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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 2012

Minggu, 1 Juli 2012 - Senin, 31 Des 2012
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476. Sakramen-sakramen Pengakuan Dosa, Pembaptisan, Perkawinan dan Ekaristi Kudus
harus dipertahankan

Minggu, 1 Juli 2012, jam 15.45

PuteriKu yang terkasih, betapa saat ini dosa sangat menghancurkan Aku dan betapa Aku
menderita siksaan oleh karena penolakan. 

KepalaKu seakan dihancurkan oleh duri-duri dari MahkotaKu ketika Kepala GerejaKu, Wakil
KudusKu di  dunia, menderita karena penganiayaan yang ditanggungnya dari  tangan para
musuhnya. 

GerejaKu di dunia, TubuhKu di dunia, adalah satu. Penyaliban itu sedang dipersiapkan. 

Diktrin-doktrin  GerejaKu,  sama  seperti  Ajaran-ajaranKu  di  dunia  dulu  dikoyak-koyak
hingga berkeping-keping oleh kaum Parisi dan mereka yang mengaku mengenal  Sabda
BapaKu lebih dari pada Aku, kini akan dikoyak-koyak juga. 
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Kamu semua harus berdoa bagi GerejaKu di dunia. Hendaklah kamu selalu ingat bahwa tak
ada doktrin lain selain yang diwartakan olehKu selama kehidupanKu di dunia.  

Segala sesuatu yang merupakan Kebenaran tak boleh dirubah karena jika begitu maka
kamu akan dipaksa untuk menelan kebohongan. 

PuteriKu, jangan biarkan mereka yang terus menolak SabdaKu saat ini  bisa melemahkan
kamu, atau para pengikutKu,  didalam upaya menolong Aku menyelamatkan GerejaKu di
dunia. 

Karena  sekali  musuh  menyerang  GerejaKu,  kamu  harus  bersatu  padu  dan  memastikan
bahwa Injil disebar-luaskan hingga ke ujung-ujung dunia. 

Sakramen-sakramen  Pengakuan  Dosa,  Pembaptisan,  Perkawinan  dan  Ekaristi  Kudus,
harus dipertahankan. Hal ini nantinya akan sulit untuk didapatkan.  

Para hamba kudusKu yang mengasihi Aku harus memulai persiapan itu sekarang. Karena
segera kamu akan dilarang untuk memberikan Karunia-karunia ini kepada anak-anak Allah.

Saat persiapan itu telah dimulai. 

Ijinkanlah Aku untuk memerintah kamu, menuntun kamu, dan menolongmu membawa sisa
GerejaKu menuju pintu-pintu Surga.

Yesusmu yang mengasihi 

477.  SabdaKu adalah SabdaKu. Tak ada manusia yang bisa membela SabdaKu karena ia
tertera didalam batu.

Senin, 2 Juli 2012, jam 18.00
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PuteriKu yang terkasih, adalah penting agar para pengikutKu tetap bersabar.

Masa depan tak akan bisa dipercepat. 

Segala rencana yang dilakukan oleh BapaKu Yang Kekal akan berkembang secara alami oleh
Kuasa Ilahi. 

Waktu yang disediakan bagimu untuk menolong Aku mempersiapkan umat manusia bagi
saat KerahimanKu yang besar itu amatlah berharga. Ia adalah waktu dimana banyak sekali
orang bisa diselamatkan melalui doa-doamu.

Pengharapan,  iman,  dan kasih kepadaKu,  Yesusmu yang terkasih, akan mempertahankan
kamu didalam tugasmu.  

Jika  kamu  menyaksikan  berbagai  kekejaman  dihadapanmu,  ketika  segala  sesuatu  yang
dimaksudkan  untuk  menghormati  Aku  dihancurkan,  maka  kamu  tahu  bahwa  wakutnya
sudah dekat. 

Kamu harus ingat bahwa semua ini harus terjadi dan bahwa tugasmu adalah berjuang untuk
memerangi dan menahan si musuh, sebagai bagian dari pasukanKu. 

PasukanKu akan dilengkapi dengan Karunia-karunia Ilahi dan ia akan menarik bersamanya
semua orang yang berada didalam kegelapan. 

Persiapan itu membutuhkan waktu. Doa membawamu semakin dekat dengan Hati KudusKu
dan membanjiri  jiwamu dengan oksigen yang diperlukannya untuk bertahan menghadapi
pertempuran mendatang. 
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Sementara kamu bertumbuh semakin kuat dengan rahmat yang Kuberikan kepadamu maka
akan menjadi mudah bagimu untuk mengenali para musuhmu yang amat membenci segala
sesuatu yang Kuperjuangkan. Hal ini akan menyakitkan dan melukai kamu, dan membuatmu
marah, tetapi kamu harus tetap tenang dalam NamaKu setiap saat.  

Jika  kamu  ditentang  dalam  NamaKu,  hendaknya  kamu  menanggapinya  dengan  kasih.
Janganlah berusaha menganalisa Pesan-pesanKu karena kamu tak perlu melakukan hal itu.  

SabdaKu adalah SabdaKu. Tak ada manusia yang bisa membela SabdaKu karena ia tertera
didalam batu.

Seseorang  yang  berusaha  menghancurkan  SabdaKu,  ataupun  mengata-ngatainya,  tak
akan berhasil karena mereka itu tak berdaya menghadapi Sabda KudusKu. 

Kini setelah kamu mengetahui SuaraKu, maka hendaknya kamu siap menghadapi rasa sakit
yang akan kau tanggung ketika kamu mewartakan SabdaKu saat ini.

Sebutlah NamaKu saat ini, terutama diantara orang yang disebut sebagai Kristiani, maka
akan muncul sikap diam yang tidak nyaman. 

Bicaralah secara terbuka mengenai kebaikan dan kejahatan, maka kamu akan dicibirkan. 

Tunjukkanlah bahwa dosa bisa menghancurkan anak-anakmu, maka kamu akan ditanya
‘dosa itu apa’?

Saat ini banyak orang yang tidak tahu apa itu dosa. Banyak yang menerima bahwa dosa
adalah bagian yang normal, sebuah sifat yang bisa diterima, didalam kehidupan mereka. 

Mereka  merasa  senang  membiarkan  dosa  terjadi,  karena  hal  itu  memberi  mereka
kebebasan  untuk  mengejar  kenikmatan  lainnya,  memuja  allah-allah  palsu  dan
memuaskan nafsu mereka. 
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Tidak, mereka memang sengaja tidak mau mendengar karena hal itu tidak sesuai dengan
keinginan mereka. 

Kamu,  para pengikutKu yang terkasih,  akan dilihat  sebagai  orang yang terobsesi  dengan
sebuah kesenangan terhadap agama dan sebuah kasih kepada Allah, dimana semuanya ini
tidak ada manfaatnya di mata orang yang buta. 

Inilah sebabnya kamu harus bersiap-siap. Inilah sebabnya kamu harus kuat. Bagi jiwa-jiwa
seperti itulah kamu harus berdoa dan menolong Aku menyelamatkan mereka. 

Memperhatikan jiwa-jiwa seperti ini yang mengecewakan kamu, menyakiti kamu ataupun
menghina kamu, hanyalah membuang-buang waktu saja. 

Tanggapilah dengan kasih dan sikap diam yang penuh martabat.

Janganlah takut untuk mewartakan tentang Aku, tetapi janganlah memaksakan Aku kepada
jiwa-jiwa sedemikian rupa hingga mereka akan berlari menjauh darimu. Sebaliknya, bawalah
mereka kepadaKu melalui doa-doa dan penderitaanmu. 

Aku memberkati kamu, pasukanKu yang kuat dan berani. 

Aku mengasihi kamu. 

Aku berjalan bersamamu disetiap langkahmu untuk membawa jiwa-jiwa kepadaKu. 

Yesus Kristusmu yang mengasihi 
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478.  Penderitaan  yang  terbesar  dari  segala  penderitaan  adalah  kekosongan  spirituil
dimana kamu tak bisa merasakan sedikitpun kasih kepadaKu, Yesusmu

Selasa, 3 Juli 2012, jam 20.00

PuteriKu  yang  terkasih,  ketika  Aku  mengirimkan  kepadamu  berbagai  cobaan  seperti
kekeringan spirituil ini, hendaknya kamu bisa segera mengenalinya. 

Hendaknya  kamu  juga  mau  menerima  bahwa  jika  kamu  menanggung  kekeringan  jiwa
seperti  ini  maka  hal  itu  terjadi  karena  sebuah  alasan.  Alasannya  adalah  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa melalui penderitaan itu. 

Jiwa-jiwa kurban percaya bahwa penderitaan adalah salah satu dari dua hal. 

Pertama-tama, ada penganiayaan eksternal yang akan kau derita karena pekerjaanmu. 

Kemudian  ada  lagi  penderitaan  jasmani,  yang  dipersembahkan  secara  cuma-cuma
kepadaKu, sebagai sebuah hadiah, untuk menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa. 

Kemudian penderitaan yang terbesar dari seluruh penderitaan adalah berupa kekosongan
spirituil dimana kamu tak bisa merasakan sedikitpun juga kasih kepadaKu, Yesusmu, dimana
tak ada doa-doa yang bisa melepaskan kamu dari penjara kesedihan itu. 

Berusahalah semampumu, doa akan terasa amat menyiksa.

Berusahalah semampumu untuk merasakan belas dan kasihKu maka kamu akan bersedia
untuk berjuang. 

Ini  adalah  merupakan  bentuk  pemisahan  spirituil  dimana  seolah  DiriKu  berada  jauh
hingga kamu tak lagi bisa meraih Aku.
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Namun apa yang tidak kau ketahui adalah ini.

Ini adalah sebuah Hadiah, sebuah rahmat dariKu. Ia meninggikan kamu di mataKu dan
cobaan  serta  penderitaan  yang  kau tanggung  memang  Kuijinkan  untuk  terjadi  karena
kasihmu  yang  murni  dan  murah  hati  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  yang  berada
didalam kegelapan.  

Nampaknya  seolah  hal  itu  tidak  adil,  tetapi  semakin  dekat  kamu  datang  kepada  Hati
KudusKu, semakin besar kamu menderita penganiayaanKu karena dosa-dosa umat manusia.

Hanya mereka yang memiliki  hati yang sederhana dan murni,  tanpa adanya kepentingan
diri,  hingga  mereka  menempatkan  Aku  diatas  segala  hal  di  dunia  ini,  maka  kamu  bisa
menanggung sakitKu. 

Jiwa-jiwa seperti ini sengaja dipilih secara hati-hati olehKu dan mereka akan bekerja sama
denganKu,  melalui  karunia  penderitaan  mereka,  untuk  menolong  Aku  didalam  Rencana
KeselamatanKu.

Janganlah  takut,  puteriKu,  jika  Aku tidak  berada  disini.  Mungkin  kamu tidak  merasakan
kehadiranKu,  tidak  bisa melihat  Aku atau  merasakan kasih  yang besar  kepadaKu seperti
yang biasa kau alami, tetapi Aku berada disampingmu. 

Percayalah selalu kepadaKu, para pengikutKu, meski kamu merasa sulit untuk berdoa. 

Percayalah  kepadaKu  jika  kamu  merasa  rindu  kepadaKu,  yang  tak  bisa  dipuaskan,
betapapun kerasnya kamu berusaha untuk berkomunikasi denganKu.  

Ketahuilah bahwa jika hal ini terjadi, maka sebenarnya Aku berada lebih dekat denganmu
dari pada yang kau sadari.  
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Ketahuilah bahwa pada saat-saat  inilah Aku meninggikan kamu hingga menjadi  pasukan
sejati, pejuang sejati, didalam pertempuran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Aku  mengasihi  kamu.  Janganlah  menyerah.  Janganlah  merasa  dikecewakan  karena  Aku
selalu berjalan bersamamu.

Saatnya  akan  tiba  ketika  penderitaan  akan  dilupakan.  Sebagai  gantinya  adalah  berupa
kebahagiaan  yang  akan  melanda  seluruh bumi  dan  yang  hanya  mungkin  terjadi  karena
kurbanmu bagi semua anak-anak Allah yang memerlukan pertolonganmu. 

Yesusmu 

479. Perawan Maria : Apapun yang terjadi di dunia ini, anak-anak, ketahuilah bahwa Allah
Yang Maha Tinggi masih berkuasa.

Rabu, 4 Juli 2012, jam 12.50

Anakku, mereka yang telah menyaksikan keajaiban-keajaiban dari penampakanku di dunia
akan tahu bahwa saat bagi rahasia-rahasia dan nubuatan itu akan segera dibuka.

Anak-anak,  aku  telah  memperkenalkan  diriku  di  dunia  selama  beberapa  waktu  untuk
mempersiapkan kamu bagi kedatangan kembali dengan mulia dari Puteraku. 

Puteraku  sedang  mempersiapkan  kamu  semua  melalui  berbagai  visiuner  dan  nabi  agar
kamu layak menerima KaruniaNya yang berupa Kehidupan Kekal.   

Janganlah kamu merasa takut akan masa mendatang jika kamu percaya akan Puteraku
karena Dia adalah Roti Kehidupan dan kamu akan memiliki masa depan yang baru dan
menakjubkan.

Apapun yang terjadi di dunia ini, anak-anak, hendaknya kamu tahu bahwa Allah Yang Maha
Tinggi masih berkuasa. 
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Si ular itu tak berdaya menghadapi Bapaku.

Kekuatan dari ular itu hanya disokong oleh mereka yang menjadi mangsanya serta berbagai
godaan yang diletakkannya di jalan mereka. 

Manusia menjadi  tawanan ketika dia berdosa karena kekuatannya untuk menahan dosa-
dosa dan penentangan lain terhadap Bapaku semakin lemah. 

Kemudian dia akan terus berbuat dosa hingga dia terjerumus didalam sebuah kegelapan
yang sangat pekat hingga dia tak bisa lolos darinya, betapapun kerasnya dia berusaha. 

Anak-anak, kini kamu berkewajiban, demi kasihmu kepada Puteraku, untuk menolong jiwa-
jiwa yang malang itu.

 

Hanya kamu yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka, karena banyak orang yang
tak mampu menolong dirinya sendiri. 

Kamu  adalah  para  pejuang  yang  dibutuhkan  oleh  Puteraku  saat  ini.  Melalui  kasihmu
kepadaNya maka Dia akan melimpahkan rahmat kepada jiwa-jiwa yang tersesat itu asalkan
kamu mau meminta pertolonganNya melalui doa-doamu. 

Inilah  doa  Perjuangan  (64)  untuk  menyelamatkan  saudara-saudaramu,  laki-laki  dan
perempuan.

Doa Perjuangan (64) : Selamatkanlah para saudaraku  

Oh Juru Selamatku yang terkasih, Yesus Kristus  

Terimalah persembahanku ini yang berupa doa dan kurban 

guna menolong menyelamatkan para saudaraku
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dari penjara kegelapan tempat mereka berada kini

Ijinkanlah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka 

Aku mohon kepadaMu ampunilah dosa-dosa mereka 

dan agar Engkau sudi membanjiri jiwa-jiwa mereka dengan Roh Kudus 

Sehingga  mereka  bersedia  berlari  menuju  tanganMu  seperti  pengungsi  yang  sangat
memerlukan, sebelum mereka musnah selamanya

Dengan rendah hati dan syukur aku persembahkan kepadaMu penyerahan diriku ini bagi
jiwa-jiwa 

Amin

Anak-anak, kamu adalah satu dengan Puteraku.

Kasihmu membawa penghiburan  yang  besar  bagiNya.  Doa dan kurbanmu menolongNya
membawa seluruh umat manusia kepada keselamatan didalam FirdausNya Yang Baru diatas
bumi.

Hanya dengan begitu maka Keluarga Kudus Allah Yang Maha Tinggi bisa bersatu kembali dan
hidup didalam damai selamanya. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

480.  Allah Bapa : Tak ada manusia yang bisa menjelaskan bagaimana Aku menciptakan
alam semesta ataupun manusia, betapapun kerasnya mereka berusaha, karena itu adalah
tidak mungkin. 

Kamis, 5 Juli 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, tolonglah Aku didalam kesedihanKu ini ketika Aku menangis bagi
seluruh anak-anakKu yang tidak mau menerima kenyataan bahwa Aku ada.  

11



The Warning Indo 2012

Betapa Aku merindukan mereka.

Betapa Aku menangis atas jiwa-jiwa mereka yang malang itu. 

Begitu  pandai  dan  cerdiknya  pengetahuan  manusia,  namun  mereka tak  mampu meraih
Kebenaran yang adalah Aku sendiri. 

Aku adalah awal.

Aku adalah Pencipta segala sesuatu yang ada.

