaha menganalisa setiap kata yang keluar dari bibirKu.
Setiap tantangan yang cerdik diarahkan kepadaKu untuk membuktikan bahwa Aku adalah
pembohong. Begitu juga para nabi dan visiunerKu saat ini akan diperlakukan seperti itu.
[276.9]
Setan menyiksa para pengikutKu dengan menghembuskan keraguan didalam pikiran mereka
mengenai pesan-pesanKu karena setan ingin menyelewengkan SabdaKu. Inilah tujuannya.
[276.10]
Berdoalah yang banyak agar kamu masing-masing diberi dengan rahmat untuk
menghormati SabdaKu melalui tulisan para penglihatKu yang amat berharga ini. [276.11]
Para visiuner tak boleh jatuh kedalam perangkap kecemburuan spirituil ini. Hal itu amat
menusuk dan mengoyakkan HatiKu seperti sebilah pedang. [276.12]
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Kasihilah satu sama lain. [276.13]
Tunjukkanlah rasa hormat kepada satu sama lain dalam namaKu. [276.14]
Itulah pelajaran yang amat penting. [276.15]
Jika kamu mengalami kesulitan dalam menjalankan hal ini maka semua usahamu bagiKu
adalah sia-sia. [276.16]
Guru dan Juru Selamatmu. [276.17]
Yesus Kristus [276.18]
277. Aku tidak tahan jika memikirkan jiwa-jiwa yang diseret oleh setan menuju neraka
Selasa, 13 Desember 2011 | [277.1] - [277.18]
PuteriKu yang terkasih, persiapan adalah sangat penting untuk dilakukan oleh semua para
pengikutKu sementara Peringatan itu semakin dekat. [277.1]
Semua umat beriman harus berdoa yang banyak demi pengampunan atas dosa-dosa
mereka untuk menghindari sakitnya Api Penyucian yang akan dialami, dalam waktu sesaat
saja, oleh sebagian besar umat manusia di dunia pada saat Peringatan itu. [277.2]
Berdoalah, berdoalah bagi semua orang yang akan mengalami trauma ketika mereka
menyaksikan keadaan jiwa mereka, ketika dosa mereka dinyatakan kepada mereka pada
saat Peringatan itu. [277.3]
Mereka harus mengerti bahwa dosa-dosa mereka harus dibuka kepada mereka sebelum
mereka bisa membersihkan semua dosa itu agar mereka bisa memasuki SurgaKu yang baru
itu diatas bumi, di Zaman Damai, Kasih dan Kebahagiaan itu, yang harus diwarisi oleh semua
anak-anakKu. [277.4]
HatiKu penuh dengan kebahagiaan karena Aku akan membawa karunia besar ini bagi umat
manusia. Namun kesedihanKu terus membayang karena adanya mereka yang masih
menolak kesempatan kehidupan yang baru itu. [277.5]
Aku membutuhkan doa yang banyak sekali agar setan bisa dihentikan dari tindakannya
mencuri jiwa-jiwa. Setan terus melakukan hal ini hingga sampai menit terakhir. [277.6]
Aku tidak tahan jika memikirkan jiwa-jiwa yang akan direnggut dariKu, sambil menjerit-jerit
dan menendang-nendang menolak, ketika setan dan pasukannya menyeret mereka menuju
kedalaman neraka. [277.7]
Tolonglah Aku, anak-anak, untuk mencegah hal ini, melalui doa-doamu. [277.8]
Anak-anak, jiwa-jiwa itu haruslah menolak setan serta jalannya jika mereka ingin memauski
Surga yang baru itu. Mereka harus datang kepadaKu dengan sukarela atau tidak sama sekali.
[277.9]
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Mereka memiliki dua pilihan, Surga yang baru diatas bumi ini atau kedalaman kutukan kekal
bersama setan. [277.10]
Anak-anak, janganlah kamu ragu akan keberadaan neraka. Waspadalah bahwa semua jiwa
yang dalam keadaan kotor, pada saat kematian mereka, akan ditarik oleh setan menuju
neraka dan disiksa disana untuk selamanya. Melalui segala janjinya setan menciptakan
sebuah keadaan siksaan yang mengerikan bagi jiwa-jiwa itu. Karena kebenciannya kepada
manusia maka jiwa-jiwa itu akan menderita jauh melebihi daya tahan mereka. Namun
mereka harus menanggung hal itu untuk selamanya. [277.11]
Tidakkah jiwa-jiwa ini tahu apa yang dibawa oleh janji-janji setan itu ? [277.12]
Tidakkah mereka tahu bahwa kekayaan, popularitas, materialisme yang penuh tipuan ini,
akan menciptakan jalan yang lurus dan lapang menuju pelukan tangan setan ? [277.13]
Bangunlah kamu semua sementara kamu masih bisa. Selamatkanlah dirimu dan para
pendosa yang tersesat itu dari akhir yang mengerikan dari keberadaanmu ini. [277.14]
Kamu tidak memiliki cukup waktu sekarang. [277.15]
Mulailah berdoa bagi jiwa-jiwa ini sekarang. [277.16]
Juru Selamatmu [277.17]
Yesus Kristus [277.18]
278. KedatanganKu Yang Kedua itu terjadi segera setelah Peringatan
Rabu, 14 Desember 2011 | [278.1] - [278.18]
PuteriKu yang terkasih, hendaknya kamu selalu percaya kepadaKu dan sadar bahwa tidak
satupun pesan yang Kuberikan kepadamu akan tercemar. [278.1]
Kamu melekat erat didalam Hati KudusKu dan tanganmu sedang dituntun oleh tanganKu.
[278.2]
Hanya Sabda KudusKu yang bisa dan selalu ditulis oleh tanganmu untuk menyampaikan
pesan-pesanKu bagi seluruh umat manusia. [278.3]
Janganlah kamu berusaha untuk mengetahui tanggal dari Peringatan itu. Aku tak bisa
mengatakan tanggal ini karena hal itu tidak sesuai dengan kehendak BapaKu Yang Kekal.
Peringatan itu akan terjadi secara tiba-tiba ketika manusia tidak menyadarinya. [278.4]
Waktunya sudah sangat dekat, karena itu luangkanlah waktumu sebanyak mungkin untuk
berdoa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. [278.5]
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Pemurnian itu telah ditunda dan ia akan terjadi ketika manusia tidak mau bertobat dan
berbalik dalam jumlah yang banyak dari jalan kejahatan mereka setelah Peringatan itu.
[278.6]
BapaKu telah memberi ijin untuk mewartakan KedatanganKu Yang Kedua dalam waktu yang
singkat di dunia ini. Ia akan terjadi segera setelah Peringatan itu. Semua jiwa-jiwa
hendaknya bersiap-siap. [278.7]
Doa perjuangan berikutnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa adalah sebagai berikut : [278.8]
Oh Bapa Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Tinggi. [278.9]
Kasihanilah semua orang berdosa. [278.10]
Bukalah hati mereka agar menerima keselamatan dan kelimpahan rahmat. [278.11]
Dengarkanlah permohonanku bagi keluargaku untuk memastikan bahwa masing-masing
menemukan kemurahan hati didalam HatiMu yang penuh kasih. [278.12]
Oh Bapa Surgawi yang ilahi, lindungilah semua anak-anakMu di dunia ini dari perang nuklir
atau tindakan lain yang direncanakan untuk menghancurkan anak-anakMu. [278.13]
Jagalah kami dari segala gangguan dan lindungilah kami. [278.14]
Terangilah kami agar kami bisa membuka mata kami untuk mendengar dan menerima
kebenaran atas keselamatan kami tanpa rasa takut didalam jiwa kami. [278.15]
Pergilah dalam damai. [278.16]
Juru Selamatmu yang mengasihi [278.17]
Yesus Kristus [278.18]
279. Anak-anakKu telah dilucuti telanjang di tahun pemurnian ini
Kamis, 15 Desember 2011 | [279.1] - [279.10]
PuteriKu yang terkasih, tahun pemurnian akan selesai, dan anak-anakKu dimana-mana kini
dipersiapkan bagi saat Peringatan itu sebagai akibatnya. [279.1]
Banyak dari anak-anakKu yang menderita sekali di tahun 2011. Perang, kekerasan,
pembunuhan dan kebencian yang kesemuanya didalangi oleh pasukan setan yang bertujuan
untuk membunuh jiwa-jiwa milikKu yang amat berharga. Kuasa-kuasa jahat ini akan
menerima hukuman yang mengerikan jika mereka tidak bertobat setelah Peringatan itu
terjadi. [279.2]
Banyak dari anak-anakKu telah dilucuti telanjang dari segala kenikmatan harta benda dan
mereka menderita kesulitan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. [279.3]
Cobaan-cobaan ini diciptakan dan dikenakan kepada manusia oleh setan dan hal itu
diijinkan untuk terjadi olehKu untuk memurnikan jiwa-jiwa. Mungkin kamu mengira hal itu
kejam. PuteriKu, hal itu perlu untuk mempersiapkan umat manusia dan menciptakan
kerendahan hati didalam jiwa mereka. [279.4]
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Kini, dalam keadaan lebih murni di mataKu, hati mereka telah dibuka untuk menerima
kebenaran atas kehidupan kekal mereka. Hal itu berarti bahwa semakin sedikit yang akan
menderita selama Peringatan itu karena mereka telah mengalami penganiayaan ini. [279.5]
Anak-anakKu kini siap untuk menerima karunia KerahimanKu. Waktunya sudah hampir tiba
di dunia. Bersabarlah puteriKu. Janganlah mengharapkan Aku untuk memberitahu
tanggalnya kepada dunia karena hal itu bukanlah untuk kau ketahui, seperti telah Kukatakan
kepadamu berkali-kali. [279.6]
Percayalah kepadaKu sepenuhnya maka kamu akan merasa damai. [279.7]
Aku akan membawa hadiah Peringatan itu ketika saatnya tiba dan ketika anak-anakKu paling
tidak mengharapkannya. [279.8]
Yesusmu yang mengasihi [279.9]
Penebus umat manusia [279.10]
280. Perawan Maria – Nabi akhir zaman dituntun oleh Surga
Jumat, 16 Desember 2011 | [280.1] - [280.10]
Anakku, aku datang kepadamu untuk menghibur hatimu. Kamu, anakku yang kuat, sejak
saat ini dan seterusnya akan bisa menanggung penderitaan sedemikian besarnya hingga
kamu akan menyambutnya dan hal ini sekaligus membuktikan daya tahanmu bagi
pertempuran untuk mewartakan sabda Puteraku, Yesus Kristus. [280.1]
Kini kamu merasa terkoyak, anakku. Setiap hari membawa tantangan yang baru dan yang
lebih besar lagi ditengah tugas ini, dengan beberapa diantaranya cukup sulit untuk diatasi.
[280.2]
Kini adalah saatnya untuk mengenakan perisaimu tanpa rasa takut. Majulah dengan tegak
dan berjuanglah demi Puteraku untuk memastikan bahwa sabda kudusNya ini segera
didengar di seluruh bumi. Secepat mungkin yang kamu bisa. Janganlah kamu menundanunda. Jangan sampai kamu mengalami gangguan apapun juga. [280.3]
Aku mengasihi kamu, anakku. Kamu benar-benar dilindungi dari segala gangguan. Tidakkah
kamu tahu betapa kecilnya kamu terpengaruh ketika kamu diserang oleh mereka karena
karya ini ? Ini adalah merupakan rahmat perlindungan. [280.4]
Berjuanglah didalam pertempuran melawan setan dengan para pejuangmu dan tolonglah
menyelamatkan seluruh umat manusia. [280.5]
Kamu adalah nabi akhir zaman yang sejati, yang dituntun oleh Surga untuk mempertobatkan
dunia. Pertolongan akan segera diberikan. Bersiaplah. Berbahagialah karena ini merupakan
karunia yang besar. [280.6]
Kamu sedang dituntun, langkah demi langkah, karena itu percayalah kepada Yesus dan
patuhilah Bapa Surgawiku setiap saat. [280.7]
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Beranilah kamu, dan berjalanlah dengan tegak tanpa rasa takut didalam jiwamu. [280.8]
Ibu Surgawimu [280.9]
Ratu para malaikat [280.10]
281. Perawan Maria – Pengharapan tak boleh hilang karena rasa takut
Sabtu, 17 Desember 2011 | [281.1] - [281.13]
Anakku, dunia harus segera diberitahu tentang kasih dan kerahiman yang akan diberikan
oleh Puteraku, Yesus Kristus, kepada setiap orang. [281.1]
Dia mengasihi setiap orang termasuk jiwa-jiwa yang masih ragu-ragu serta yang tidak
mengenal Dia. [281.2]
Janganlah ragu bahwa orang yang sama ini yang tak memiliki roh, mereka juga dikasihi
olehNya. Mereka akan diberi pengharapan yang besar ketika kerahiman Puteraku
menyelimuti mereka. [281.3]
Surga akan berbahagia jika orang-orang ini membuka mata mereka terhadap kebenaran