Aku adalah Bapa mereka, meski mereka menolak Aku.

Seandainya mereka bisa melihat Kebenaran.

Seandainya mereka mengijinkan Aku menyentuh hati mereka maka Aku bisa menunjukkan
pada mereka rencana-rencanaKu yang mulia dan menakjubkan yang menantikan mereka. 

Banyak dari jiwa-jiwa ini tidak mengenal Aku bukan karena kesalahan mereka sendiri.

Jiwa-jiwa itu akan diperlihatkan kepada Kebenaran sehingga mereka mau memilih JalanKu. 

Mereka yang diberi dengan Kebenaran namun yang membiarkan penalaran manusiawi serta
pemujaan terhadap kecerdasan manusia untuk membutakan mereka, kini mereka terlepas
dariKu. 
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Banyak  dari  jiwa-jiwa  itu  akan  bertobat,  namun  banyak  pula  yang  akan  menolak  Piala
Keselamatan yang dihadirkan dihadapan mereka oleh PuteraKu yang terkasih.  

Anak-anak dari HatiKu, Aku mohon kepadamu. Tolonglah Aku menyelamatkan anak-anakKu
yang amat berharga.

Air  mataKu  mengalir  saat  ini  dan  Aku  memintamu  untuk  membawa  mereka  kepadaKu
melalui Kerahiman Ilahi dari PuteraKu. 

Banyak sekali jiwa-jiwa ini, termasuk anak-anak muda, yang secara terbuka menentang
Aku, untuk menunjukkan kepada orang lain betapa cerdiknya mereka. 

Sebuah  penghormatan  yang  berlebihan  atas  kecerdikan  manusia  adalah  merupakan
godaan yang dimasukkan kedalam jiwa anak-anakKu oleh si musuh.  

Binatang itu menghancurkan jiwa-jiwa anak-anakKu dan mereka tidak sadar akan apa yang
sedang dilakukan atas diri mereka. 

Banyak  sekali  malaikat  durhaka  yang  meyakinkan  umat  manusia  bahwa  kecerdasan
manusia adalah sempurna.

Ketika manusia  percaya atau meyakinkan dirinya  bahwa dia  telah mengetahui  Hukum
Ilahi dari Penciptaan, maka dia telah jatuh kedalam jerat penipuan. 

Tak ada manusia yang bisa menjelaskan bagaimana Aku menciptakan alam semesta ataupun
manusia, betapapun kerasnya mereka berusaha, karena hal itu adalah tidak mungkin.

Kapankah mereka akan belajar?
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Kapankah mereka akan melihat bahwa anak-anakKu, jiwa-jiwa yang murni, sederhana dan
rendah hati, yang mau menerima Aku, menyadari akan kebenaran yang sederhana ini?

Mereka tidak meminta bukti, karena mereka merasakan KasihKu didalam hati mereka yang
murni  yang selalu  terbuka hingga Aku bisa melimpahi  jiwa-jiwa mereka dengan Rahmat
Ilahi. 

Aku adalah Allahmu, Penciptamu dan Bapamu yang alami.

Anak-anakKu  hendaknya  datang  kepadaKu  melalui  PuteraKu  yang  terkasih  dan  dengan
kehendak bebas mereka. Aku tak bisa memaksa mereka.

Kamu,  anak-anakKu,  telah diberi  kemampuan untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa
mereka.

Kamu semua yang menanggapi  permintaanKu ini  untuk menyelamatkan para saudaramu
melalui doa dan kurban, akan menerima rahmat yang istimewa. 

KuasaKu adalah tak terbatas.

Keajaiban-keajaibanKu,  bersama  penderitaan  dan  doa-doa  dari  anak-anakKu,  akan
dimanfaatkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat itu, dari kematian kekal. 

Aku mengasihi kamu, anak-anakKu yang terkasih.

Datanglah  dan  tolonglah  Aku  mempersatukan  keluargaKu  dan  membantu  PuteraKu
mengalahkan binatang tu sebelum ia mencuri lebih banyak lagi anak-anakKu.  

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

14



The Warning Indo 2012

481.  Sepertiga dari dunia ini akan dihancurkan ketika para malaikat menumpahkan api
dari ke empat penjuru langit

Jumat, 6 Juli 2012, jam 16.15

PuteriKu yang terkasih, waktunya telah disediakan agar Pesan-pesan KudusKu kepada dunia
ini didengar oleh setiap jiwa, tua dan muda, di setiap bangsa. 

Banyak  dari  anak-anak  Allah  akan  terbangun  dan  mendengarkan  petunjuk-petunjukKu
asalkan mereka diberi jalan kepada pesan-pesan ini. 

Ketahuilah  sekarang  bahwa  berbagai  perubahan  telah  terjadi  seperti  yang  dinubuatkan
dimana tanaman tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelumnya dan ketika musim tidak
lagi menetap. 

Berbagai  perubahan  ini  dilakukan  oleh  tangan  dari  BapaKu  Yang  Kekal  sementara  Dia
membawa hukum-hukum yang baru atas dunia ini yang pasti dirasakan oleh manusia. 

Tidak ada di dunia ini, melalui hukum-hukum alam, yang tetap sama seperti sebelumnya. 

Permukaan laut semakin tinggi, air akan meluber, bumi akan terguncang dan tanah menjadi
tandus. 

BapaKu akan memberikan pemurnian yang besar untuk menghentikan penyebaran dosa
yang merupakan sumber kesedihan bagiNya. 

Bangsa-bangsa  yang  melawan  Hukum-hukumNya  akan  sangat  menderita.  Mereka  akan
segera  mengerti  bahwa  dosa-dosa  mereka  tidak  lagi  bisa  diterima  dan  mereka  akan
dihukum. 
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Hukuman  atas  mereka  bertujuan  untuk  mencegah  kerusakan  jiwa-jiwa  lainnya  dan  jika
mereka tidak mau merubah jalan mereka yang jahat itu maka mereka akan dipaksa untuk
melakukannya melalui campur tangan ilahi. 

PuteriKu, hendaknya kamu menyebar-luaskan SabdaKu ini dengan cepat sekarang karena
saat Peringatan itu semakin dekat.

Banyak bangsa harus diberi dengan Kitab Kebenaran agar mereka bisa mempersiapkan diri
bagi KedatanganKu Yang Kedua.

Saat bagi KedatanganKu Yang Kedua adalah setelah saat Peringatan itu. 

Berbagai pemurnian, yang dilakukan oleh para malaikat di Surga, atas perintah dari BapaKu,
telah dimulai  secara bertahap. Dan hal  ini  akan semakin meningkat ketika dosa semakin
marak. 

Pertempuran itu telah dimulai dan tahap-tahap awalnya bisa terlihat di berbagai negara. 

Kamu semua akan menyaksikan kehancuran didalam pola cuaca yang menimbulkan hujan
diatas bumi seperti erangan suara kesakitan karena keburukan dosa. 

Guncangan  akan  semakin  meningkat  dan  bangsa-bangsa  akan  menderita  sesuai  dengan
noda dosa yang membusukkan bagian dalamnya. 

Para pemimpin yang mengikuti antikris tak akan bisa lolos dari pandangan mata BapaKu dan
mereka akan dihancurkan. 

BapaKu  menghukum  mereka  yang  menjalankan  pemerintahan  yang  jahat  saat  ini  demi
menyelamatkan anak-anakNya dari cengkeraman kejahatan mereka.  
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Dia tak akan mundur dan menonton saja ketika para pemimpin ini, yang mengikuti antikris
yang tetap tersembunyi hingga kini, menghancurkan anak-anakNya. 

Sepertiga dari dunia ini akan dihancurkan ketika para malaikat menumpahkan api dari ke
empat penjuru langit. 

Kemudian  banyak  orang akan menyadari  bahwa ada sesuatu  yang  salah  dimana  hal  itu
menyulut murka dari BapaKu. 

Namun banyak orang yang masih belum belajar. Setelah Peringatan itu banyak orang yang
bertobat. Namun banyak juga yang tidak mau meski mereka telah diberi bukti akan keadaan
jiwa mereka saat itu. 

Mereka masih menyembah daya tarik yang palsu yang mereka sangka harus ditawarkan
oleh dunia.  Hanya saja  saat  ini  nafsu mereka serta berhala-berhala materi  yang mereka
sembah, akan menjadi semakin cabul dan jahat. Semua dosa-dosa mereka yang terlihat oleh
orang yang bisa menyaksikan mereka apa adanya, akan menjadi sangat buruk hingga hanya
sedikit saja anak-anak Allah yang mampu dan tahan melihatnya. 

Setiap  dosa  yang  menjijikkan  akan  diperlihatkan  secara  terbuka  yang  merupakan
penghinaan terhadap Allah.

Setiap perbuatan dosa akan semakin merendahkan pelakunya sedemikian rupa hingga dia
bertingkah menyerupai binatang. 

Segala  rasa  hormat  terhadap  tubuh  manusia  menjadi  hilang  dan  setiap  nafsu  jelek
dipamerkan kepada dunia untuk dilihat tanpa ada rasa malu didalam jiwa mereka.  

Mereka itu  menjadi  tawanan  dari  setan.  Mereka semua adalah  anak-anak  Allah  namun
mereka kehilangan jiwa mereka kepada binatang itu. 
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Berbagai pemurnian adalah merupakan rencana Allah untuk membersihkan bumi ini, untuk
memurnikan si pendosa serta tanah tempat kamu berjalan ini. 

Hanya setelah bumi ini dimurnikan, maka KedatanganKu Yang Kedua terjadi. 

Berdoalah para pengikutKu, untuk memohon keberanian dan keteguhan guna menghadapi
pemurnian-pemurnian ini. 

Janganlah kamu merasa takut, karena kamu sebagai pasukanKu, akan berdoa bagi bangsa-
bangsa itu dan menolong didalam pemurnian itu bagi pertobatan umat manusia. 

Meterai Allah yang hidup akan melindungi kamu semua. 

Karena kasih BapaKu kepada semua anak-anakNya maka Dia musti  memurnikan mereka
karena jika Dia tidak melakukannya, mereka akan terus berjalan maju, tanpa sadar, menuju
gerbang-gerbang neraka. 

Yesusmu 

482. Mungkin saja mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka musti diberi dengan Sabda
Allah

Sabtu, 7 Juli 2012, jam 15.30

PuteriKu  yang  terkasih,  ketika  Aku  meminta  kepada  umat  manusia  agar  mendengarkan
SuaraKu, sangatlah menyakitkan Aku ketika mereka yang mengasihi Aku berkata bahwa Aku
tak akan pernah berbicara dengan cara seperti ini. 

Seandainya saja mereka mau mendengar, maka HatiKu akan bersukacita dan lebih banyak
lagi jiwa-jiwa bisa diselamatkan. 
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Persiapan bagi KedatanganKu Yang Kedua telah disampaikan oleh BibirKu yang ilahi melalui
pesan-pesan ini.

Persiapan  bagi  kelahiranKu  juga  diberitahukan  melalui  para  nabi  lebih  dahulu  untuk
membangunkan anak-anak Allah akan kedatangan Mesias. 

Mengapa  para  puridKu  di  dunia  tidak  mau  menerima  kenyataan  bahwa  BapaKu  akan
mengutus para nabiNya untuk mewartakan KedatanganKu Yang Kedua? 

Betapa  sedikitnya  mereka  mengetahui  tentang  jalan  dimana  BapaKu  Yang  Kekal
mempersiapkan umat manusia untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar. 

Para pejabat Gereja, para hamba kudusKu, perlu mendengarkan panggilanKu saat ini karena
Aku membutuhkan pertolongan mereka. Namun banyak sekali yang tidak mau menanggapi.
Mereka akan menolak Aku, melalui pesan-pesanKu.  

Mereka baru menyadari Kebenaran ini ketika sudah terlambat. 

PuteriKu, janganlah takut untuk menerbitkan pesan-pesanKu termasuk pesan-pesan yang
kau anggap aneh dan menakutkan. 

Mungkin  saja  mereka  tidak  mendengarkan,  tetapi  mereka musti  diberi  dengan  Sabda
Allah.

Manusia tidak berhak menghentikan kamu mewartakan Sabda Kudus Allah. 

Tutuplah  telingamu  dan  abaikanlah  pendapat  yang  mencemooh  karena  hal  itu  tidaklah
penting. 

Bagi  kamu  yang  menyebut  dirimu  sebagai  umat  Kristiani  dan  yang  menumpahkan
cemoohan kepada pesan-pesanKu, Aku berkata ini.
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Dengan mencabik-cabik SabdaKu, dengan menganggap bahwa pesan-pesanKu menentang
dirimu,  dan  dengan mengejek  SabdaKu,  kamu telah  memutuskan tali  yang mengikatkan
dirimu dengan HatiKu. 

Kamu  tidak  mau  menerima pesan-pesanKu  ini  karena kamu menganggap  bahwa dirimu
telah mengenal Aku dan mengenali SabdaKu ketika hal itu disampaikan. Sebaliknya, kamu
telah menjadi mangsa dari si penipu yang membutakan kamu terhadap Kebenaran. 

Aku memanggil kamu semua, sekali lagi, agar kamu memanggilKu, Yesusmu yang mengasihi,
dan mengijinkan Aku untuk membuka hatimu.  

Biarlah Aku memenuhi kamu dengan kuasa Roh Kudus hingga kamu bisa mengenali Aku. 

Bagi  para  imam,  Aku memintamu  agar  kamu menyadari  bahwa saatnya  telah  tiba  bagi
nubuat-nubuat Daniel untuk dibuka dan bagi Meterai-meterai didalam Kitab Wahyu untuk
dibuka olehKu, Anak Domba Allah. 

Ingatkanlah dirimu akan JanjiKu. 

Aku akan datang kembali untuk mengadili yang hidup dan yang mati.

JanjiKu  untuk  membawa  kehidupan  kekal  bagi  semua  orang  yang  setia  kepadaKu  akan
segera digenapi. 

Kamu harus memastikan bahwa dirimu telah siap secara memadai bagi Peristiwa Yang Mulia
ini. 

Yesusmu 

483. Berhati-hatilah. Agama Dunia Baru itu dari luar nampaknya sebagai organisasi yang
baik, penuh dengan belas dan kasih.
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Minggu, 8 Juli 2012, jam 17.17

PuteriKu  yang  terkasih,  kemurtadan  besar  yang  Kukatakan  itu  kini  semakin  cepat
berkembang di dunia. 

Saat  ini  ia  menyebar  laksana  tirai  yang  menyelimuti  Gereja  KudusKu  di  dunia  dan
menghalangi penglihatannya seperti kabut tebal.  

Inilah saat bagi perpecahan besar didalam GerejaKu menjadi dua kubu. 

Pada satu sisi kamu akan menemukan para hamba kudusKu yang terkasih dan setia yang
mengikuti ajaran-ajaranKu dan yang tak pernah menyimpang darinya.  

 

Pada sisi yang lain adalah imam-imam dan para pemimpin lainnya didalam Gereja-gereja
Kristiani yang dipengaruhi oleh kehidupan modern dan yang akan mencemarkan Hukum-
hukumKu. 

Mereka  tunduk  kepada  tekanan  dari  manusia  yang  menghendaki  agar  mereka  bersikap
torelan  dalam  Nama  Allah  dengan  merubah  Hukum-hukum  Allah  agar  sesuai  dengan
keinginan manusia. 

Mereka itu penuh dengan kesombongan,  kecongkakan serta ambisi-ambisi  duniawi.  Bagi
mereka tidak masalah jika harus merubah Sakramen-sakramen Kudus agar sesuai dengan
rencana mereka yang jahat. 

Mereka akan mendukung tindakan kekejian untuk dilakukan didalam Gereja-gereja BapaKu
dan semuanya dilakukan demi alasan hak-hak sipil serta toleransi. 

Mereka akan ikut berbuat dosa dan akan menghinakan Aku dengan memamerkan dosa-
dosa  itu  dihadapan  Tabernakel-tabernakelKu  yang  kudus,  dengan  berharap  agar  Aku
bersedia menerima perbuatan keji itu. 
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Segera mereka akan menghapuskan semua Sakramen untuk memenuhi keinginan semua
orang.

Sebagai gantinya akan diadakan pesta perayaan serta berbagai bentuk hiburan. 

Hal ini akan menjadi sebuah gereja Dunia Baru yang membanggakan sebuah bangunan
mengesankan di Roma tetapi yang tidak menghormati Allah. 

Ia akan dibangun dengan simbol-simbol setan yang rahasia agar dilihat oleh semua orang
dimana ia mengidolakan binatang itu. 