selama Peringatan itu. Itulah saatnya ketika mereka menerima kasih dan pengharapan yang
akan diberikan kepada mereka. Hal itu menjadi karunia yang terbesar yang pernah mereka
terima didalam kehidupan ini. [281.4]
Anakku, janganlah kamu mengutuk orang yang tidak mau menghormati Bapaku. Janganlah
kamu menyerah karena mereka juga menolak Puteraku. Jiwa-jiwa itu semua dikasihi dengan
kelembutan yang amat besar oleh Puteraku yang terus ingin menyelamatkan mereka.
[281.5]
Pengharapan, anakku, adalah karunia dari Allah Bapa. Hal itu tak boleh sampai hilang karena
rasa takut atau penolakan dari orang lain. Kerahiman Puteraku tak ada batasnya. Ia akan
segera diberikan kepada kamu masing-masing. [281.6]
Pengharapan dan sukacita hendaknya selalu berada didalam pikiranmu karena Puteraku
akan melimpahkan karunia yang besar bagi anak-anakNya untuk menyelamatkan dunia.
[281.7]
Dia ingin agar semua orang menjadi bagian dari zaman damai yang baru ini yang telah
menantikan kamu semua. [281.7]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar semua jiwa di dunia menyambut karunia kasih ini
yang akan membuka dan merendahkan hati manusia. [281.9]
Melalui Peringatan itu Kerahiman Allah diperlihatkan kepada umat manusia. [281.10]
Tak ada lagi keraguan setelah itu bahwa semua anak-anakNya dikasihi dan dibelai olehNya.
[281.11]
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Ibumu yang mengasihi [281.12]
Ratu Surga [281.13]
282. Berdoalah lebih banyak lagi dari pada saat-saat sebelumnya
Minggu, 18 Desember 2011 | [282.1] - [282.12]
PuteriKu yang terkasih, jiwa-jiwa yang berada jauh dariKu adalah yang terutama menjadi
perhatianKu. [282.1]
Segala upaya harus dilakukan oleh para pengikutKu untuk menyebarkan doaKu yang
Kuberikan kepadamu, kepada BapaKu Yang Kekal untuk memohon pembebasan atas jiwajiwa mereka (doa perjuangan 13) [282.2]
Doa Perjuangan 13:
Oh Bapa Surgawi, melalui kasih dari PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus, yang menderita
sengsara di kayu salib, selamatkanlah kami. [282.3]
Selamatkanlah semua orang yang masih menolak tangan KerahimanNya. [282.4]
Limpahilah jiwa-jiwa mereka, Bapa yang terkasih, dengan tanda kaishMu. [282.5]
Aku mohon kepadaMu, Bapa Surgawi, dengarkanlah doaku dan selamatkanlah jiwa-jiwa ini
dari hukuman kekal. [282.6]
Melalui kerahimanMu ijinkanlah mereka menjadi yang pertama memasuki Zaman Damai
yang baru diatas bumi nanti. Amin. [282.7]
Aku meminta kepada seluruh umat beriman yang membaca pesan-pesan yang Kuberikan
kepada dunia ini, untuk berdoa lebih banyak dari pada saat-saat sebelumnya. [282.8]
Aku membutuhkan devosimu untuk memastikan bahwa semua anak-anakKu menerima
karuniaKu ini dengan kasih dan kebahagiaan didalam hati mereka. [282.9]
Janganlah mereka takut karena Aku datang dengan membawa karunia Kasih dan Kerahiman.
[282.10]
Yesusmu [282.11]
Penebus dan Juru Selamat seluruh umat manusia [282.12]
282A. Doa Perjuangan (15) : Syukur atas hadiah Kerahiman Ilahi
Senin, 19 Desember 2011, jam 19.30
Putri-Ku terkasih, betapa Aku ingin bahwa orang Kristiani di mana pun berada bersedia
memberi penghormatan dari lubuk hati mereka yang terdalam kepada kelahiran-Ku.
(282A.1)
Aku dengan sungguh-sungguh menghendaki agar seluruh umat manusia berkenan
mempersilahkan Roh Kudus-Ku memasuki hati dan jiwa mereka saat ini. (282A.2)
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Kelahiran-Ku harus dihormati seperti semestinya saat merayakan kelahiran-Ku. Ingatlah,
kamu menghormati hadiah Penebusan-Ku. (282A.3)
Inilah sebabnya, mengapa Aku diutus untuk yang pertama kalinya. (282A.4)
Inilah sebabnya, mengapa Aku akan segera kembali lagi untuk menawarkan kesempatan
kedua umat manusia. (282A.5)
Aku menghendaki agar anak-anak-Ku mempersembahkan Doa Perjuangan (15) berikut
Natal ini. (282A.6)
Oh, Bapa yang Kekal, (282A.7)
Kami menghormati Engkau dengan penuh rasa syukur akan pengorbanan yang telah
Engkau lakukan saat Engkau mengutus Juru Selamat ke dalam dunia. (282A.8)
Kami mempersembahkan kepada-Mu dengan sukacita dan syukur, doa kami, yang kami
sampaikan dengan rendah hati dan penuh syukur, yaitu (282A.9)
atas hadiah yang kini Engkau berikan kepada anak-anak-Mu, hadiah Kerahiman Ilahi.
(282A.10)
Oh, Allah Yang Mahatinggi, buatlah kami layak untuk menerima Kerahiman yang Besar
ini dengan penuh syukur. Amin (282A.11)
Juru Selamat terkasih (282A.12)
Yesus Kristus. (282A.13)
283. Para pendosa yang datang kepadaKu akan menemukan pertolongan segera
Selasa, 20 Desember 2011 | [283.1] - [283.11]
PuteriKu yang terkasih, mengapa anak-anakKu merasa ditinggalkan di dunia saat ini ?
[283.1]
Mengapa mereka putus asa dan sedih serta kesepian ketika apa yang harus mereka lakukan
hanyalah dengan memanggilKu, Yesus mereka, agar Aku bisa memberikan penghiburan
kepada mereka ? [283.2]
Mereka masing-masing harus datang dan meminta tolong kepadaKu. Aku akan menjawab
setiap doa mereka. Tidak satupun permohonan yang akan diabaikan dan doa-doa mereka
akan dijawab sesuai dengan Kehendak KudusKu. [283.3]
Banyak orang yang tidak tahu bahwa jika mereka mau datang kepadaKu maka Aku akan
berdiri disampingnya. [283.4]
Setiap jiwa di dunia amatlah berharga bagiKu. [283.5]
Seandainya mereka sadar bahwa sangatlah menyenangkan bagiKu jika mereka datang
kepadaKu meminta tolong. [283.6]
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Akan lebih menyenangkan dan membahagiakan Aku lagi jika para pendosa itu memintaKu
untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan memperlihatkan penyesalan atas dosa-dosa itu.
[283.7]
Mereka adalah jiwa-jiwa yang bisa menemukan penghiburan dengan segera. Katakanlah
kepada mereka agar tidak merasa takut datang kepadaKu. Penghiburan yang mereka
rasakan kemudian adalah merupakan rahmat yang Kuberikan kepada mereka yang memiliki
kehangatan dan ketulusan hati. [283.8]
Ini adalah saat didalam tahun ketika KerahimanKu dilimpahkan ke seluruh bumi. Karena itu
datanglah kepadaKu sekarang untuk meminta rahmat dan kekuatan yang diperlukan untuk
menanggung cobaan-cobaanmu di dunia ini. [283.9]
Yesusmu [283.10]
Juru Selamat dan Penebus umat manusia [283.11]
284. Bahkan dosa pembunuhan bisa diampuni
Rabu, 21 Desember 2011 | [284.1] - [284.19]
PuteriKu yang terkasih, inilah Aku. [284.1]
Malam ini Aku datang untuk memberikan penghiburan kepada para pendosa yang merasa
tidak layak untuk datang ke hadapanKu. [284.2]
Aku memanggil kamu semua, jiwa-jiwa malang yang teraniaya, yang menyadari bahwa dosadosamu amat besar hingga Aku tak bisa mengampuni kamu. Betapa salahnya pendapatmu
itu. [284.3]
Tidakkah kamu tahu bahwa tidak ada satu dosapun yang tak bisa Kuampuni ? Mengapa
kamu takut ? [284.4]
Tidakkah kamu tahu bahwa meski dosa pembunuhan yang paling berat sekalipun, bisa
diampuni ? Semua dosa bisa dan akan diampuni jika ada penyesalan hati yang tulus. [284.5]
Aku menunggu. Bukalah hatimu bagiKu. Serahkanlah kepadaKu. Akulah satu-satunya
sahabatmu yang sejati dimana kamu bisa menceritakan kepadaKu segalanya dan hal itu tak
akan mengejutkan Aku. [284.6]
Dosa adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan ini. Sedikit sekali jiwa-jiwa, termasuk jiwajiwa pilihan, yang bisa tetap dalam keadaan rahmat, dalam waktu yang cukup lama. [284.7]
Janganlah merasa bahwa kamu tak bisa mengakukan dosa-dosamu, meski betapapun
beratnya dosa itu. [284.8]
Jika kamu takut kepadaKu dan terus berpaling dariKu maka kamu akan semakin menjauh
dariKu. [284.9]
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Banyak dari anak-anakKu yang merasa tidak layak menerima kasihKu. Namun Aku mengasihi
setiap orang termasuk pendosa yang paling keras sekalipun. Aku tak bisa berkompromi
dengan dosa. Aku tak pernah melakukan hal itu. Namun Aku mengasihi si pendosa itu.
[284.10]
Adalah karena dosa maka Aku diutus ke dunia sebagai Juru Selamat agar kamu bisa
diampuni. [284.11]
Untuk bisa diampuni maka kamu harus meminta pengampunan. Jika kamu mencari
pengampunan maka lebih dahulu kamu harus rendah hati. Karena jika tanpa kerendahan
hati maka tak ada penyesalan yang tulus. [284.12]
Aku, Juru Selamatmu, memintamu untuk berhenti dan merenungkan bagaimana kamu
menjalani kehidupanmu. Kamu hanya bisa mengasihi Allah melalui perbuatan baikmu dan
kasihmu kepada tetangga, atau tidak sama sekali. [284.13]
Tidak perlu kamu mengenal Aku untuk bisa mengasihi Aku, anak-anak. Melalui
perbuatanmu, kasihmu kepada sesama, kebaikan dan kemurahan hatimu yang kau
perlihatkan kepada orang lain, maka kamu telah menunjukkan kasihmu kepadaKu tanpa
kamu menyadarinya. [284.14]
Melalui kerendahan hatimu ketika kamu sungguh menyesali perbuatan jahatmu, maka
kamu membuktikan kasihmu kepadaKu. [284.15]
Adakah cara lainnya bagimu untuk berada dekat dengan HatiKu ? [284.16]
Janganlah kamu takut mendekati Aku. Aku tak pernah berada jauh darimu. [284.17]
Datanglah kepadaKu sekarang agar Aku bisa memberi makan kepada jiwamu dan
memberimu damai yang kau nantikan itu. [284.18]
Yesusmu yang mengasihi [284.19]
285. Perawan Maria – Rencana untuk menebus umat manusia pada saat Kedatangan
Kedua sudah lengkap
Kamis, 22 Desember 2011 | [285.1] - [285.14]
Anakku, dunia harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Puteraku melalui doa.
[285.1]
Rencana Puteraku untuk menebus umat manusia pada saat Kedatangan Kedua itu sudah
lengkap. [285.2]
Waktu telah diberikan untuk menyebarkan iman melalui pesan-pesan ilahi ini dan yang
lainnya. [285.3]
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Meski hanya sekelompok kecil dari umat Kristiani yang mau berdoa bagi mereka yang terus
menyangkal Puteraku bisa menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. [285.4]
Anakku, kamu harus mencari sebanyak mungkin pengikut untuk berdoa demi pembebasan
jiwa-jiwa malang yang berdosa itu. [285.5]
Aku meminta kepada semua pengikut Puteraku agar tidak menyerah didalam pengharapan
mereka bagi seluruh umat manusia. [285.6]
Banyak sekali jiwa-jiwa malang yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan ketika mereka
menyangkal keberadaan Allah Bapa Surgawi. [285.7]
Pikiran mereka didikte oleh penalaran logis manusia dimana segala sesuatu didasarkan
kepada bagaimana hal itu terlihat oleh mata telanjang. [285.8]
Mereka tak bisa mengerti bahwa bumi hanyalah sebuah planet yang diciptakan oleh Allah
bagi anak-anakNya. Ia hanya merupakan tempat yang sementara saja. [285.9]
Surga yang baru nanti akan menjadi warisan sejati mereka. [285.10]
Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi anak-anak ini agar Roh Kudus berkenan menyentuh
jiwa mereka dan menyulut kasih didalam hati mereka kepada Puteraku. [285.11]
Janganlah lupa bahwa Natal adalah Pesta Yang Kudus yang merayakan Juru Selamat yang
telah diutus untuk memberimu, semua anak-anakku, kehidupan kekal. [285.12]