Setiap dosa yang menjijikkan BapaKu akan dihormati secara terbuka dan jutaan orang akan
menerima hukum-hukum mereka yang  penuh dengan kebejatan  moral  itu  yang  mereka
anggap sebagai layak di Mata Allah. 

Para hamba kudusKu yang tetap setia kepadaKu terpaksa harus mengadakan Misa Kudus
secara sembunyi-sembunyi, atau mereka akan menghadapi penjara. 

Mereka akan mengumpulkan kekuatan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka akan
terus memberi makan kepada anak-anak Allah dengan Makanan Kehidupan.

Mereka harus memastikan bahwa semua orang yang mereka tuntun diberi perlindungan
dengan Meterai dari Allah Yang Hidup. 

Waktunya sudah sangat dekat sekarang, bagi berdirinya ‘bait yang baru itu’ untuk dibangun
guna menghormati binatang itu. 

Bait ini akan dibangun melalui kekuasaan antikris yang bersifat diktator yang akan segera
memasuki panggung dunia ini sebagai ‘manusia damai’.
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Berkumpullah  bersama  semua  pengikutKu  sesegera  mungkin.  Imam-imamKu  yang
mengenali  SuaraKu,  hendaklah  kamu  memulai  persiapanmu  untuk  memastikan  bahwa
GerejaKu  diatas  bumi  ini  bisa  menanggung,  dengan  kekuatan,  segala  penganiayaan
mendatang. 

Pada saatnya nanti  tempat-tempat pengungsian akan siap untuk kau pergunakan karena
Aku telah memerintahkan kepada para pengikutKu beberapa waktu ini untuk memastikan
bahwa semua itu akan bermanfaat bagimu. 

Penganiayaan ini akan berlangsung singkat, dan kamu akan bisa melewatinya, meski amat
menyakitkan. 

Berhati-hatilah. Agama Dunia Baru itu dari luar nampaknya sebagai  organisasi yang baik,
penuh dengan belas dan kasih.

Ia akan memancarkan citra toleransi yang besar dan akan memuji-muji setiap dosa yang
pasti diketahui oleh Allah. Tetapi ia akan memutar-balikkan setiap dosa agar ia nampak bisa
diterima di Mata Allah. 

Tetapi kamu harus tahu bahwa kekejian semacam itu sangat menyakitkan Aku dan celakalah
mereka yang mengikuti jalan yang berbahaya ini menuju kutukan kekal. 

Dosa adalah tetap dosa di MataKu. 

Waktu tak bisa merubah hal  ini.  Aturan-aturan yang baru agar  sesuai  dengan keinginan
manusia didalam mengejar dosa, tak akan pernah diterima olehKu. 

Bersiaplah sekarang guna menghadapi penipuan besar ini, karena ia akan segera terjadi. 

Yesusmu 
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484.  Setiap  orang  yang  hidup  di  dunia  akan  melihat  jiwa  mereka  dan  sadar,  dalam
berbagai kasus untuk pertama kalinya, bahwa mereka memiliki jiwa 

Senin, 9 Juli 2012, jam 23.00

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin mempersiapkan semua pengikutKu saat ini  sedemikian
rupa  hingga  bukan  hanya  untuk  menolong  mereka  saja  tetapi  juga  semua  orang  yang
mereka kasihi, bagi saat Peringatan itu. 

Tidaklah cukup jika bertobat karena rasa takut saja. Diperlukan sebuah tindakan silih. 

Bagi  kamu  semua,  para  pengikutKu,  dengarkanlah  petunjuk-petunjukKu  sekarang  untuk
mempersiapkan jiwamu bagi Peringatan itu.

Hendaklah kamu memulainya dengan merenungkan segala kesalahanmu terhadap dirimu
sendiri maupun terhadap tetanggamu. 

Bagi umat Katolik, hendaklah kamu menerima Sakramen Pengakuan Dosa setiap dua minggu
sekali jika kamu ingin selalu berada dalam keadaan rahmat.

Dengan demikian maka sakit yang kau rasakan pada saat Peringatan itu akan ringan saja dan
kamu akan memiliki kekuatan untuk menolong para saudaramu yang akan menderita sakit
dan  perasaan  bersalah  yang  hebat  saat  mereka  menerima  pencerahan  atas  suara  hati
mereka.  

Bagi kamu yang memeluk agama Kristiani atau kepercayaan lain, yang percaya akan pesan-
pesan  ini,  hendaknya  kamu  mendaraskan  doa  yang  diberikan  kepadamu  didalam  doa
Perjuangan (24) : Indulgensi Penuh bagi absolusi.

Hendaknya  kamu  mendaraskan  doa  ini  selama  tujuh  hari  berturut-turut  maka  Aku,
Yesusmu, akan memberimu pengampunan.
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Doa Perjuangan (24)

Oh Yesusku, Engkau adalah cahaya dunia.

Engkau adalah nyala api yang menyentuh semua hati.

Kerahiman dan kasihMu tak ada batasnya. 

Kami tidak layak untuk Kau tebus dengan kurban kematianMu di kayu salib.  

Namun kami tahu bahwa kasihMu kepada kami adalah lebih besar dari pada kasih kami
kepadaMu.  
Berilah kami, oh Tuhan, karunia kerendahan hati agar kami layak menerima KerajaanMu
yang baru.

Penuhilah  kami  dengan  Roh  Kudus  agar  kami  bisa  berjalan  maju  dan  memimpin
pasukanMu  
untuk mewartakan kebenaran atas Sabda KudusMu serta mempersiapkan para saudara
kami  bagi Kemuliaan dari KedatanganMu Yang Kedua diatas bumi.

Kami menghormati Engkau 

Kami memuji Engkau 

Kami  persembahkan  diri  kami,  kesedihan  kami,  penderitaan  kami,  sebagai  hadiah
bagiMu demi keselamatan jiwa-jiwa 

Kami mengasihi Engkau, Yesus 

Kasihanilah semua anak-anakMu dimanapun mereka berada 

Amin.

Kini Aku memberikan sebuah doa khusus untuk kau daraskan bagi jiwa-jiwa malang yang
mungkin akan mati karena terkejut selama saat Peringatan itu dan yang mungkin berada
dalam keadaan dosa berat. 
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Doa Perjuangan (65) bagi mereka yang berada dalam keadaan dosa berat

Oh Yesus yang terkasih, Juru Selamat umat manusia

Dalam  Kerahiman  IlahiMu  aku  mohon  pengampunanMu  bagi  jiwa-jiwa  malang  yang
berada dalam keadaan berdosa yang mungkin akan diambil dari dunia ini selama saat
Peringatan itu

Ampunilah dosa-dosa mereka 

dan sebagai kenangan akan KesengsaraanMu aku mohon kepadaMu 

berilah aku karunia yang khusus ini sebagai silih atas dosa-dosa mereka.  

Aku mempersembahkan diriku didalam pikiran, tubuh dan jiwaku sebagai silih

untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka, dan membawa mereka kepada kehidupan kekal

Amin 

Para  pengikutKu,  Peringatan  itu  adalah  merupakan  sebuah  peristiwa  Keselamatan  yang
besar dimana Aku akan membuktikan Kerahiman IlahiKu kepada dunia.

Setiap orang yang hidup di dunia akan melihat jiwa mereka dan sadar, dalam berbagai kasus
untuk pertama kalinya, bahwa mereka memiliki jiwa.

Saat itu sudah sangat dekat sekali dari sekarang dan kamu harus memulai persiapan itu. 

Janganlah  lupa akan petunjuk-petunjukKu agar  kamu memiliki  persediaan  makanan bagi
kebutuhan selama 10 hari, lilin-lilin yang sudah diberkati serta benda-benda suci didalam
rumahmu. 

Percayalah kepadaKu dan berbahagialah karena banyak jiwa akan diselamatkan. 
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Aku tak akan mengungkapkan tanggalnya, tetapi hendaknya kamu tahu apa yang harus kau
lakukan. 

Ketika  dosa-dosamu  dinyatakan  kepadamu,  hendaknya  kamu  meminta  pengampunan
kepadaKu dan tunduk serta bersyukur dengan segala kerendahan hati atas Karunia Ilahi ini
yang merupakan paspor  bagimu untuk menuju kepada kehidupan kekal  didalam Firdaus
Yang Baru diatas bumi ini. 

Ingatlah bahwa tak ada satu dosapun, betapapun besarnya, yang tak bisa diampuni asalkan
ada penyesalan hati. 

Juru Selamatmu yang mengasihi  

Yesus Kristus 

485. Mereka akan menolak Aku dengan berkata bahwa Sabda KudusKu ini bertentangan
dengan Sabda Allah

Rabu, 11 Juli 2012, jam 19.30

PuteriKu  yang  terkasih,  saat  ini  kamu  sedang  menanggung  sakitKu  saat  Aku  menangis
karena banyaknya anak-anak Allah yang sekarat dalam keadaan dosa berat.

Hal  itu  amat  menyakitkan  hingga  harus  Kutanggung  lagi  luka-luka  mengerikan  yang
dikenakan padaKu saat PenyalibanKu dulu. 

PuteriKu, adalah penting sekali  agar  kamu mengerti  apa yang sedang terjadi  atas dirimu
dimana  kamu  harus  tahu  bagaimana  menjalankan  tugas  ini  ketika  ia  menyebabkan
penderitaan bagimu.

Pelecehan yang kau alami dalam NamaKu memang diharapkan. 

Ketika suatu jiwa pilihan mewartakan Sabda KudusKu kepada dunia pada masa yang lalu,
mereka  harus  menderita  penghinaan  seperti  yang  kau  alami  saat  ini.  Mereka  diejek,
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dilecehkan,  dianggap  bodoh,  dan  bahkan  yang  lebih  buruk  lagi,  dituduh menipu seolah
mereka berkata bohong. 

Akupun disebut sebagai penipu. Akupun ditertawakan. Mereka berkata bahwa Aku penipu,
seorang yang curang dan melawan Sabda Allah. 

Mereka mencari berbagai alasan untuk membuktikan bahwa Aku pembohong. 

Bahkan  mereka  menggunakan  Sabda  Allah,  BapaKu  Yang  Kekal,  untuk  berusaha
membuktikan bahwa Aku berbicara melawan Kitab Suci. 

Setiap  orang  bisa  berkata  bahwa mereka  menyuarakan  Sabda  Allah.  Tetapi  sedikit  saja
mereka  yang  menerima  Sabda  Allah  dan  melaksanakannya  dengan  sungguh.  Biasanya
mereka mengabaikan.

Namun mereka yang berkata bahwa mereka berbicara dalam NamaKu, meski kenyataannya
tidak, dan yang secara sengaja menyebarkan kebohongan, biasanya mereka disambut dan
diterima karena adanya pengaruh tipuan dari setan. 

Dalam hal nabi yang benar, yang mewartakan kuasa SabdaKu, ia menimbulkan reaksi yang
keras. Dalam kasus seperti ini maka orang-orang akan memeluk SabdaKu dengan kasih demi
Kebenaran, atau bahkan mereka menyangkal Aku secara terus terang. 

Mereka yang mau menerima Aku akan merasakan kasihKu menyentuh jiwa mereka dengan
cara sedemikian hingga mengobarkan hati mereka dan mereka tak akan berpaling. 

Mereka yang menolak Aku bukannya mengabaikan Aku, melainkan mereka mengejek Aku
dan memfitnah Sabda KudusKu dengan  kekejaman  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai
Kristiani yang mereka anut. 
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Mereka akan menyangkal Aku dengan berkata bahwa Sabda KudusKu bertentangan dengan
Sabda Allah seperti yang dilakukan orang-orang ketika Aku masih berada di dunia dulu. 

Mereka  tidak  bisa  mengerti  mengapa  SabdaKu  menimbulkan  reaksi  yang  sangat  keras.
Mereka telah  digodai  oleh  setan  dan mereka tidak  menyadarinya.  Mereka membiarkan
pertahanan dirinya melemah dan mengijinkan setan menghalangi kasih mereka kepadaKu. 

Tak  seorangpun  yang  akan  mengabaikan  SabdaKu.  Mereka  tidak  bisa  melakukannya.
Karena hal itu akan menyulut reaksi yang mengasihi maupun membenci.

Yesusmu

486. Bagi banyak orang, Peringatan itu akan menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan,
karena dunia saat itu seakan berakhir

Kamis, 12 Juli 2012, jam 10.50

PuteriKu yang  terkasih,  janganlah  manusia meremehkan akibat  dari  Peringatan  itu  pada
seluruh umat manusia.

Bagi banyak orang Peringatan itu akan menjadi sebuah peristiwa yang mengerikan karena
dunia saat itu seakan berakhir.

Banyak orang akan melihat sebuah kejadian bencana dimana dua buah komet bertabrakan
didekat permukaan bumi. 

Kobaran  api  akan  terlihat  seolah  letusan  gunung  berapi  di  langit  dan  banyak  orang
menjadi takut.

Cahaya api berwarna merah yang merupakan Cahaya dari DarahKu, Cahaya KerahimanKu,
diberikan kepada kamu semua sebagai sebuah hadiah yang sangat besar hingga manusia
tak bisa menyadari apa yang sedang terjadi saat itu. 
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Banyak  orang  akan  merasakan  api  berkobar  didalam  tubuh  mereka  seolah  panasnya
matahari menyengat mereka.

Didalam hati,  mereka  akan  merasakan  panas  yang  membakar  hingga  sensasi  kesadaran
membuat mereka bisa menyaksikan peristiwa yang terjadi didalam jiwa mereka.  

Banyak orang yang merasakan bumi berguncang seolah terjadi gempa bumi. 

Tanah akan berguncang, mengerang, dan banyak yang akan tersungkur sambil menggapai
apa saja yang sekiranya bisa menjadi tempat perlindungan mereka. 

Namun  tanah  tak  akan  terbuka  dan  menelan  mereka.  Karena  peristiwa  ini  bukanlah
gempa bumi secara fisik, namun bersifat supernatural. 

Sebelum hal ini terjadi, pola cuaca akan menjadi kacau. 

SalibKu akan nampak setelah terjadinya letusan di langit. 

Banyak  orang  akan  menangis  karena  penyesalan  dan  kesedihan  dan  mereka  akan
menanggung sakitnya keadaan aib dirinya karena dosa-dosa mereka. 

Yang  lain-lainnya  akan  menjerit  serta  mengutuki  karena  mereka  tak  mampu  bertahan
menjalani  pencerahan  itu,  sebuah  tanda  ilahiah,  karena  gelapnya  jiwa-jiwa  mereka  dan
mereka akan berusaha menolak terang KerahimanKu. 

Mereka akan melolong-lolong menderita  sakitnya  api  neraka ketika  Tanda  KerahimanKu
memperlihatkan  nasib  yang  telah  menanti  mereka,  kecuali  mereka  mau  bertobat  dan
merubah jalan hidup mereka.  
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Jiwa-jiwa yang baik yang mengasihi Aku juga akan menderita karena banyak dari mereka
yang ternoda oleh dosa namun mereka akan menerima Absolusi saat itu juga. Merekapun
akan  merasa  direndahkan,  ketika  dosa-dosa  kesombongan  mereka  dinyatakan  kepada
mereka.   

Setelah peristiwa itu akan banyak orang tinggal didalam rumah mereka, dan banyak juga
yang harus memenuhi kebutuhan dirinya karena tidak adanya pelayanan umum. Itulah
sebabnya kamu harus bersiap-siap. 

Saat  itu  juga  menjadi  saat  penderitaan  ketika  jiwa-jiwa  akan  menanggung  sakitnya  Api
Penyucian karena proses pemurnian dirinya terjadi. Dengan demikian banyak orang akan
menyaksikan  keadaan  jiwa  mereka  dan  menjadi  direndahkan  dengan  cara  yang  belum
pernah mereka alami. 

Banyak orang akan menerima apa yang terjadi saat itu dan mereka akan tahu bahwa dirinya
telah diberi dengan Karunia yang besar dari Rahmat dan Kerahiman IlahiKu. 

Pertobatan akan terjadi secara global dengan skala yang belum pernah disaksikan sejak
KematianKu di kayu salib.  

Ada milyaran orang akan berpaling kepada Allah karena Kebenaran itu menjadi nyata. 

Mereka akan tahu dengan benar apa yang terjadi  pada Hari  Penghakiman itu nanti  dan
mereka  akan  tahu  bagaimana  menyelamatkan  jiwa-jiwa  mereka  karena  KasihKu
menyelimuti mereka. 

Mereka akan pulih kembali didalam pikiran, tubuh dan jiwa mereka. 

SalibKu akan menjadi bukti  dari  pernyataan Kerahiman IlahiKu yang dijanjikan kepada
umat manusia sejak lama. Ia akan terlihat di langit di seluruh dunia. 
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Sebuah saat ketenangan akan turun ke seluruh bumi sebagai akibat dari campur tangan ilahi
ini yang diberikan kepada anak-anak Allah untuk membangunkan mereka dari tidurnya.

Tetapi  para  malaikat  durhaka  akan  menyerang  semua anak-anak  Allah  melalui  pasukan
mereka yang setia yang menolak Piala KeselamatanKu. 

Dengan begitu sengitnya, dan dengan hati yang membatu dan diracuni oleh noda dari setan,
mereka akan memerangi mereka yang mengasihi Allah. 

Jumlah mereka tidak sebanding dengan orang yang mengikuti Kebenaran, namun kebencian
akan mengilhami mereka untuk membuat rencana jahat yang akan menghancurkan damai
dan ketenangan. 

Mereka akan membuat rencana untuk meyakinkan dunia bahwa peristiwa ini adalah sebuah
kecelakaan  kosmik  biasa  yang  bisa  dibuktikan oleh para  ahli.  Tetapi  yang menyedihkan,
banyak sekali orang yang percaya akan hal ini dan banyak anak-anak Allah yang terjatuh
kembali kepada kehidupan lama yang berdosa.

Pertempuran merebut  jiwa-jiwa akan semakin  gencar  dan beberapa waktu  kemudian  ia
akan mencapai konfrontasi akhir ketika KedatanganKu Yang Kedua itu mengakhiri kejahatan
itu. 

Para pengikutKu yang terkasih, jangan sampai pewahyuan ini menimbulkan rasa takut. 

Sebaliknya, bersiaplah bagi peristiwa yang mulia ini dan biarlah jiwamu memeluknya.

Terimalah  Tindakan  Ilahiah  yang  menakjubkan  ini  untuk  menguatkan  tekadmu  dan
menyebarkan KasihKu diantara keluarga dan sahabatmu. 

32



The Warning Indo 2012

Hendaknya kamu merasa bangga karena ikatanmu denganKu, Yesusmu, dan menolong Aku
menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan menolak KerahimanKu.  

Pergilah. Bersiaplah. Berbahagialah karena waktunya sudah dekat. 

Aku mengasihi kamu. 

Yesusmu

487.  Setelah  perang  dunia  akan  terjadilah  bencana  kelaparan  dan  kemudian  wabah
penyakit. Namun doa bisa meredakan pemurnian itu.

Jumat, 13 Juli 2012, jam 16.25

PuteriKu yang terkasih, hendaklah para pengikutKu tahu urutan peristiwa-peristiwa itu, dan
dengan mengetahui hal ini, mereka akan dikuatkan oleh pengetahuan ini sehingga mereka
bisa membantu meredakan Pemurnian itu. 

Peringatan  itu merupakan upaya terakhir  dari  BapaKu Yang Kekal  untuk  memasukkan
terang Allah, terang Kebenaran, kedalam hati manusia. 

Tanpa  hal  itu  maka  sebagian  besar  umat  manusia  akan  masuk  kedalam  neraka  karena
mereka tidak akan layak memasuki Kerajaan BapaKu. 

Ini adalah merupakan Tindakan Ilahiah dari Kerahiman yang besar untuk merebut anak-anak
Allah dari setan dan menjadikan mereka sebagai ahli waris yang sah. 

Karena  kegelapan  besar  yang  menyelimuti  dunia  saat  ini,  dimana  terang  Allah  hanya
nampak redup saja, maka Tindakan dari Allah ini memang perlu. 

Hal  itu akan memisahkan mereka yang baik  dari  mereka yang tenggelam didalam dosa,
namun  yang  masih  nekat  bergantung  kepada  Binatang  itu  serta  segala  janji-janji
kebahagiaan yang ditawarkannya di dunia ini. Sungguh sebuah waktu yang disia-siakan oleh
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jiwa-jiwa malang itu karena seharusnya mereka tahu bahwa waktu mereka di dunia tinggal
sedikit. 

Dunia  ini  akan  diganti  dengan  sebuah  Firdaus  Yang  Baru  dimana  mereka  menolak
memasukinya dengan cara menolak Tindakan Kasih dan KerahimanKu. 

Banyak orang yang akan tetap tinggal didalam kegelapan. Banyak juga yang segera bertobat.
Jika sebagian besar umat manusia bertobat, maka saat Kesulitan Besar itu tidaklah terlalu
sukar untuk dilalui. 

Perang  Dunia  tak  akan  berpengaruh  besar  seandainya  saja  sebagian  besar  manusia
bertobat setelah saat Peringatan itu. 

Setelah perang dunia terjadilah bencana kelaparan dan kemudian wabah penyakit. Namun
doa bisa meredakan pemurnian itu. 

Berdoalah yang banyak agar Perang itu serta pemurnian yang mengikutinya bisa diredakan
dan dihindari. Hanya iman umat manusia serta kesetiaan kepadaKu, Juru Selamat Ilahimu,
yang bisa melakukan hal ini. 

PuteriKu, bukanlah Aku, Yesusmu, yang menyebabkan kesedihan yang mengerikan ini.  Ia
diciptakan oleh dosa-dosa umat manusia, yang memiliki nafsu akan kekuasaan; uang dan
pengendalian atas dunia ini demi keuntungannya sendiri tak bisa terpuaskan.  

Sementara  para  pengikutKu  menunggu  dengan  sabar  dan  penuh  semangat  akan
KedatanganKu Yang Kedua, maka terjadilah banyak kebingungan. 

Banyak orang yang akan tampil  dan mengaku sebagai  Aku,  Mesias,  dan orang banyak
akan dibodohi. 
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Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu, bahwa Aku akan datang kembali ke dunia
sama seperti Aku meninggalkannya ketika Aku naik melalui awan-awan. 

Janganlah menghiraukan siapa saja yang mengaku sebagai Aku, didalam daging, karena
hal ini tak akan terjadi. 

Para pengikutKu akan tetap kuat karena kasih mereka kepadaKu dan hendaknya mereka
memusatkan perhatiannya kepada satu keinginan, yang jika telah digenapi, akan membawa
kebahagiaan dan penghiburan bagiKu. Hal itu adalah berupa Tugas menyelamatkan jiwa-
jiwa, semua jiwa, sebelum Aku datang kembali. 

Ingatlah  bahwa kesetiaan  kepadaKu  akan  menjadi  kunci  keselamatan  serta  dunia  masa
mendatang  yang  tak  akan  pernah  berakhir  karena  itu  adalah  Firdaus  Yang  Baru  yang
menawarkan kehidupan kekal bagi kamu semua. 

Yesusmu yang mengasihi

488.  Hendaknya  kini  kamu  menyadari  mengapa  kamu  berbeda  dari  visiuner-visiuner
lainnya. Karena kamu adalah seorang nabi, nabi dari saat akhir zaman.

Jumat, 13 Juli 2012, jam 23.05

PuteriKu yang terkasih,  hendaknya kamu tahu bahwa peranan nabi  adalah berbeda dari
visiuner.

Seorang nabi selalu menjadi orang buangan, dibenci, ditakuti dan dikucilkan. 

Seorang nabi selalu bekerja sendirian, seolah dia bertindak di padang gurun. Satu-satunya
buah yang dihasilkan dari padang gurun yang tandus adalah berupa Suara Allah. 

PuteriKu, jika kamu merasa sendirian dan ditinggalkan,  ketahuilah bahwa beginilah yang
dirasakan oleh para nabi pada masa yang lalu. Banyak nabi yang merasakan beratnya beban
yang ditaruh dihadapan mereka. 
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Sebagian besar dari mereka sadar bahwa dirinya tidak layak untuk menyampaikan Sabda
Kudus  Allah,  namun  mereka  menerima  panggilan  ilahiah  dari  Surga  bahwa  diri  mereka
diutus. 

Karena mereka diutus ke dunia maka mereka tahu secara instink,  kewajiban yang harus
mereka laksanakan meski hal itu tidak mudah. 

Setiap kata yang mereka ucapkan akan dilemparkan kembali ke wajah mereka. 

Setiap  kata  yang  diucapkan  didalam  synagoga  dan  rumah  ibadah,  ditujukan  untuk
menyembah Allah. Tetapi banyak yang ditolak oleh warga mereka sendiri dan mereka tak
bisa kembali ke tempat kelahiran mereka. 

Banyak  yang  menjadi  pengembara  dan  tak  menemukan  tempat  dimana  mereka  bisa
disambut  sebagai  anak  yang  hilang.  Sebaliknya,  mereka  tetap  bekerja,  hidup  dan  tetap
sendirian, tanpa seorangpun yang menoleh kepadanya. 

Namun mereka tahu, didalam hati mereka, bahwa mereka sedang dituntun oleh Allah dan
tidak merasa takut karena mereka berbicara dengan suaraNya. 

Rahmat  yang  diberikan  kepada  mereka  membuat  mereka  kuat.  Mereka  tak  pernah
menyimpang  dalam  menyampaikan  berbagai  peringatan  kepada  umat  Allah,  berbagai
nubuatan serta Sabda Allah. 

Tidak  masalah  bagi  mereka  jika  mereka  ditertawakan  karena  mereka menyadari  bahwa
Kebenaran Allah adalah makanan kehidupan. 

Tanpa  Kebenaran  itu,  maka  anak-anak  Allah  tak  akan  memiliki  sarana-sarana  untuk
mengenali berbagai nubuatan yang diramalkan. Orang-orang juga tak akan bisa menerima
Hukum-hukum yang diberikan oleh Allah demi kebaikan umat manusia. 
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Meski ditolak, ditertawakan, dibuang dan dianggap sebagai gila, sama seperti yang Kualami
ketika Aku berada di  dunia dulu, tetapi  mereka masih terus menyampaikan Sabda Allah.
Perkataan mereka hidup selamanya. Mereka tak pernah mati karena mereka mengucapkan
Sabda Tuhan, Allah Yang Maha Tinggi.

Begitu juga dengan kamu. Kamu akan tetap sendirian laksana sebuah suara di belantara.

Kamu akan diabaikan di berbagai bagian GerejaKu di dunia. 

Bedanya dengan saat ini  adalah bahwa nubuatan-nubuatan ini  akan digenapi pada masa
kehidupanmu dan Kebenaran itu akan dibuktikan kepada generasi ini.  

Mereka baru percaya ketika bukti dari Peringatan itu telah disaksikan. 

Nubuatan mengenai  Meterai-meterai,  ketika Aku membukanya dan menyatakan isinya
kepadamu, juga akan membuktikan bahwa Aku sedang berbicara kepada dunia melalui
kamu, Malaikat ke Tujuh, Utusan ke Tujuh. 

Kamu akan didengarkan,  namun Aku memintamu untuk tetap diam dan tidak berbicara
apapun kepada mereka yang mempertanyakan atau menentang kamu. 

Kamu sendiri tidak mengerti makna dari pesan-pesan ini. Tetapi pada saatnya nanti kamu
akan  memahaminya.  Sementara  itu  kamu  tak  memiliki  kewenangan  untuk  membela
SabdaKu. 

Segala upaya dilakukan untuk membuatmu menanggapi, dengan harapan bahwa kamu akan
tergelincir karena ketiadaan pengetahuanmu. Maka kamu harus tetap diam, tersembunyi,
dan tanpa nama, hingga saatnya Aku memberi perintah kepadamu. 
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Kini hendaknya kamu mengerti mengapa dirimu berbeda dengan para visiuner lainnya. Hal
itu karena kamu adalah seorang nabi, nabi dari saat akhir zaman. 

Tugas ini dilindungi oleh Surga dan tak bisa dihancurkan. 

Pergilah dalam damai dan pengertian, puteriKu. 

Yesusmu 

489.  Tidaklah cukup dengan hanya percaya kepada Bapa, karena mereka yang menolak
PuteraNya berarti menolak keselamatan

Sabtu, 14 Juli 2012, jam 15.15

PuteriKu yang terkasih, banyak agama-agama di  dunia mengikuti jalan yang salah hingga
membuat sulit bagi anak-anak Allah untuk memperoleh kehidupan kekal.

Kehidupan kekal hanya dimungkinkan melalui KematianKu di kayu salib. 

BapaKu  yang  mengutus  Aku,  Putera  TunggalNya,  sebagai  Anak  Domba  kurban,
memungkinkan seluruh umat manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. 

Kehidupan kekal diberikan sebagai hadiah kepada Adam dan Hawa. Kemudian, karena noda
dosa serta ketidak-patuhan, maka hadiah itu diambil. 

Sebagai  gantinya  maka  manusia  menjadi  bisa  mati,  tubuhnya  menjadi  tidak  murni,
kehidupan jasmaninya menjadi tidak sempurna dan bumi kemudian menjadi jauh berubah
dari  bumi  yang  kaya dan sangat  indah yang  diciptakan  bagi  Adam dan Hawa di  Taman
Firdaus. 

Allah,  BapaKu  Yang  Kekal,  kemudian  memberikan  keselamatan  kepada  mereka  yang
bersedia menerima Aku, Putera TunggalNya, sebagai jalan menuju FirdausNya Yang Baru.  
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Hanya melalui Aku kamu bisa diterima oleh BapaKu. 

Tidaklah  cukup  hanya  dengan  percaya  kepada  Bapa,  karena  mereka  yang  menolak
PuteraNya berarti menolak keselamatan. 

Ingatlah  bahwa  banyak  sekali  anak-anak  Allah,  melalui  kebodohan  mereka,  tidak  mau
mengakui  Aku,  Juru  Selamat  umat  manusia.  Namun  karena  KerahimanKu  yang  besar,
Kebenaran itu akan dinyatakan kepada mereka melalui campur tangan ilahiah. 

Mereka semua adalah sama di mata BapaKu dan Dia ingin mempersatukan semua jiwa-jiwa
kedalam dadaNya. Dia mengasihi mereka semua. 

Ketika  mereka menyaksikan  buktinya,  mereka  akan  menerima bahwa Allah,  Yang  Maha
Tinggi,  memberi mereka hadiah kehidupan kekal melalui KurbanKu di kayu salib. Dengan
demikian maka semua orang akan memuji satu Allah. 

Karena hanya ada satu Allah yang menciptakan kamu semua. 

Kini  pergilah,  puteriKu  dan  pastikanlah  bahwa  pesan-pesanKu  diberikan  kepada  semua
kepercayaan, kepada segala bangsa dan semua anak-anak Allah. 

Aku juga menyertakan para berhala serta mereka yang keras hatinya. 

Tidak  masalah  jika  mereka  meludahi  kamu,  atau  tidak  mau  mendengar,  kamu  harus
menyampaikan pesan-pesanKu kepada mereka juga. 

Siapa saja, ataupun para pengikutKu, Yesus Kristus, yang tidak mau percaya bahwa Aku
ingin menyampaikan Sabda Kudus Allah kepada semua agama, bukanlah seorang Kristiani
sejati. 
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Banyak sekali orang yang menolak pesan-pesanKu ini kepada dunia, karena Aku memeluk
seluruh umat manusia dan semua agama lainnya termasuk kaum atheis. 

Kamu tidak  berhak  untuk  menganggap  bahwa  hanya  dirimu saja,  umat  Kristiani  yang
sejati, yang dikasihi oleh Allah BapaKu Yang Kekal. 

Kamu  diberkati  dan  dikasihi,  namun jika tanpa  pertobatan  seluruh umat  manusia  maka
BapaKu  tidak  akan  memperoleh  kemenangan  seperti  yang  Dia  inginkan,  yaitu
mempersatukan semua anak-anakNya. 

Kamu, para pengikutKu, memiliki tanggung jawab yang besar karena Karunia Kebenaran
ini diberikan kepadamu. 

Adalah  kewajibanmu  untuk  menyebarkan  Sabda  KudusKu  ini  untuk  membawa jiwa-jiwa
malang itu yang mengabaikan keberadaanKu, kepada Kerajaan Allah.  

Yesusmu

490.  Perawan Maria  :  Gereja  Puteraku di  dunia  tidak  mau mendengar  saat  ini,  meski
mereka tahu bagaimana Puteraku diperlakukan pertama kali dulu

Minggu, 15 Juli 2012, jam 15.45 

Anakku, rasa sakit yang diderita oleh Puteraku dan para muridNya selama perutusanNya di
dunia  dulu  adalah  serupa  dengan  yang  ditanggung  oleh  para  pengikutNya  ketika  Dia
bersiap-siap untuk datang kembali. 

Selama kehidupan  Puteraku  di  dunia  Dia  menghadapi  berbagai  penghalang  yang  besar.
Hanya sedikit saja yang dipersiapkan untuk mendengarkan Dia diantara wargaNya sendiri. 