Ibumu yang terberkati [285.13]
Ratu Surga [285.14]
286. Allah Bapa – PuteraKu diutus untuk merebut TahtaNya yang sah
Sabtu, 24 Desember 2011 | [286.1] - [286.13]
PuteriKu, seperti halnya Aku mengutus Juru Selamat ke dunia untuk pertama kalinya dulu
untuk menyelamatkan umat manusia, maka kini Aku juga siap untuk mengutus PuteraKu,
Yesus Penebus umat manusia sekali lagi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang jika tanpa
pertolonganNya, mereka tak bisa diselamatkan. [286.1]
Anak-anakKu harus mengerti makna dari kurban yang amat pahit yang Kulakukan demi
umat manusia ketika Aku mengutus PuteraKu pertama kalinya dulu. [286.2]
Ketika Aku sadar bahwa satu-satunya jalan untuk menebus umat manusia adalah dengan
mengutus Juru Selamat, Aku tahu bahwa Aku tak bisa mengharapkan seorang nabi atau jiwa
pilihan untuk menderita menanggung kurban sebesar itu. Kemudian Aku memutuskan,
melalui Pribadi Kedua dari KeilahianKu, dimana Aku mengutus seorang Putera untuk
menyelamatkan umat manusia. Inilah cara yang paling efektiv untuk mengalahkan rencana
setan dan sekaligus menunjukkan betapa besarnya kasihKu kepada anak-anakKu. [286.3]
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Memperhatikan PuteraKu bertumbuh besar menjadi seorang pria dewasa amatlah
menyenangkan sekaligus menyakitkan bagiKu karena Aku tahu apa yang akan terjadi atas
DiriNya. Namun karena besarnya kasihKu kepada kamu masing-masing dari anak-anakKu,
maka hal ini merupakan kurban yang Kutanggung secara sukarela untuk menyelamatkan
keluargaKu. [286.4]
Kini Peringatan itu semakin dekat dan Aku juga mempersiapkan dunia, melalui pesan-pesan
kudus ini, untuk menyambut PuteraKu pada saat KedatanganNya Yang Kedua itu. [286.5]
Kedatangan Yang Kedua dari Putera TerkasihKu sudah dekat, anak-anak. Dia diutus untuk
mengambil tahtaNya yang sah ketika Dia memerintah sebagai Raja dari seluruh umat
manusia. [286.6]
Peristiwa yang sangat mulia ini akan nampak spektakuler dan merupakan bagian akhir dari
rencana untuk menyelamatkan bangsa manusia dari setan yang ada di dunia. Segera setan
akan diusir pergi. Para pengikutnya dan mereka yang hatinya jahat akan terkejut dan
kecewa. Diharapkan mereka akan membuat keputusan saat itu. Berlutut dan memohon
kerahiman dan diselamatkan. Atau, menolak karunia besar yang dihadirkan dihadapannya
itu. [286.7]
Anak-anakKu, bersatulah kamu semua dan janganlah kamu takut akan cemoohan. Kamu
semua sedang dituntun oleh Roh Kudus dan diberi dengan perlindungan dari para malaikat
dan para kudus di Surga. Terserah kepadamu, para pengikutKu, untuk mewartakan sabda ini
dan janji PuteraKu, yang ingin agar pesan-pesan ini disebarkan ke seluruh dunia. [286.8]
Dengan bantuan doamu maka jiwa-jiwa yang tersesat itu akan bisa direbut dari tangan
setan. [286.9]
Anak-anak, kamu berada pada tahap awal dari sebuah pertempuran akhir. Kesempatanmu
yang kedua untuk memperoleh keselamatan kekal diberikan kepadamu melalui kerahiman
PuteraKu yang terkasih. Janganlah kamu menyia-nyiakan kesempatan ini. Bersatulah
didalam sebuah persekutuan bersama keluargamu yang ada di Surga untuk menyelamatkan
saudara-saudaramu di dunia. [286.10]
Berbahagialah pada hari Natal ini karena ia merupakan perayaan yang istimewa sementara
kamu menolong jiwa-jiwa untuk mempersiapkan diri bagi Kedatangan Yang Kedua dari
PuteraKu setelah Peringatan itu terjadi. [286.11]
Aku mengasihi kamu semua, anak-anakKu. Terimalah kasihKu. Peluklah Aku, Bapamu yang
kekal, yang akan melakukan segala sesuatu untuk membawamu semua menuju Zaman
Damai yang baru. [286.12]
Allah Bapa [286.13]
287. Hargailah pentingnya Keluarga
Minggu, 25 Desember 2011 | [287.1] - [287.13]
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Hari ini puteriKu, adalah perayaan hari kelahiranKu. Ia juga merupakan hari yang istimewa
bagi keluarga-keluarga. [287.1]
Ingatlah bahwa Keluarga Kudus juga lahir pada hari ini. Keluarga Kudus ini memiliki
pengaruh pada semua orang di dunia saat ini. [287.2]
Karena seluruh jiwa-jiwa yang ada di dunia adalah bagian dari keluarga BapaKu Yang Kekal,
maka hendaknya orang-orang dimanapun mereka berada menghormati pentingnya
keluarga. [287.3]
Melalui keluarga maka kasih sejati lahir. Sementara banyak keluarga di dunia menderita
karena perpecahan, kemarahan, dan perpisahan, maka penting sekali untuk menyadari hal
ini. [287.4]
Jika tidak ada keluarga di dunia maka tak ada kehidupan. Keluarga mewakili semua
keinginan BapaKu Yang Kekal bagi anak-anakNya di dunia. [287.5]
Keluarga-keluarga, jika bersatu, menciptakan sebuah kasih yang erat yang hanya dikenal di
Surga. Rusakkan keluarga maka kamu akan merusakkan kasih yang murni yang ada diantara
jiwa-jiwa anggotanya. [287.6]
Setan suka memecah-belah keluarga-keluarga. Mengapa ? Karena dia tahu bahwa inti dari
kasih, yang penting bagi pertumbuhan spirituil manusia, akan mati ketika keluarga terpecah.
[287.7]
Berdoalah anak-anak, bagi keluarga-keluarga agar bersatu. Berdoalah agar keluargakeluarga berdoa bersama. Berdoalah untuk mencegah setan memasuki rumah keluargamu.
[287.8]
Janganlah lupa bahwa kamu semua adalah bagian dari keluarga BapaKu dan kamu harus
mewujudkan kesatuan ini di dunia dimanapun hal itu dimungkinkan. Aku tahu bahwa hal itu
tidak selalu bisa dilakukan, tetapi berusahalah selalu mewujudkan persatuan didalam
keluarga agar kamu bisa menciptakan kasih kepada satu sama lain. [287.9]