Dia  diperlakukan  secara  hina  dan  direndahkan  oleh  mereka  yang  berkuasa  di  rumah-
rumah ibadah dan synagoga. 
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Namun  Dia  disambut  diantara  orang-orang  sederhana  dan  SabdaNya  diterima  karena
mereka bisa melihat Kebenaran dari perkataanNya. 

SabdaNya menimbulkan rasa takut dan ketidak-pastian di berbagai tempat namun banyak
sekali yang tak bisa mengabaikan ajaran-ajaranNya. 

Puteraku menciptakan perpecahan meski hal itu bukanlah keinginanNya. 

SikapNya yang sederhana membuat banyak orang tidak bisa percaya bahwa Dia adalah
Putera Allah. 

Banyak yang bertanya bagaimana bisa Putera Allah berwujud manusia biasa yang sederhana
seperti itu. 

Mereka menyangkal Dia karena mereka berpikir bahwa Mesias semestinya berpenampilan
megah, agung dan menarik perhatian golongan tertinggi didalam gereja. 

Puteraku  tak  bisa  menjangkau  orang-orang  yang  berkuasa  didalam  gereja  saat  itu  agar
mendengarkan  Dia.  Kesombongan  mereka  menghalangi  mereka  untuk  mendengarkan
Kebenaran. 

Hal  yang  sama  terjadi  juga  saat  ini  ketika  Puteraku  mempersiapkan  dunia  bagi
KedatanganNya Yang Kedua.

Gereja Puteraku di  dunia  tak mau mendengar  saat  ini,  meski mereka tahu bagaimana
Puteraku diperlakukan pertama kali dulu.

Kali ini, Sadba KudusNya yang diberikan kepadamu, nabi dari akhir zaman, tak akan diterima
didalam Gereja Puteraku di dunia. 
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Gereja  Puteraku  bersikap  tuli  terhadap  karunia  nubuatan  ini.  Mereka  menyangkal
nubuatan karena mereka tidak ingin mendengar. 

Para murid Puteraku akan dihalangi oleh mereka yang berkuasa didalam Gereja Katolik di
dunia dan dituduh bersalah. 

Meskipun ajaran-ajaran  Puteraku  tak  pernah berubah namun mereka akan mencari-cari
kesalahan didalam Sabda KudusNya yang diberikan kepada mereka saat ini. 

Mereka akan menyatakan bahwa pesan-pesan ini bertentangan dengan Sabda Allah. 

Anak-anak, hendaknya kamu selalu ingat bahwa Puteraku tak pernah bertentangan dengan
GerejaNya di dunia karena Dia sendiri adalah Gereja.

Kebenaran itu adalah masih tetap sama seperti sebelumnya. 

Hendaknya  kamu  mengikuti  Sabda  Allah  karena  suara  Puteraku  dikesampingkan  dan
diabaikan seperti pertama kali dulu.

Jangan  sampai  dirimu  menolak  Karunia  KeselamatanNya  ini,  yang  merupakan  tindakan
terakhir dari KerahimanNya di dunia.  

Puteraku telah begitu sabar, dalam waktu yang begitu lama. Kebenaran itu diberikan kepada
umat manusia dalam wujud KesengsaraanNya di kayu salib.  

Hal itu diberikan lagi kepada jiwa-jiwa pilihan yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus, selama
berabad-abad kemudian. 
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Kini saatnya telah tiba bagi Puteraku untuk datang kembali dan hanya mereka yang bisa
mengenali  suaraNya,  karena adanya  karunia  Roh  Kudus,  yang  akan mengikuti  perintah-
perintahNya. 

Sama  seperti  ketika  Puteraku  hidup  di  dunia  pertama  kalinya  dulu,  maka  Gereja  akan
menolak SabdaNya ketika Dia mempersiapkan KedatanganNya Yang Kedua.

Mereka tak bisa mengenali Dia ataupun menerima Dia. 

Mereka tak bisa belajar apa-apa. 

Berdoalah  agar  jiwa-jiwa  yang  berani  didalam  Gereja  yang  bisa  mengenali  suaraNya,
memiliki keberanian untuk menuntun semua anak-anak Allah menuju kehidupan kekal di
saat yang amat menentukan dalam sejarah ini.

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

491.  Allah  Bapa  :  Aku  akan  menyapu  bersih  gereja-gereja  palsu  mereka,  kultus  jahat
mereka, berhala-berhala palsu mereka, kota-kota mereka dan bangsa-bangsa mereka

Minggu, 15 Juli 2012, jam 17.45

(Pesan ini diterima selama adorasi Sakramen Maha Kudus)

PuteriKu yang terkasih, memang sulit bagi anak-anakKu untuk tetap bebas dari dosa karena
adanya kutukan yang dikenakan pada mereka oleh tangan si ular. 

Tak pernah Aku mengharapkan anak-anakKu untuk benar-benar bebas dari dosa setiap saat
karena hal ini memang tidak mungkin. 

Maka penting  sekali  agar  setiap  orang  yang mengenal  ajaran-ajaran  Gereja  PuteraKu  di
dunia untuk mencari pertobatan atas dosa-dosamu sesering mungkin.
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Melalui pertobatan ini akan lebih mudah bagi mereka untuk tetap berada dalam keadaan
rahmat dan hal ini akan menciptakan sebuah panghalang bagi godaan selanjutnya. 

Anak-anakKu, kini kamu akan segera menyaksikan perubahan-perubahan besar yang terus
menerus terjadi di dunia. Hal itu akan terjadi setelah saat Peringatan itu. 

Sementara banyak orang yang mengabaikan pesan-pesan dari Surga ini, maka penting sekali
bagi mereka yang mau menerimanya sebagai Sabda Allah, untuk bersiap-siap.

Kamu adalah merupakan rantai didalam persenjataanKu untuk melawan musuh dan melalui
imanmu Aku akan mengangkatmu dan melindungi kamu dari penganiayaan. 

Adalah melalui kasihmu kepada PuteraKu, Yesus Kristus, Juru Selamat semesta alam, maka
Aku bisa menyelamatkan anak-anak yang tak bisa tinggal didalam Terang Allah. 

Persembahan kasih, penderitaan dan doa-doamu akan menjadi rahmat keselamatan mereka
dari api neraka. 

Janganlah takut atas  keadaan dirimu, tetapi  takutlah atas  mereka yang tak  bisa melihat
tetapi menolak untuk melihat, di saat-saat kamu hidup sekarang ini.  

Segala persiapan telah lengkap, dan saatnya telah matang bagi perubahan-perubahan itu
untuk terjadi karena Aku tak akan mengijinkan Binatang itu untuk mencuri jiwa-jiwa.

Campur  tangan  ini  yang  telah  dijanjikan  kepada umat  manusia  sejak  lama,  akan segera
terjadi dan kemudian pertempuran itu akan dimulai untuk menyelamatkan anak-anakKu.
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Janganlah  takut  akan  TanganKu,  karena  ketika  ia  jatuh,  ia  akan  digunakan  untuk
menghukum mereka yang berusaha menghancurkan anak-anakKu. 

Aku akan menghentikan mereka didalam menipu jiwa-jiwa. 

Aku akan menghentikan  mereka dari  niatan  mereka  untuk  membunuh  dan  Aku akan
menyapu bersih gereja-gereja palsu mereka, kultus jahat mereka, berhala-berhala palsu
mereka, kota-kota mereka dan bangsa-bangsa mereka jika mereka terus menolak Tangan
yang memberi makan mereka.

Mereka  telah  diperingatkan.  Dan  kamu,  anak-anakKu  yang  terkasih,  akan  menolong
PuteraKu menyelamatkan mereka. 

Janganlah kamu takut, karena mereka yang memakai Meterai dari Allah Yang Hidup bukan
saja akan dilindungi, tetapi juga diberi dengan rahmat untuk membela Sabda Allah sehingga
ada banyak sekali jiwa-jiwa yang diberi dengan Karunia Kehidupan.

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

492.  Waktunya sudah dekat bagi  saat  penganiayaan atas WakilKu yang terkasih,  Paus
Benediktus XVI, untuk mencapai puncaknya. 

Senin, 16 Juli 2012, jam 15.15

PuteriKu yang terkasih, inilah satanya untuk mempersiapkan semua imam-imam Allah, para
uskup,  dan semua orang yang menyelenggarakan GerejaKu yang kudus dan apostolik  di
dunia. 

Karena waktunya sudah dekat  bagi  saat  penganiayaan atas  WakilKu yang terkasih,  Paus
Benediktus XVI, untuk mencapai puncaknya. 

45



The Warning Indo 2012

Segera  dia  akan dipaksa  untuk  melarikan  diri  dari  Vatikan.  Kemudian saatnya  akan tiba
ketika GerejaKu akan terpecah, dimana yang satu bertentangan dengan yang lain. 

Aku memanggil semua hamba kudusKu agar mengingat akan sumpahmu yang kudus. 

Janganlah  mengabaikan  tugasmu.  Janganlah  mengabaikan  Aku.  Janganlah  menerima
kebohongan atas Kebenaran itu. 

Hendaknya kamu memintaKu untuk menolongmu di saat-saat yang sulit mendatang. Kamu
harus bangkit, bersatu dan mengikuti Aku.  

Berdoalah  memohon  kekuatan  yang  kau  perlukan  melalui  doa  Perjuangan  (66)  yang
istimewa ini.

Doa Perjuangan (66) Bagi para pejabat Gereja : Tolonglah aku untuk tetap setia kepada
Sabda KudusMu

Oh Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk tetap setia kepada Sabda KudusMu setiap
saat.

Berilah  aku  kekuatan  untuk  mempertahankan  Kebenaran  dari  GerejaMu  dihadapan
segala penentangan.

Penuhilah  aku  dengan  rahmat  untuk  bisa  memberikan  Sakramen-sakramen  Kudus
dengan cara seperti yang Kau ajarkan kepada kami.

Tolonglah aku untuk memberi makan GerejaMu dengan Roti Kehidupan dan tetap setia
kepadaMu meski aku dihalangi.

Bebaskanlah aku dari rantai penipuan yang mungkin kuhadapi untuk mewartakan Sabda
Allah yang benar.

Selimutilah seluruh hamba kudusMu dengan DarahMu Yang Amat Berharga saat ini.

Agar kami tetap berani,  setia,  dan berteguh didalam kesetiaan kami kepadaMu,  Juru
Selamat kami yang terkasih, Yesus Kristus.
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Amin. 

Janganlah kamu membuat para hamba kudusKu berkecil  hati meski perpecahan itu telah
dinubuatkan dan harus terjadi di saat pertempuran akhir untuk merebut jiwa-jiwa. 

Aku  mengasihi  kamu  dan  Aku  akan  ada  bersamamu  sekarang  ketika  kamu  berjalan
bersamaKu di jalan yang penuh duri menuju Kalvari, agar Keselamatan itu bisa diperoleh
sekali lagi bagi seluruh jiwa-jiwa. 

Yesusmu yang mengasihi

493.  Jiwa-jiwa  kaum muda  sangatlah  Kukasihi  dan  Aku  menangis  karena  banyak  dari
mereka yang tak pernah diajari tentang Kebenaran 

Selasa, 17 Juli 2012, jam 16.00

PuteriKu yang terkasih, tugasmu haruslah memeluk seluruh anak-anak Allah. Secara khusus
Aku sangat merindukan jiwa-jiwa kaum muda serta mereka yang membiarkan kepandaian
manusia menghalangi telinga mereka terhadap Kebenaran dari KeberadaanKu.

Jiwa kaum muda sangatlah Kukasihi dan Aku menangis karena banyak dari mereka yang tak
pernah diajari tentang Kebenaran 

Mereka dituntun oleh orang tua mereka, dimana banyak yang tidak percaya akan Allah,
menuju kedalam lembah kegelapan.

Terang yang mereka cari adalah apa yang dibawa kepada mereka oleh terang palsu yang
serba  gemerlapan.  Mereka  terbujuk  oleh  musik,  pakaian,  serta  hiburan  yang  dirancang
untuk merangsang indera. 

Mereka tidak mengenal Aku. Banyak yang tak pernah mendengar tentang Aku atau harapan
apa yang Kubawa kepada mereka bagi kebahagiaan masa depannya. 

Lucifer,  si  malaikat  durhaka,  yang  berkedudukan  tinggi  didalam  Hirarki  Serafim  dari
BapaKu, adalah musisi yang berbakat.
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Sebagai setan di dunia saat ini, dia menggodai jiwa-jiwa muda milikKu yang masih lemah,
melalui musik. 

Musik  menjadi  senjata  penghancur  baginya  dan  dia  menggunakan  segala  macam  musik
untuk menarik jiwa-jiwa kecil yang tak berdosa kedalam jerat tipuannya.

Musik adalah merupakan Karunia yang besar dari Allah. Ia juga digunakan sebagai topeng
kesetiaan yang jahat kepada setan melalui liriknya yang menghormati binatang itu. Sedikit
sekali jiwa-jiwa muda yang menyadari kuasa dari musik atau ketika ia digunakan secara tidak
benar. 

Aku memintamu untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa kecil mereka. 

Bawalah  mereka  kepadaKu.  Janganlah  memaksa  mereka.  Sebaliknya,  persembahkanlah
anak-anak muda itu kepadaKu melalui doa ini.

Doa Perjuangan (67) : Jagalah anak-anakku agar tetap aman dari Raja Kebohongan

Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu untuk menjaga anak-anakku tetap aman dari
Raja Kebohongan

Aku mempersembahkan anak-anak ini (sebutkan nama mereka) kepada Hati KudusMu 

dan aku mohon agar melalui jubahMu yang bersimbah DarahMu yang amat berharga 

Engkau berkenan menerangi jiwa-jiwa mereka 

dan membawa mereka dengan aman kedalam tangan kasihMu 

agar mereka bisa terlindung dari segala gangguan.

Aku mohon kepadaMu untuk membuka hati mereka 

dan membanjiri jiwa mereka dengan Roh KudusMu

selama saat pencerahan suara hati itu 

agar mereka dibersihkan dari segala kesalahan.
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Amin

Doa bagi kaum atheis selama Peringatan itu 

Bagi  kamu  yang  mengaku  dirimu  sebagai  atheis,  dengarkanlah  janjiKu  sekarang.  Aku
mengasihi  kamu  dan  Aku  tak  akan  pernah  menyerah  dalam  perjuanganKu  untuk
menyelamatkan  kamu  dari  cengkeraman  si  penipu,  setan,  yang  membutakan  kamu
terhadap Kebenaran.

Ketika  saatnya  tiba,  ketika  kamu  akan  menyaksikan  dosa-dosamu  dihadapan  matamu
selama Peringatan itu, daraskanlah doa ini :

Yesus, tunjukkanlah kepadaku Kebenaran itu dan selamatkanlah aku dari setan 

Sungguh  aku  menyesal  atas  dosa-dosaku  dan  aku  mohon  kepadaMu  bawalah  aku
sekarang dan tunjukkanlah kepadaku terang KerahimanMu. 

Amin. 

Kamu tak akan ragu lagi jika kamu mendaraskan doa ini. Beban berat akan diangkat dari
dalam hatimu dan kamu akan merasakan damai.

Ingatlah akan doa ini ketika saat itu tiba. 

Aku  tak  akan  mengabaikan  kamu.  Aku  akan  mempertahankan  kamu  dan  kamu  akan
merasakan kasihKu merasuki  tubuhmu dan kamu akan diberi  bukti  bahwa dirimu sangat
Kurindukan. 

Yesusmu

494. Sekali Peringatan itu terjadi, akan terjadilah kebingungan yang besar
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Selasa, 17 Juli 2012, jam 23.18

PuteriKu  yang  terkasih,  waktunya  berjalan  semakin  cepat  sekarang.  Aku  telah
mempersiapkan kamu semua selama beberapa waktu ini. 

Kamu, para pengikutKu, hendaknya tahu apa yang harus kau lakukan. Pengakuan dosa
adalah sangat penting, dan kamu harus berusaha untuk melakukannya seminggu sekali
sejak saat ini dan seterusnya. 

Damailah  kamu.  Aku  berkenan  atas  caramu  mengikuti  perintah-perintahKu.  Jalankanlah
doa-doa  PerjuanganKu  dan  pusatkanlah  perhatianmu  kepada  doa-doa  yang  berusaha
menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. 

Sekali Peringatan itu terjadi, akan terjadilah kebingungan yang besar. 

Orang-orang, dimana-mana, akan direndahkan dengan cara yang sangat mengejutkan. 

Banyak  sekali  yang  akan merasa  sangat  sedih  untuk  kembali  ke tempat  kerja  mereka
dengan  segera.  Orang-orang  yang  memiliki  kekuasaan,  didalam  pemerintahan-
pemerintahan, akan mempertanyakan kembali hukum-hukum mereka. 

Para pembunuh dan penjahat  diantara  komunitasmu akan merasakan kesedihan  yang
amat besar dan putus asa dan banyak yang melakukan silih atas dosa-dosa mereka. 

Para imamKu dan para hamba kudusKu yang lain akan segera tahu bahwa pesan-pesan ini
berasal dari Bibir IlahiKu. 

Kemudian  mereka  akan  bangkit  dan  mengikuti  para  pengikutKu  untuk  menolong  Aku
mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua.
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Beberapa diantara mereka akan tahu bahwa Akulah yang berbicara kepada mereka tetapi
mereka tak memiliki keberanian untuk mewartakan Sabda KudusKu secara terbuka.

Pada  saatnya  nanti  mereka  akan  diberi  rahmat  untuk  mempertahankan  Sakramen-
sakramenKu ketika mereka menyadari bahwa hal itu telah dicemarkan. Setelah itu mereka
akan diberi bukti akan nubuatan-nubuatan ini.

Banyak orang tua yang perlu mengajarkan, kepada anak-anak mereka yang berusia diatas 7
tahun,  pentingnya  berdoa  dan  bertobat  sejak  saat  itu.  Para  orang  tua,  kamu  memiliki
kewajiban untuk mengajari anak-anakmu tentang Kebenaran. 

Hati mereka akan terbuka terhadap KasihKu setelah Peringatan itu dan kamu harus tetap
menuntun mereka dalam masalah rohani.

Pastikanlah bahwa kamu memiliki air suci di rumahmu dan salib Benediktus sejak saat ini
dan seterusnya,  bersama-sama dengan Meterai  dari  Allah Yang Hidup yang digantung di
rumahmu. Semua ini akan melindungi keluargamu. 

Ikutilah PerintahKu maka semuanya akan berjalan baik.

PuteriKu, kini hendaknya kamu pergi dan pastikanlah bahwa Kitab Kebenaran ini diterbitkan
secepat mungkin. Adalah penting agar jiwa-jiwa yang tak memiliki akses dengan perangkat
computer juga diberi pesan-pesan ini. 

Janganlah takut karena Aku akan menuntunmu dan mengutusmu untuk memastikan bahwa
pesan-pesan ini disebarkan ke seluruh dunia. 

Pergilah dalam damai. Pergilah didalam kasih. Aku selalu ada bersamamu. 
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Aku  berdiri  disampingmu  setiap  saat  untuk  menuntun  kamu  meski  kamu  tidak
menyadarinya. Aku ada didalam hatimu.

Yesusmu yang mengasihi 

495.  Perawan Maria  :  Adalah cukup mengerutkan kening  orang-orang yang menyebut
dirinya  sebagai  masyarakat  toleran  saat  ini,  jika  mereka  tahu  bahwa  kamu  percaya
kepada Yesus Kristus 

Rabu, 18 Juli 2012, jam 18.15 

Anakku, aku menangis saat ini karena anak-anak Allah merasa takut dan malu jika mereka
menyatakan kasihnya kepada PuteraNya, Yesus Kristus.

Banyak sekali orang di dunia saat ini yang mengasihi Puteraku, yang merasa malu untuk
mewartakan NamaNya secara terbuka karena mereka takut ditegur.

Adalah cukup mengerutkan kening orang-orang yang menyebut dirinya sebagai masyarakat
toleran saat ini, jika mereka tahu bahwa kamu percaya kepada Yesus Kristus, Anak Manusia. 

Banyak  orang tidak  berpikir  dua kali  jika  menyebut  NamaNya,  hingga berkali-kali  dalam
sehari, ketika mereka mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh.

NamaNya sering diucapkan namun bukan dengan cara yang semestinya. 

Banyak orang yang merasa takut mengakui bahwa dirinya mengasihi  Puteraku di  sebuah
dunia yang tidak menyukai agama Kristiani. 

Agama Kristiani dibenci oleh dua pertiga penduduk dunia ini. 

Agama Kristiani diganggu, dihina dan sering dianiaya yang belum pernah dialami oleh agama
lain di dunia.
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Umat pilihan Allah, umat Yahudi, juga menderita dan dianiaya dengan cara yang paling tidak
manusiawi  karena  keadaan  mereka.  Sebuah  bangsa  pilihan,  yang  segera  akan
dipertobatkan, dan yang akan menyambut Mesias untuk kedua kalinya, meski mereka tidak
menerima Dia pertama kalinya dulu. 

Anak-anak, janganlah takut menyatakan kasihmu kepada Puteraku. Jika kamu menyatakan
kasihmu  kepadaNya  secara  terbuka  dan  tanpa  rasa  takut  maka  orang-orang  lain  akan
mendengarkan. Dan semakin banyak kamu mewartakan Sabda KudusNya, semakin percaya
dirimu.

Maka  kamu  akan  menerima  banyak  rahmat  yang  bisa  memberimu  kekuatan  untuk
mengambil langkah berikutnya. 

Setelah beberapa saat maka kamu tak akan menghiraukan apa yang dipikirkan orang lain
terhadap  dirimu.  Banyak  orang  yang  merasa  terkesan  dengan  kejujuranmu  dan  banyak
orang yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Puteraku. 

Kini adalah saatnya untuk berbicara tentang Kerahiman Puteraku kepada sebanyak mungkin
orang. 

Mereka  harus  diberitahu  tentang  Kerahiman  IlahiNya,  Karunia  yang  paling  besar  yang
berupa Peringatan itu, yang akan terlihat di seluruh dunia ini. Dan setelah itu, mereka akan
mengetahui Kebenaran itu dan banyak lagi yang ingin mendengar pesan-pesan dari Surga
ini. 

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilanku.

Ibumu di Surga yang mengasihi

Bunda Keselamatan 
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496. LenganKu ditarik keluar dari rongga sendinya pada saat PenyalibanKu dan Kain Kafan
dari Turin memperlihatkan hal itu

Kamis, 19 Juli 2012, jam 07.00

PuteriKu  yang  terkasih,  sebuah  rencana  besar  untuk  menipu  anak-anak  Allah  sedang
dilakukan yang bertujuan untuk menghancurkan bukti dari keberadaanKu. 

Segera banyak orang akan muncul yang berpura-pura sebagai  hamba-hamba pengikutKu
yang  setia,  yang berusaha untuk  menghancurkan kepercayaan  kepadaKu,  Yesusmu yang
mengasihi.

Mereka akan mulai  mempertanyakan kelahiranKu, kesucian IbuKu serta KebangkitanKu
dari mati.  

Mereka akan mengutuki semua itu dan menuduhnya sebagai hal yang palsu, dan mereka
akan menghadirkan sesuatu yang mereka sebut sebagai bukti, untuk meyakinkan sebanyak
mungkin umat Kristiani agar mereka meragukan KehidupanKu di dunia. 

Mereka  akan  menciptakan  berbagai  kebohongan  mengenai  PenyalibanKu  dan
mempertanyakan karakter moralKu. 

Kemudian mereka akan menyerang relikwi-relikwi, mempertanyakan semua itu dan mereka
berusaha  menyebarkan  bahwa  hal  itu  tidak  lebih  dari  takhayul  didalam  pikiran  umat
Kristiani.

Kemudian ada Kain Kafat  dari  Turin,  kain yang menutupi  tubuhKu yang telah meninggal
didalam kubur. Akhirnya mereka akan menyangkal bahwa itu adalah hal yang otentik, dan
mereka menyebarkan kebohongan mengenai hal itu. 

Mereka akan mengatakan bahwa lenganKu terlalu panjang dan mereka mempertanyakan
hal  ini.  Namun  mereka  tak  bisa  mengerti  siksaan  yang  harus  ditanggung  oleh  TubuhKu
selama PenyalibanKu. LenganKu ditarik keluar dari rongga sendinya selama PenyalibanKu
itu, dan Kain Kafan dari Turin memperlihatkan hal itu.
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Kemudian mereka berusaha membuktikan bahwa KebangkitanKu tak pernah terjadi. Semua
kebohongan yang mereka ucapkan bertujuan untuk menghapus semua jejakKu. 

Lalu mereka akan berusaha agar  mereka yang bertobat selama saat  Peringatan itu akan
kesulitan mencari Sakramen-sakramen Kudus serta Kitab Injil. 

Mereka akan melarang adanya Kitab Injil pada berbagai tempat. 

Mereka akan memperkenalkan sebuah kitab kebohongan yang baru yang mereka katakan
menganjurkan kasih kepada satu sama lain. 

Mereka akan menggunakan kasih yang ada didalam hati umat Kristiani, yang merupakan
sebuah Karunia dari Allah, dan memanipulasinya seolah ia menerima sebuah pesan kasih. 

Kasihilah satu sama lain, demikian kata mereka. Kemudian kasihilah agama-agama yang lain.
Kemudian mereka menyatukan semua itu menjadi sebuah agama dengan menjalankan kasih
yang sejati kepada saudara-saudaramu. 

Mengasihi dirinya sendiri merupakan pesan yang ada dibalik semua itu. 

Kasihilah dirimu terlebih dahulu maka kamu akan lebih mudah mengasihi tetanggamu, inilah
pesan  mereka  dan  hal  ini  adalah  kebohongan  yang  terbesar  yang  mereka  paksakan
kepadamu, para pengikutKu, untuk kau telan. 

Mengasihi diri sendiri lebih besar dari pada kasih kepada sesama adalah menentang Allah. 

Ia bersifat egois. Janganlah mendengarkan kebohongan itu. Namun hal itu amat meyakinkan
hingga  banyak  orang  yang  percaya  apa  yang  mereka  katakan  dan  orang-orang  akan
mengikuti  para  pemimpin  Agama  Dunia  Tunggal  ini  seperti  anak  domba  yang  dibawa
menuju tempat pembantaian. 
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Dengan merasuki banyak bangsa, maka Agama Dunia Baru ini akan diterima oleh berbagai
pemerintahan. 

Dengan tanpa mengenal ampun mereka akan membasmi Hukum-hukum Kristiani.

Kemudian mereka akan menciptakan hukum-hukum yang melarang semua agama, terutama
Kristiani. 

Mereka akan menghukum orang-orang yang tidak mau menjalankan keinginan mereka. 

Komunisme berada di jalan dari semua kejahatan ini. 

Hal itu bukan karena komunisme menganjurkan atheisme, tetapi karena ia menganjurkan
kebencian terhadap Allah. 

Rusia dan China akan berkuasa di berbagai negara, dimulai dari Eropa. 

Uni Eropa, si binatang bertanduk sepuluh, akan dihancurkan oleh binatang yang kedua,
yang lebih kejam dan lebih kuat. 

Kemudian komunisme akan mengambil jalannya sebelum ia menyebar kemana-mana. 

Tetapi masa ini tidaklah terlalu panjang. Ia hanya berlangsung singkat saja. 

Doa-doamu akan meringankan pengaruhnya, tetapi hal ini telah dinubuatkan dan ia akan
digenapi. 
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Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  memohon  pertobatan  dari  seluruh  dunia  ini  selama
Peringatan itu. 

Jika sebagian besar jiwa-jiwa mau bertobat maka sebagian besar dari Kesesakan Besar itu
bisa dan akan diringankan. 

Yesusmu

497. Dunia segera akan disuguhi dengan kebohongan yang paling licik yang tak mungkin
bisa dipahami oleh manusia pada tahap ini.

Jumat, 20 Juli 2012, jam 17.46

PuteriKu  yang  terkasih,  tiga  setengah  tahun  yang  tersisa  dari  saat  Kesesakan  Besar  itu
dimulai pada bulan Desember 2012.

Ini adalah masa ketika antikris akan muncul sebagai seorang pahlawan militer. 

Jiwanya  telah  diserahkan  sepenuhnya  kepada  setan  yang  menguasai  setiap  bagian  dari
dirinya. 

Dari kuasa-kuasa yang dimiliknya bermakna bahwa pada saatnya nanti dia akan nampak
bukan saja sebagai manusia damai, tetapi orang-orang akan mengira bahwa dia adalah
Aku, Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. 

Pada  saatnya  nanti  orang-orang  akan  percaya  bahwa  antikris  telah  diutus  untuk
mewartakan KedatanganKu Yang Kedua.

Banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak waspada, akan bersedia menerima tanda itu, Tanda dari
Binatang.  Karena  dia  adalah  sungguh  binatang  dengan  segala  tingkahnya,  yang  bisa
diketahui dari cara dimana setan menyatakan dirinya didalam tubuhnya. 
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Dia akan melakukan berbagai keajaiban di langit. 

Dia akan menyembuhkan orang-orang.

Dia akan menjadi pemimpin dari Agama Dunia Baru dan dia beserta Nabi Palsu itu, yang
akan memimpin sebagian dari  Gereja  Katolik  di  dunia,  akan bekerja  sama secara erat
untuk menipu semua anak-anak Allah.

Dunia segera akan disuguhi dengan kebohongan yang paling licik yang tak mungkin bisa
dipahami oleh manusia pada tahap ini.

Bagi  kamu  yang  telah  diberi  dengan  Kitab  Kebenaran,  pesan-pesan  kudusKu  ini,  untuk
memperingatkan umat manusia akan hal ini, ketahuilah hal ini. 

Begitu canggihnya rencana mereka, hingga banyak orang akan tertipu dengan mengasihi
penampilan  luar  manusiawi  yang  mereka  hadirkan  kepada  dunia  dibalik  rencana  jahat
mereka. 

Antikris  dan  nabi  palsu  itu,  diantara  mereka  berdua,  telah  menyelesaikan  rencana
pemerintahan jahat mereka, dan yang pertama mereka lakukan adalah perluasan perang di
Timur Tengah. 

Antikris akan menjadi pemeran utama yang menarik tali dari belakang. Kemudian dia akan
muncul dan nampak sebagai penengah dari sebuah rencana damai.

Setelah itulah dunia akan jatuh dibawah mantranya. 

Sementara itu nabi palsu itu akan merebut kekuasaan didalam Gereja Katolik. 
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Segera Gereja Katolik akan terseret kedalam Agama Dunia Baru itu, sebuah garis depan bagi
penyembahan setan. Penyembahan ego akan menjadi tujuan utama dari kekejian ini serta
pemberlakuan undang-undang yang berpijak pada dua hal. 

Penghapusan Sakramen-sakramen serta penghapusan dosa.  

Sakramen-sakramen hanya tersedia dari imam-imam serta pejabat gereja yang tetap setia
kepadaKu.  Mereka  akan  mempersembahkan  Sakramen-sakramen  ini  di  gereja-gereja
pengungsian. 

Penghapusan  dosa  akan  diperkenalkan  melalui  pengenalan  undang-undang  yang
nampaknya mendorong sikap toleransi. 

Hal ini termasuk kegiatan aborsi, euthanasia, serta perkawinan sejenis. Gereja-gereja akan
dipaksa  untuk  menerima  perkawinan  sejenis  dan  imam-imam  akan  dipaksa  untuk
memberkati mereka di hadapan MataKu. 

Selama saat ini mereka akan terus menjalankan ibadat Misa Kudus menurut versi mereka
sendiri. Persembahan Ekaristi Kudus mereka dengan cara mencemarkan Hosti Kudus, akan
diadakan didalam gereja-gereja Katolik. 

KehadiranKu bukan saja tidak ada didalam misa-misa seperti  itu, tetapi juga tidak ada
didalam gereja-gereja dimana mereka tidak menghormati Aku. 

Semua  peristiwa  ini  amat  menakutkan  bagi  para  pengikutKu.  Kamu  tak  lagi  bisa
memperoleh  manfaat  dari  Sakramen-sakramen  kecuali  dari  imam-imam  didalam  sisa
gerejaKu di dunia. 

Inilah  sebabnya  Aku  memberimu  Karunia-karunia  saat  ini,  seperti  misalnya  Indulgensi
Penuh, bagi pengampunan atas dosa-dosamu. (Doa Perjuangan 24). Tetapi hal itu bukanlah
untuk menggantikan sakramen Pengakuan Dosa bagi umat Katolik. 
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Hal itu menjadi sarana dimana kamu bisa tetap berada dalam keadaan rahmat.

Meskipun ada milyaran orang akan bertobat selama saat Peringatan itu, tetapi nubuatan-
nubuatan ini masih tetap akan digenapi. Namun banyak diantaranya yang bisa diringankan
melalui  doa-doa  untuk  mengurangi  kerasnya  penderitaan  dan  penganiayaan  itu.  (Doa
Perjuangan 54)

Kamu, para pengikutKu, selalu dilindungi setiap saat oleh Meterai Allah Yang Hidup. (Doa
Perjuangan 33)

Hendaknya kamu menyebarkan Meterai ini dan memberikannya kepada sebanyak mungkin
orang.