Jika kamu tidak memiliki keluarga di dunia, ingatlah bahwa kamu adalah bagian dari
keluarga yang diciptakan oleh BapaKu. Berusahalah untuk bersatu dengan keluarga BapaKu
didalam Zaman Damai yang baru itu. [287.10]
Berdoalah memohon rahmat yang membuatmu bisa menemukan rumahmu yang sejati
didalam Surga yang baru itu dimana kamu diundang untuk memasukinya pada saat
KedatanganKu Yang Kedua. [287.11]
Yesusmu yang mengasihi [287.12]
Juru Selamat umat manusia [287.13]
288. Aku dituduh bidaah dan melakukan penghujatan ketika Aku berada di dunia dulu
Senin, 26 Desember 2011 | [288.1] - [288.17]
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Aku adalah Yesusmu yang tak pernah meninggalkan kamu betapapun besarnya kamu
menderita. Aku adalah Alpha dan Omega, Putera Allah yang menjadi manusia dan lahir dari
Perawan Maria Yang Tak Bernoda. [288.1]
PuteriKu yang terkasih, bangkitlah diatas semua penderitaan ini dan janganlah lupa akan
banyaknya jiwa-jiwa yang kau selamatkan didalam proses ini. [288.2]
Anak-anakKu harus menderita pemurnian agar jiwa mereka bisa dibersihkan saat ini. Maka
mereka harus sudah terbiasa dengan penderitaan ini. Banyak dari anak-anakKu yang masih
terus dimurnikan sebelum Peringatan itu terjadi. Mereka akan mengerti alasan mengapa hal
ini terjadi pada mereka, puteriKu. [288.3]
Saat ini para malaikat ada bersamamu setiap saat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bagi kamu, puteriKu, kini kamu akan menarik sejumlah besar serangan, karena pesan-pesan
ini. [288.4]
Setiap kata yang Kuucapkan akan menimbukan perpecahan. [288.5]
Setiap pelajaran dan kebenaran yang Kusampaikan kepada dunia saat ini akan
dipertanyakan dan cenderung dianggap penghujatan. [288.6]
Sabda KudusKu ketika diajarkan kepada para pengikutKu ketika Aku berjalan di dunia dulu
juga banyak dikritik. [288.7]
Aku dituduh melakukan bidaah, penghujatan dan bersekutu dengan para pendosa ketika
Aku berjalan diantara umatKu. PerkataanKu tidak diterima di berbagai tempat terutama
diantara imam-imam dan kaum Parisi. [288.8]
PuteriKu, orang-orang itu, yang congkak dan mencemooh, yang merasa tahu banyak
mengenai Kitab Suci, merekalah yang akan menyerang pesan-pesan ini, dan mereka akan
menjadi para penentang yang paling aktiv. Dengan sombongnya mereka akan beralasan
bahwa pengertian mereka, yang salah, terhadap Kitab Injil adalah lebih penting dari pada
kebenaran itu. [288.9]
Kesombongan mereka menghalangi mereka untuk mengenal suaraKu ketika ia disampaikan
kepada dunia saat ini. [288.10]
Janganlah kamu terlibat dengan jiwa-jiwa yang malang itu, puteriKu, karena mereka
bukanlah terang. Yang menyedihkan, mereka mengira dan percaya bahwa dirinya adalah
terang. Ingatlah bahwa mereka yang merendahkan dan mencibirkan orang lain dalam
namaKu tidaklah mencerminkan Aku. [288.11]
Mereka itu tidak memperlihatkan kasih, pengertian ataupun kerendahan hati. [288.12]
Serangan-serangan ini dilakukan untuk menghentikan kamu didalam kayra ini dan
menciptakan keraguan didalam pikiranmu. Berdoalah bagi mereka. Jangan hiraukan
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mereka. Pusatkanlah perhatianmu kepada suaraKu dan jangan sampai tugas yang suci ini
terpengaruh. [288.13]
Setan bekerja aktiv sekali didalam jiwa-jiwa mereka dan menggunakan segala kecerdikan
argumennya untuk menggerogoti pesan-pesan yang keluar dari bibirKu ini. Dengan
melibatkan diri ataupun menanggapi serangan-serangan ini maka kamu seakan memberi
kekuatan seperti yang ditunggu-tunggu oleh setan. [288.14]
Pergilah sekarang dalam damai. Tetaplah memandang ke depan dan tetaplah patuh kepada
keinginanKu setiap saat. Ingatlah bahwa kamu telah memberiKu hadiah yang berupa
kehendak bebasmu. Karena itu ijinkanlah Aku untuk menuntun kamu. Percayalah penuh
kepadaKu. [288.15]
Aku mengasihi kamu. [288.16]
Yesusmu [288.17]
289. Perawan Maria – Rasa sakitnya melahirkan telah dimulai
Selasa, 27 Desember 2011 | [289.1] - [289.13]
Anakku, rasa sakitnya melahirkan telah dimulai [289.1]
Saatnya telah tiba bagi lahirya sebuah Dunia Baru, sebuah awal yang baru. [289.2]
Banyak perubahan kini akan terjadi di dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. [289.3]
Bapa Surgawiku sedang mengutus Puteraku, Yesus Kristus, sekali lagi untuk menyelamatkan
umat manusia dari kejahatannya. [289.4]
Kamu, anakku, akan menyaksikan berbagai peristiwa seperti yang telah disampaikan
kepadamu sebelumnya. [289.5]
Janganlah kamu takut karena pemurnian ini penting untuk membangunkan umat manusia
agar jiwa mereka bisa diselamatkan. [289.6]
Tanda-tanda itu akan muncul seperti yang dinubuatkan. Anak-anakku harus menerima
semuanya ini dengan rendah hati dan penyesalan yang tulus. [289.7]
Berdoalah, berdoalah bagi jiwa-jiwa agar menolak dosa kesombongan dan mencari
pengampunan atas penentangan mereka terhadap Allah Bapa. [289.8]
Kegagalan didalam menebus diri mereka sendiri akan berakibat pada pemurnian yang keras.
[289.9]
Kerahiman Puteraku begitu besarnya hingga Dia masih memberi waktu kepada anak-anakku
untuk bertobat. [289.10]
Tetapi kamu harus berdoa sekarang bagi semua jiwa agar mereka layak memasuki Zaman
Damai yang baru itu. [289.11]
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Ibumu yang mengasihi [289.12]
Maria, Ratu Surga [289.13]
290. Allah Bapa : Terimalah kesempatan terakhir ini atau hadapilah pemurnian yang
mengerikan itu
Rabu, 28 Desember 2011, jam 15.15