Mengertilah  bahwa Aku  mengatakan  semua ini  kepadamu  untuk  mempersiapkan  kamu
hingga kamu bisa mencegah sebanyak mungkin jiwa agar tidak sampai menerima Tanda dari
Binatang itu. 

Setan  akan  menggunakan  kekuatan  kepemilikan  atas  jiwa-jiwa  yang  mau  menerima
Tanda itu dan akan sulit sekali untuk menyelamatkan mereka nanti. 

Kamu  akan  diperintah  di  setiap  langkahmu,  para  pengikutKu,  didalam  tugas  ini.  Jangan
biarkan rasa takut merasuki hatimu karena Aku akan memenuhi kamu dengan keberanian,
kekuatan, stamina, serta kepercayaan diri untuk bangkit dengan kepala tegak ketika kamu
bergerak maju sebagai pasukanKu. 

Ingatlah  bahwa setan tak  bisa menang didalam pertempuran ini  karena ia  memang tak
pernah bisa. 

Hanya mereka yang memiliki Meterai dari Allah Yang Hidup dan mereka yang tetap setia
dan berteguh didalam Allah yang bisa menang. 
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Yesusmu

498.  Kasih  Allah  akan  memancar  turun  kepada  semua  orang  yang  memohon  kepada
BapaKu untuk menghentikan antikris agar tidak menimbulkan penderitaan kepada umat
manusia 

Sabtu, 21 Juli 2012, jam 15.15

PuteriKu yang terkasih, bagi mereka diantara kamu, para pengikutKu, yang merasa khawatir
akan  saat-saat  mendatang,  hendaklah  kamu tahu  bahwa  seluruh  kuasa  berada  didalam
Tangan BapaKu Yang Kekal. 

Satu-satunya  keinginanNya  adalah  menyelamatkan  anak-anakNya  dari  cengkeraman
Binatang itu. 

 

Yang menyedihkan, binatang itu, setan, diabaikan oleh orang-orang yang tidak beriman
dan dianggap sebagai imajinasi isapan jempol belaka. 

Dia  dan pasukan iblisnya  ada dimana-mana,  mendorong anak-anak  Allah  untuk  berbuat
dosa melalui pikiran, perbuatan dan tindakan mereka setiap detik dalam sehari. 

BapaKu bukan saja ingin menyelamatkan jiwa-jiwa dari semua anak-anakNya, tetapi Dia juga
ingin melindungi mereka dari penganiayaan oleh antikris. 

Kuasa  untuk mencegah,  meringankan  dan  mengurangi cobaan-cobaan  ini terletak di
tanganmu, para pengikutKu.

Doa-doamu bisa mengurangi banyak dari penderitaan ini yang sedang direncanakan oleh
pasukan setan pada tahun-tahun mendatang. 

Mereka yang bertobat  dan kembali  ke jalan Tuhan,  Allah Yang Maha Tinggi,  akan diberi
rahmat  untuk  menghentikan  banyak  dari  rencana  busuk  dan  jahat  ini  yang  sedang
dipersiapkan oleh kelompok jahat itu terhadap saudara-saudara mereka.  
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Kasih  Allah  akan memancar  turun kepada semua orang yang  memohon kepada BapaKu
untuk menghentikan antikris agar tidak menimbulkan penderitaan kepada umat manusia.

Hendaknya kamu banyak berdoa agar dia dan nabi palsu itu segera dihentikan upayanya. 

Kamu  para  pengikutKu,  akan  diberi  dengan  doa  litani  Perjuangan  yang  khusus  untuk
memutuskan dan melemahkan kuasanya.  

Doa ini  hendaknya didaraskan setiap  hari  setelah  Peringatan  itu  dan idealnya dilakukan
selama adorasi Ekaristi Kudus. 

Litani  ini  yang dirancang untuk menghancurkan antikris  serta pasukannya,  akan menjadi
kekuatan yang dahsyat dan jika ada cukup banyak jiwa-jiwa yang bersatu didalam doa-doa
itu maka hal  itu  bisa menjadi  sarana untuk mengacaukan rencana-rencana yang sedang
dibuat oleh antikris dan nabi palsu. 

Litani pertama akan segera diberikan kepadamu. 

Tetaplah  kamu kuat  dan percaya  akan kasihKu kepadamu karena bukanlah  keinginanKu
untuk melihat kamu menderita. 

Apa yang Kuinginkan adalah penyatuan seluruh umat manusia didalam Zaman Damai yang
baru yang ada didepan. 

Kesitulah pusat perhatianmu harus kau arahkan. Segala penderitaan akan dihapus bersih
dan terlupakan ketika Zaman Baru itu digenapi. 

Bersabarlah. Percayalah kepadaKu dan ketahuilah bahwa kasih BapaKu Yang Kekal kepada
anak-anakNya tak dapat diukur dan jauh melebihi pengertianmu. 
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Kasihilah dan percayalah akan kasihNya yang besar dan ketahuilah bahwa kuasa Kerahiman
IlahiKu begitu kuatnya hingga ketika ia menyelimuti seluruh umat manusia maka akan ada
milyaran jiwa yang bertobat. 

Hal itu akan terjadi ketika kuasa Roh Kudus akan merasuki sebagian besar jiwa dari anak-
anak Allah, dan hal ini akan menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi antikris. 

Dia akan mengalami kesulitan menembus perisai pasukan Allah. 

Inilah sebabnya kamu tak boleh putus asa dalam berharap. Pertempuran untuk merebut
jiwa-jiwa bisa dipersingkat dan diringankan jika ada cukup banyak jiwa-jiwa yang bertobat
dan melaksanakan apa yang Kuperintahkan pada mereka. 

Aku mengasihi kamu semua dan Aku berharap agar kamu selalu percaya kepadaKu. 

Yesusmu

499. Kamu akan memenangkan pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa ini dan ia tak akan
berlangsung lama sebelum Dunia Yang Baru itu, yang tak mengenal akhir, akan muncul

Minggu, 22 Juli 2012, jam 19.00

PuteriKu yang terkasih, banyak jiwa-jiwa pilihan yang sedang menanggung penderitaan yang
besar  saat  ini  sementara  hati  mereka  menyatu  dengan  HatiKu  yang  disebabkan  karena
siksaan oleh dosa. 

Penyatuan penderitaan yang kini sedang dialami oleh banyak visiuner, penglihat, serta jiwa-
jiwa kurban adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan mati dalam keadaan dosa
berat selama Peringatan itu. 

Ia  adalah  penderitaan  yang  belum  ada  tandingannya  dan  ia  bisa  mengalahkan  musuh
selama Peringatan itu. 
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PuteriKu,  hendaklah  kamu  terus  menerbitkan  pesan-pesanKu  meski  hal  ini  amat
menyakitkan bagimu saat ini. 

Kekacauan di dunia ini akan semakin meluas dan bukan saja peperangan akan muncul,
tetapi juga bank-bank internasional akan berusaha mengendalikan mata uang di dunia. 

Kekacauan akan semakin marak dan bencana-bencana ekologis akan timbul ketika Tangan
BapaKu  jatuh  untuk  menghukum  umat  manusia  karena  kelemahan  dan  perbudakan
mereka oleh dosa. 

Para  pengikutKu,  doa-doamu  telah  berhasil  menghalau  berbagai  bencana  yang  akan
menghancurkan kota-kota dan bangsa-bangsa. 

Janganlah kamu berhenti berdoa. Keteguhan hati dan kesetiaan kepadaKu, Yesusmu, akan
meredakan keadaan yang ada. 

Kamu harus tetap kuat selama saat perselisihan ini karena segalanya akan segera berubah. 

Ditengah kejahatan dari  pasukan setan,  iman yang semakin berkembang dari  pasukanKu
akan berdiri  tegak dihadapan mereka dan menghentikan mereka dalam upayanya untuk
menghancurkan gerejaKu.

Janganlah kamu merasa kecewa dengan tugas ini meski kadang-kadang ia terasa tak ada
harapannya lagi. KerahimanKu adalah besar. KasihKu menyelimuti seluruh anak-anak Allah.  

Kamu  akan  memenangkan  pertempuran  untuk  merebut  jiwa-jiwa  ini  dan  ia  tak  akan
berlangsung lama sebelum Dunia Yang Baru itu, yang tak mengenal akhir, akan muncul

Inilah masa depanmu, masa depan dunia yang harus kau upayakan. Hari-hari milik setan
telah hampir selesai.
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Berbahagialah karena segera penderitaan itu akan terlupakan.

Yesusmu

500. Perawan Maria : Sebagai Bunda Keselamatan, julukan terakhirku dari Surga, biarlah
aku menolongmu

Senin, 23 Juli 2012, jam 16.36 

Anakku,  lembah  air  mata  yang  membanjiri  setiap  bangsa  dengan  berbagai  cara  telah
dinubuatkan berkali-kali. 

Namun mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang kuberikan melalui
berbagai visiuner selama berabad-abad ini. 

Beberapa dari mereka yang tahu akan janji-janji Allah, yang mengatakan bahwa Dia akan
datang kembali untuk memerintah di sebuah dunia yang tak mengenal akhir, bisa mengenali
tanda-tandanya. 

Namun sebagian besar orang tidak tahu hal ini karena mereka tidak mengenal Kitab Injil. 

Anak-anak, saat-saat sekarang ini adalah saat yang sangat sulit dan membingungkan. Aku,
sebagai  Ibumu  yang  mengasihi,  menawarkan  kepadamu  perlindungan  terhadap  setan
asalkan kamu mau memintanya kepadaku. 

Aku telah diberi kuasa untuk menghancurkan dia. Jika kamu memohon pertolonganku,
aku bisa meringankan siksaanmu. 

Anak-anak, kini  pengaruhnya semakin nyata bagi  banyak dari  kamu yang mau membuka
matamu.

Kejahatannya telah dinyatakan pada banyak sekali anak-anak Allah. 
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Pembunuhan,  pembunuhan  yang  tak  berperasaan,  peperangan,  keserakahan,
penganiayaan,  amoralitas dan  dosa merajalela  yang  melanggar  setiap  perintah-perintah
Allah yang dituliskan oleh Musa, kini semua itu ada tersedia untuk kau saksikan.

Bagi  mereka  yang  kecil  imannya  akan  mengatakan  apa  pentingnya  kamu  mengetahui
kerusakan yang dilakukan oleh setan atas jiwamu. 

Dia  adalah  seperti  sebuah  penyakit  yang  sulit  disembuhkan.  Sekali  ia  mencengkeram
kamu,  ia  akan mendorongmu kepada  penyakit-penyakit  lainnya  yang lebih  buruk  dari
pada yang pertama sehingga sekali penyembuhan saja tidaklah cukup. 

Dia meracuni jiwa-jiwa, pikiran dan tubuh begitu cepatnya hingga sulit sekali bagimu untuk
melepaskan diri. 

Anak-anak,  kamu tidak  menyadari  betapa kuat  dan penuh dendam setan  itu.  Sekali  dia
merasuki suatu jiwa, dia tak akan mau membiarkan jiwa itu sendirian, hingga jiwa itu hampir
kehilangan pikirannya. 

Dalam beberapa kasus, jiwa-jiwa ini tak lagi bisa mengendalikan dorongan-dorongannya. 

Sebagai  Bunda  dari  semua  anak-anak  Allah,  aku  memiliki  kuasa  untuk  menyelamatkan
jiwamu.

Sebagai Bunda Keselamatan, julukan terakhirku dari Surga, biarlah aku menolong kamu. 

Hendaknya kamu mendaraskan doa Rosario Kudusku setiap hari memohon perlindungan,
maka setan akan meninggalkan kamu dan orang-orang yang kau kasihi. 
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Janganlah  menyepelekan  doa  ini  karena  kuasa  setan  akan  berkurang  ketika  kamu
mendaraskannya. 

Anak-anak,  kuasa Allah diberikan kepada mereka yang mau memanggil  Puteraku,  Yesus,
untuk  memberimu  kekuatan  dalam  menjalani  kehidupan  di  saat-saat  ini.  Ia  tak  akan
diberikan kepadamu jika kamu tidak memintanya. 

Inilah  doa  Perjuangan  (68)  berikutnya  yang  musti  kau  daraskan  guna  mendapatkan
perlindungan terhadap setan.

Doa Perjuangan (68) Lindungilah aku dari pengaruh setan 

 

Bunda Allah, Bunda Keselamatan 

Selimutilah aku dengan mantelmu yang terkudus 

dan lindungilah keluargaku dari pengaruh setan serta para malaikatnya yang durhaka

Tolonglah  aku  untuk  percaya  kepada  Kerahiman  Ilahi  dari  Putera  terkasihmu,  Yesus
Kristus setiap saat.

Pertahankanlah aku dalam kasihku kepadaNya dan jangan biarkan aku menjauhi 

Kebenaran  dari  ajaran-ajaranNya,  betapapun  banyaknya  godaan  diletakkan
dihadapanku.

Amin 

 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah selalu memohon perlindungan terhadap setan karena dia
menimbulkan luka, gangguan dan kesengsaraan yang mengerikan dalam hidupmu. 

Jika kamu tidak mau memintanya, maka kamu tak akan bisa menerima rahmat ini. 
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Percayalah kepadaku, Ibumu, setiap saat, karena sudah menjadi tugasku untuk membantu
Puteraku menyelamatkan jiwa-jiwa dari semua anak-anak Allah. 

Ibumu yang mengasihi

Ratu Bumi

Bunda Keselamatan 

501. Berbagai nubuatan yang diberikan kepada Yohanes, yang belum diungkapkan hingga
kini, sekarang sedang dinyatakan saat ini untuk membangunkan dunia

Selasa, 24 Juli 2012, jam 17.39

PuteriKu yang terkasih, saatnya sudah dekat bagi  misteri-misteri  terakhir dari  Allah Yang
Maha Tinggi untuk dinyatakan kepada seluruh dunia. 

Suaramu,  puteriKu,  akhirnya  akan  menggenapi  rencana  Allah  di  dunia  untuk
mengungkapkan Kebenaran atas KedatanganKu Yang Kedua.

Kamu,  puteriKu,  adalah Malaikat  ke tujuh,  yang diutus untuk mempersiapkan anak-anak
Allah untuk membaharui iman mereka hingga mereka bisa diselamatkan. 

Sementara  kamu  mengungkapkan  rahasia-rahasia  yang  terkandung  didalam  ke  tujuh
meterai dimana kini Aku, Anak Domba Allah, membukanya, maka kamu akan membuat
marah banyak orang.

Kebohongan jahat yang dilakukan oleh mereka yang berpura-pura menjadi para hamba dari
GerejaKu akan terungkap melalui suaramu.  

Setiap tindakan keji yang dilakukan oleh para pengikut setan yang mengaku dirinya sebagai
pengikutKu akan dibuka. Segala kebohongan akan dibuka hingga terlihat oleh semua orang.
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Gereja palsu yang baru itu yang diciptakan oleh antikris akan dibuka keadaannya yang
sebenarnya. 

Segala  upaya  yang  dilakukan  untuk  menipu  anak-anak  Allah  akan  dijungkir-balikkan,
sementara pertempuran untuk menyelamatkan umat manusia semakin meningkat. 

Berbagai  penghujatan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  berbicara  dalam  Nama
KudusKu  akan  disaksikan  oleh  semua  orang,  meski  banyak  orang  yang  tidak  mau
menerima Kebenaran Allah seperti yang diberikan kepada dunia saat ini. 

Berbagai  ucapan  yang  selama  ini  tersembunyi,  dan  dibungkam  hingga  akhir,  kini
ditumpahkan keluar oleh bibirKu. 

Tak seorangpun yang dikecualikan dari Kebenaran itu. Semuanya akan ditunjukkan kepada
Sabda Yang Benar yang Kupersiapkan sekali lagi untuk menyelamatkan umat manusia dari
hukuman kekal. 

Berbagai nubuatan yang diberikan kepada Yohanes, yang belum diungkapkan hingga kini,
sekarang sedang dinyatakan saat ini untuk membangunkan dunia.

Setelah begitu lama, sekali lagi Kitab Injil disebarkan ke seluruh dunia. 

Yang buta akan melihat kembali. 

Yang bisu akan berbicara tentang kebenaran, seperti madu, yang tercurah dari bibir mereka.

Yang tuli akan mendengar dan Kebenaran itu akan membawa kembali penghiburan kepada
mereka, yang telah lama hilang dari kehidupan mereka.  
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Kemurtadan akan  retak dan  jiwa-jiwa  yang  lapar  akan  Kebenaran,  akhirnya  akan
menerimanya dengan tangan terbuka.

Kuasa Allah kini akan dinyatakan di setiap sudut. 