PuteriKu, kini kamu berkewajiban memberitahu kepada anak-anakKu dimanapun mereka
berada tentang betapa mendesaknya saat ini untuk mencari penebusan. [290.1]

Karena kerahimanKu yang besar, kini Aku mengutus PuteraKu untuk memberi kepada umat
manusia sebuah kesempatan terakhir untuk kembali kepadaKu, Bapa Surgawi mereka.
[290.2]

Aku bisa mengatakan bahwa Kerahiman besar itu akan diperlihatkan kepada semua anakanakKu dan hal itu hanya berlangsung sekali saja. [290.3]

Anak-anakKu, mereka harus menerima kesempatan penyelamatan yang terakhir ini atau
pemurnian yang mengerikan akan menjatuhi dunia ini. [290.4]

Setiap jiwa di dunia ini segera akan menyaksikan tanda-tanda pencerahan atas suara hati
mereka. [290.5]

Masing-masing akan dipaksa untuk berlutut dengan rasa yang sangat malu ketika mereka
melihat, mungkin untuk pertama kalinya, betapa sangat menyakitkan dosa-dosa mereka di
mataKu. [290.6]

Bagi mereka yang memiliki kebaikan dan kerendahan hati, mereka akan mau menerima
kerahiman besar ini dengan rasa syukur dan kelegaan. [290.7]
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Bagi yang lainnya lagi mereka akan mendapati hal ini sebagai cobaan yang sangat berat dan
banyak yang akan menolak uluran tangan kasih dan persahabatanKu itu. [290.8]

Berdoalah segera bagi jiwa-jiwa ini, puteriKu. Karena jika tanpa doa mereka tak bisa diberi
dengan kesempatan yang kedua. [290.9]

Dunia akhirnya akan menerima kuasa dari Bapa Surgawi mereka ketika keajaiban di langit
itu akan disaksikan oleh setiap orang dimanapun mereka berada. [290.10]

Kelahiran dari dunia baru itu sudah dekat. Raihlah kerahimanKu sekarang sementara kamu
masih bisa. Janganlah kamu mengabaikannya hingga pada menit terakhir. [290.11]

Bersatulah bersamaKu untuk menerima Zaman Damai yang baru itu yang telah menantikan
semua jiwa yang bersyukur dan mengasihi Aku. [290.12]

KerahimanKu amatlah besar hingga doa yang diberikan oleh PuteraKu kepada dunia melalui
kamu, puteriKu, bagi kekuatan jiwa-jiwa ini (lihat tambahan dibawah ini dari Crusade of
Prayer no 13) sangatlah kuat kuasanya sehingga jiwa-jiwa yang masih berada didalam
kegelapan bisa dan akan diselamatkan. [290.13]

Oh Bapa Surgawi, melalui kasih dari Putera TerkasihMu Yesus Kristus, yang
kesengsaraanNya di kayu salib telah menyelamatkan kami dari dosa. 290.14]
Selamatkanlah semua jiwa yang masih menolak uluran tangan kerahimanNya. [290.15]
Limpahilah jiwa mereka, Bapa yang terkasih, dengan tanda kasihMu. [290.16]
Aku mohon kepadaMu, Bapa Surgawi, dengarkanlah doaku dan selamatkanlah jiwa-jiwa
ini dari hukuman kekal. Melalui kerahimanMu ijinkanlah mereka menjadi yang pertama
memasuki Zaman Damai yang baru di dunia ini. Amin. [290.17]

Anak-anakKu, ingatlah akan kekuatan dari doa dan betapa ia bisa meringankan pemurnian
itu. [290.18]
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Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar dunia bisa dan akan diselamatkan dan agar
Pemurnian Besar itu bisa dihindari. [290.19]

Bapa Surgawimu [290.20]
Allah Yang Maha Tinggi [290.21]

291. Perawan Maria : Doa Rosario bisa menyelamatkan bangsa-bangsa
Kamis, 29 Desember 2011 | [291.1] - [291.12]
Anakku, mendaraskan doa Rosario Kudus bisa menyelamatkan bangsa-bangsa [291.1]
Anak-anakku tidak boleh sampai melupakan kekuatan doa Rosario Kudusku itu. [291.2]
Doa itu amat kuat hingga bisa membuat si penipu tak berdaya. Dia tak bisa berbuat apa-apa
terhadap kamu atau keluargamu jika kamu mendaraskan doa ini setiap hari. [291.3]
Mintalah kepada semua anak-anakku untuk mulai mendaraskan doa Rosario Kudus sejak
sekarang dan seterasnya untuk melindungi, bukan saja keluarga mereka, tetapi juga
komunitas mereka. [291.4]
Doa Rosario Kudus adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan rencana setan yang
akan menghancurkan apa saja di saat-saat akhir zaman dari dunia ini. [291.5]
Janganlah kamu mengabaikan kebohongan yang ditanamkannya didalam pikiran manusia
untuk menyesatkan anak-anakku menjauhi kebenaran. [291.6]
Banyak sekali anak-anak yang berada dibawah pengaruhnya akan menendang dan melawan
kebenaran dari Kerahiman Besar Puteraku ini. [291.6]
Dengan mendaraskan doa Rosario Kudus maka kamu bisa melindungi jiwa-jiwa dari
kebohongan. [291.8]
Hati mereka bisa dan akan dibuka jika kamu mau menyediakan waktu untuk berdoa Rosario
Kudus. [291.9]
Berdoalah sekarang bagi anak-anakku agar mereka mau membuka hati mereka terhadap
kebenaran. Berdoalah juga agar semua anak-anakku menemukan kekuatan untuk menerima
kerahiman Puteraku. [291.10]
Ibumu yang mengaishi [291.11]
Ratu Para Malaikat [291.12]
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292. Segala macam kerahiman akan diperlihatkan kepada mereka yang tidak mengasihi
BapaKu
Kamis, 29 Desember 2011 | [292.1] - [292.12]
PuteriKu yang terkasih, anak-anakKu dimanapun mereka berada akan segera dibangunkan
dari tidur malas mereka. [292.1]
Ketika mereka terbangun pada saat Peringatan itu, maka banyak sekali yang akan merasa
ketakutan. Bagi mereka yang akan merasa takut, Aku berkata hal ini. [292.2]
Bersyukurlah karena kamu dibangunkan dari kegelapan. [292.3]
Berbahagialah karena kamu diperlihatkan kepada terang KerahimanKu. Jika kamu
merasakan hal ini amat menyakitkan, maka Aku memintamu untuk menanggung pemurnian
ini dengan kerendahan hati. Karena jika tanpa pemurnian ini maka kamu tak akan bisa
memiliki kehidupan kekal yang menjadi hakmu. [292.4]
Berdoalah kepadaKu untuk menolongmu selama saat-saat yang sulit itu dan Aku akan
mengangkatmu dan memberimu kekuatan yang kau perlukan. [292.5]
Jika kamu menolak tangan KerahimanKu maka kamu hanya diberi waktu yang singkat untuk
bertobat. [292.6]
Akan ada segala macam kerahiman diperlihatkan kepada kamu yang tidak mengasihi
BapaKu. Dan ketahuilah bahwa kesabaranNya semakin habis. [292.7]
Akan ada sebuah Tindakan KerahimanKu Yang Besar diperlihatkan. Terserah kepadamu
untuk menjadi rendah hati dan memohon pengampunan. Kamu tak bisa dipaksa untuk
melakukan hal ini. [292.8]
Berdoalah agar jika kamu tak bisa tahan menghadapi pemurnian itu maka ada orang lain
yang akan berdoa bagi jiwamu. [292.9]
Janganlah takut kepadaKu. Janganlah menolak tanganKu yang menyelamatkan ini. Karena
jika tanpa Aku kamu tak bisa apa-apa. Janganlah menunggu untuk menangis meminta
kasihKu ketika hal itu sudah terlambat. [292.10]
Juru Selamatmu [292.11]
Yesus Kristus [292.12]
293. Jika tanpa tindakan KerahimanKu itu maka bangsa-bangsa akan saling
menghancurkan sesamanya
Sabtu, 31 Desember 2011 | [293.1] - [293.14]
(Diambil dari pewahyuan pribadi yang disampaikan kepada Maria Kerahiman Ilahi dan
termasuk didalamnya ada Doa Perjuangan ke 16, agar manusia menerima rahmat yang
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diberikan kepada mereka oleh Yesus selama Peringatan itu dan sebuah janji untuk
mewartakan SabdaNya kepada seluruh dunia). [293.1]
PuteriKu, Peringatan itu akan membuktikan kepada semua orang akan otentisitas dari
pesan-pesan kudusKu ini bagi dunia. Janganlah kamu meragukannya. Tidak satupun dari
pesan-pesan ini yang tercemar. [293.2]
Bersiaplah bagi Peringatan itu dan katakanlah kepada keluargamu dan anak-anakmu agar
mendaraskan doa singkat ini untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka.
[293.3]
Aku akan memberimu sebuah Doa Perjuangan yang khusus sekarang bagi dunia untuk
menolong jiwa-jiwa agar tetap kuat selama tindakan Kerahiman Yang Besar itu yang
Kuberikan kepada dunia. [293.4]
Oh Yesusku, kuatkanlah aku selama cobaan dari KerahimanMu yang besar itu. [293.5]
Berilah aku rahmat yang diperlukan agar aku menjadi kecil di mataMu. [293.6]
Bukalah mataku terhadap kebenaran dari janjiMu akan Keselamatan Kekal itu. [293.7]
Ampunilah dosa-dosaku dan perlihatkanlah kasihMu serta tangan persahabatanMu.
[293.8]
Peluklah aku didalam lengan Keluarga KudusMu agar kami semua bisa menjadi satu
kembali. [293.9]
Aku mengasihiMu, Yesus, sejak saat ini dan seterusnya dan aku akan mewartakan Sabda
KudusMu tanpa rasa takut didalam hatiku dan dengan kemurnian jiwa untuk selamalamanya. Amin. [293.10]
Janganlah takut akan KerahimanKu yang besar ini yang harus terjadi atau bangsa-bangsa
akan saling menghancurkan sesamanya. [293.11]
Sebagian besar umat manusia akan bertobat, dan pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa
kini semakin dahsyat. [293.12]
Yesusmu yang mengasihi [293.13]
Penebus umat manusia [293.13]
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