Lihatlah bahwa benih setan dan para pengikutnya akan berusaha dengan segala cara untuk
menghalangi Kitab Kebenaran ini untuk disampaikan kepada dunia melalui kasih Allah. 

Mereka akan tak berdaya menghadapinya, meski nampaknya tidak seperti itu.

Kini  Surga menunggu saatnya untuk membawa kembali  seluruh umat manusia bersama-
sama menuju saat KedatanganKu Yang Kedua yang mulia itu. 

Janganlah  menolak  Aku.  Sambutlah  Aku  ketika  Aku  mempersiapkan  kamu  bagi
KedatanganKu Yang Kedua yang mulia itu. 

Bawalah  keluargamu  bersamamu  dan  datanglah  kedalam  tanganKu  ketika  Aku  akan
menyelimuti kamu dengan perlindungan dari rahmatKu yang istimewa dari Surga.

Aku memanggil kamu semua untuk mengenali panggilan terakhir ini, melalui UtusanKu yang
ke tujuh ini, yang diberi kuasa untuk menyatakan tujuh sangkakala, yang merupakan isi dari
meterai  ke tujuh, ketika paduan suara para malaikat bersiap-siap menyambut dibukanya
nubuatan-nubuatan itu. 

Yesusmu

502.  Kasih adalah sebuah tanda dari Allah.  Apapun agama atau kepercayaan yang kau
ikuti, maka kasih hanya bisa berasal dari Allah. 
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Rabu, 25 Juli 2012, jam 23.30

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  ingin  membicarakan  pentingnya  kasih  dan  bagaimana,  jika
tanpa kasih, dunia tak bisa hidup.

Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah.

Dimana kamu menemukan kasih maka saat itu juga kamu merasakan kehadiran Allah.

Hampir setiap orang di dunia ini merasakan kasih itu dalam berbagai tingkatannya. Kasih itu
membebaskan jiwa dan kemurniannya memberimu sekilas dari besarnya kasih Allah kepada
setiap anak-anakNya. 

Kasih mengalahkan kematian.

Kasih mengalahkan kejahatan.

Kasih  adalah  kekal.  Ia  tak  bisa  mati  karena  ia  berasal  dari  Allah  dan  akan  berlangsung
selamanya. 

Jika  kasih  diserang  di  dunia  ini  oleh  setan,  yang  bertindak  melalui  jiwa-jiwa,  maka  ia
menderita, layu dan bisa digantikan oleh sikap acuh atau kadang-kadang dengan kebencian. 

Hanya  melalui  kasih  terutama  kepada  satu  sama  lain,  maka  damai  di  dunia  bisa
berkembang.

Tanpa kasih maka manusia akan mati dan menjadi gersang.
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Jika kamu mengasihi seorang anak, maka kamu merasakan kasih yang sama yang dimiliki
BapaKu didalam HatiNya kepada setiap anak yang lahir di dunia ini melalui penciptaanNya.

Bayangkan kesedihan orang tua jika seorang anaknya tidak ada. 

Kesedihan,  kekhawatiran,  kecemasan,  adalah  sama  seperti  yang  dirasakan  oleh  BapaKu
ketika anak-anakNya berkelana dan hilang dari Kebenaran keberadaanNya. 

Kemudian  bayangkanlah  rasa  takut  yang  ditanggung  orang  tua  jika  anaknya  tak  bisa
diketemukan. 

Bagaimana jika mereka itu hilang selamanya? Beginilah hancurnya Hati BapaKu ketika Dia
kehilangan anak-anakNya. 

Tak ada yang bisa menghiburNya kecuali  Dia bisa menemukan mereka kembali  atau jika
mereka berbalik dan pulang kepadaNya lagi. 

Seluruh ciptaan dibangun berdasarkan kasih BapaKu. 

KasihNya membanjiri Surga dan bumi dan amat kuat sekali. 

Semuanya  diciptakan  oleh  Kasih  IlahiNya  serta  kemurahan  hatiNya  hingga  Dia  bisa
membagikan segala keajaiban ciptaan dengan anak-anakNya. 

KasihNya kepada anak-anakNya tak pernah berhenti. 
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Pengkhianatan  oleh  Lucifer,  kepada  siapa  Dia  telah  memberikan  segalanya,  memiliki
makna bahwa kasihNya kepada umat manusia  tidak dibalas oleh sebagian besar umat
manusia. 

Namun sebagai Bapa yang selalu mengasihi, kasihNya begitu besarnya hingga tak ada yang
bisa mematikan kasihNya itu kepada anak-anakNya. 

KasihNya itu berarti bahwa setiap orang telah diberi dengan sebuah kesempatan kedua.

Peringatan  itu,  sebuah  Karunia  besar  yang  diberikan  oleh  BapaKu,  adalah  merupakan
sebuah panggilan istimewa dari Surga.  

Panggilan ini, sebuah keajaiban adikodrati yang besar, akan memberi kepada kamu masing-
masing kesempatan untuk diselamatkan; untuk dipanggil dan diberi kunci untuk membuka
pintu menuju Surga Yang Baru diatas bumi. 

Bagi kamu yang menerima kunci menuju Surga, maka akibatnya kamu akan mengalahkan
binatang itu. 

Akhirnya dunia ini akan dibersihkan dari kejahatan, dosa, penderitaan dan segala rasa sakit. 

Damai akan memerintah.

Akhirnya  kasih  kepada  BapaKu  akan  berkembang  dan  kamu  semua  akan  hidup  selaras
dengan Kehendak IlahiNya. 

Kasih adalah sebuah tanda dari Allah. Apapun agama atau kepercayaan yang kau ikuti, maka
kasih hanya bisa berasal dari Allah. 
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Ia adalah terang yang ada didalam setiap jiwa termasuk para pendosa yang keras kepala,
karena Allah tak pernah meniup mati terangNya selamanya. 

Raihlah ia. Bergantunglah untuk mengasihi karena ia akan menuntunmu kepadaNya. 

Kasih akan menyelamatkan kamu dari kegelapan.

Yesusmu

503. Pakta perjanjian dengan setan hampir selesai dan dua peristiwa akan segera terjadi
Kamis, 26 Juli 2012, jam 23.55
 
PuteriKu yang terkasih, banyak orang yang tidak mengerti misteri dari KedatanganKu Yang
Kedua.

KedatanganKu Yang Kedua adalah merupakan penggenapan dari sebuah Perjanjian Baru. 

Ia merupakan penciptaan Firdaus yang sempurna yang dengan kasih menghasilkan Adam
dan Hawa oleh BapaKu Yang Kekal. Dan pada saat yang sama segala sesuatu di dunia ini
dalam keadaan selaras sempurna dan seturut dengan Kehendak Allah. 

Saat  setelah  PenyalibanKu  di  dunia  sangatlah  menyakitkan  bagi  umat  manusia  karena
adanya pemerintahan setan yang mengatur dunia ini selama masa itu. 
 
Pakta perjanjian dengan setan hampir selesai dan dua buah peristiwa akan segera terjadi. 
 
Penebusan bangsa manusia akan terjadi selama saat Peringatan itu. Sejak itu dan seterusnya
manusia, termasuk mereka yang sebelumnya acuh akan keberadaan Allah, akan memeluk
Kebenaran. 

Yang lain-lainnya yang terlambat  dalam menanggapi  keajaiban besar ini,  ketika bukti  itu
dihadirkan  pada  mereka,  akan  bertobat  pada  saatnya  nanti.  Mereka  akan  mencari
pengampunan atas kehidupan mereka yang berdosa itu. 
 
Kemudian  datanglah  tahap  akhir  itu,  tahap  penyucian,  pemurnian  terakhir,  sehingga
seluruh umat manusia layak memasuki Firdaus yang sempurna.
 
Ini  adalah  Firdaus  yang  dihuni  sebelumnya  oleh  Adam  dan  Hawa.  Setelah  itulah  maka
Kehendak  Ilahi  dari  BapaKu,  dimana  semua  orang  akan  mengasihi  dan  menghormati
Kehendak BapaKu, akhirnya akan terwujud.
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 Sebelum  semua  ini  terjadi,  akan  terjadilah  banyak  penentangan  terhadap  Kehendak
BapaKu yang akhirnya dilaksanakan.
 
Anak-anak Allah akan ditarik ke segala arah. Meski Roh Kudus akan dicurahkan atas seluruh
bumi selama Peringatan  itu,  namun setan melakukan segala upaya untuk menghentikan
pertobatan global ini. 

Dia beserta para pengikutnya yang jahat juga sedang mempersiapkan diri bagi Peringatan
itu. Tujuan mereka adalah meyakinkan setiap orang bahwa hal itu tidak terjadi. 

Banyak orang yang akan mengalami kesulitan untuk menerima secara terbuka kasih Allah
serta keberadaan dari Firdaus Yang Baru sepanjang setan masih berjalan di dunia ini. 

Kebebasan hanya datang setelah setan dimusnahkan. 

Tetapi yang menyedihkan, mereka yang tak bisa melihat Kebenaran itu dan yang keras
kepala tidak mau menerima Allah, tak akan bisa melihat Firdaus.
 
Daraskanlah doa Perjuangan (69) ini untuk bisa menerima Kehendak Ilahi BapaKu.
 
Doa Perjuangan (69) Doa kepada Allah Bapa untuk menerima Kehendak IlahiNya
 
Allah Bapa Yang Maha Tinggi, aku menerima Kehendak IlahiMu. 
Tolonglah anak-anakMu untuk menerimanya. 
Hentikanlah  upaya  setan  dalam  menghalangi  anak-anakMu  untuk  memperoleh  harta
warisan dari Bapa mereka. 
Jangan  biarkan  kami  menyerah  didalam  pertempuran  merebut  harta  warisan  kami
didalam Firdaus.
Dengarkanlah permohonan kami untuk menghalau setan serta para malaikatnya yang
durhaka. 
Aku  mohon  kepadaMu,  Bapa  yang  terkasih,  untuk  membersihkan  dunia  ini  dengan
KerahimanMu dan menyelimuti kami dengan Roh KudusMu. 
Tuntunlah  kami  untuk  membentuk  pasukan  kudusMu,  yang  memiliki  kuasa  untuk
menghalau binatang itu selamanya.
Amin. 
 
Pergilah dalam damai.
Yesusmu
 
504.  Ketika  pasukanKu  mencapai  jumlah  20  juta  orang,  Aku  akan  melipat-gandakan
jumlah ini menjadi milyaran orang
Jumat, 27 Juli 2012, jam 18.30
 
PuteriKu yang terkasih, keinginanKu untuk menyatukan para pengikutKu menjadi  sebuah
pasukan telah menghasilkan buah melalui pesan-pesan ini. 
PasukanKu  telah  terbentuk  dan  dipersatukan  melalui  kuasa  Roh  Kudus  yang  sedang
menyebar seperti kobaran api melintasi bumi. 
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Bagi  kamu yang  kini  menerima perintah-perintahKu  meski  kamu mengira  bahwa dirimu
sedang bekerja sama dalam kelompok kecil saja, tetapi ketahuilah bahwa pasukanKu kini
ada lebih dari 25 ribu orang yang setia yang  menerima doa PerjuanganKu setiap hari.  
 
Pengabdianmu  kepadaKu,  Yesusmu  yang  mengasihi,  membawa  penghiburan  dan
kebahagiaan yang besar bagiKu karena doa-doamu sedang menyelamatkan berjuta-juta
jiwa setiap detik setiap hari.
 
Jika kamu bisa melihat rasa syukur mereka, maka kamu tak akan berhenti berdoa, karena
begitu besarnya kuasa doa itu. 

Setan sedang menderita karena adanya tugas ini dan dia akan melakukan segalanya yang
mungkin untuk menghalanginya. 

Karena itulah jangan sampai kamu membiarkan adanya intimidasi dari luar yang dilakukan
oleh orang-orang yang menuduh kamu sebagai bidaah yang bertujuan untuk menghalangi
kamu menyebarkan pesan-pesanKu ini. 
 
Jika kamu membiarkan orang lain membingungkan dirimu, yaitu mereka yang berusaha
menghinakan kamu atau yang mencibirkan imanmu, maka akan semakin sedikit jiwa-jiwa
yang bisa diselamatkan. 
 
Renungkanlah tugas ini seperti jika kamu bekerja didalam tugas kemanusiaan di luar negeri,
yaitu kelompok orang-orang yang pergi ke negeri-negeri yang mengalami kekacauan, untuk
menyelamatkan kehidupan orang-orang yang menderita karena kelaparan.  

Adalah  penting  agar  kamu  mengatasi  segala  penghalang  untuk  bisa  memberi  bantuan
kepada para kurban itu. Keterlambatan sehari saja bisa memiliki makna hidup dan mati bagi
mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi tugas ini. 

Lihatlah dihadapanmu, abaikanlah campur tangan orang-orang yang berusaha menarikmu
mundur dan kemudian teruslah kamu berjalan maju. 

Kumpulkanlah  orang  banyak  di  jalanmu  dan  tuntunlah  mereka  menuju  kemenangan.
Kemenangan dari keselamatan. 

Pasukanmu semakin besar jumlahnya setiap hari. Berpeganglah pada tanganKu hingga kita
mencapai jumlah pasukan sebanyak 20 juta orang yang akan mempelopori  pertempuran
melawan antikris. 
 
Jika pasukanKu telah mencapai jumlah 20 juta orang maka Aku akan melipat-gandakan
mereka hingga milyaran orang. Dan jika hal ini terjadi maka binatang itu akhirnya akan
dihancurkan. 
 
Inilah janjiKu. Karena jika ada sejumlah besar anak-anak Allah dipenuhi dengan kasih Ilahi,
mereka akan menghancurkan setan.  
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Ingatlah, kasih itu lebih kuat dari pada kebencian. Hanya kasih, secara berlimpah, yang bisa
menghapus kejahatan. 
 
Yesusmu

505. Adalah dosa aborsi yang akan menjadi kejatuhan banyak bangsa dan karena hal ini
mereka akan menerima hukuman yang keras

Minggu, 29 Juli 2012, jam 20.10 

PuteriKu  yang  terkasih,  kemurtadan  di  dunia  ini  telah  membingungkan  anak-anak  Allah
tentang keberadaan dari dosa. 

Banyak jiwa jika merenungkan tentang dosa, segera mereka berpikir tentang dosa berat,
misalnya pembunuhan. 

Dosa memiliki berbagai bentuk. Yang menyedihkan, dosa telah dianggap sebagai kesalahan
dalam  bertindak  atau  kesalahan  didalam  sifat  sehingga  hal  itu  dianggap  hanya  sebagai
kelemahan alami. Banyak pula yang tidak percaya kepada dosa. 

Aborsi,  yang  merupakan  pembunuhan  terhadap  saudara,  adalah  bentuk  pembunuhan
massal yang paling besar di dunia. Namun hal itu bukan saja bisa diterima, bahkan undang-
undang negara dibuat untuk mengesahkan bahwa tindakan itu memang perlu. 

Adalah dosa abrosi yang akan menjadi kejatuhan banyak bangsa dan karena hal ini mereka
akan menerima hukuman yang keras. 

Aborsi adalah sebuah tindakan tercela dan ia memusnahkan berbagai generasi dari anak-
anak Allah yang tak bisa membela diri. 

Tak seorangpun yang boleh membunuh anak Allah dan bebas dari hukuman yang berat.
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Murka BapaKu akan disaksikan oleh bangsa-bangsa yang mengesahkan tindakan aborsi,
selama Pemurnian itu.  

Mereka akan dimusnahkan dan tak ada belas kasihan bagi mereka karena mereka juga tak
memiliki penyesalan atas dosa berat ini  dimana mereka telah melakukan pembunuhan
terhadap anak-anak Allah didalam rahim.

Aku  menghimbau mereka  yang secara  licik mencoba untuk  menganggap  aborsi sebagai
sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak-hak seorang ibu.

Kebohongan digunakan untuk menutupi kekejaman aborsi yang menentang Hukum Allah.

Karena dosa ini, maka setiap pembuat undang-undang, para dokter atau orang yang ikut
serta didalam perbuatan keji ini adalah bersalah di mata Allah dan mereka akan menderita
hukuman yang ada didepan mereka. 

Bagi mereka yang melakukan pembunuhan ini Aku berkata.

Kamu,  yang menuduh seseorang menjadi  pembunuh,  adalah  bersalah dengan kejahatan
yang sama seperti orang yang kau tuduh itu. 

Kamu melakukan kejahatan pembunuhan dalam hal ini, dan ia merupakan dosa besar. Kamu
tidak berhak untuk mengambil kehidupan orang lain. Ataupun menghakimi. Hanya Aku saja,
Yesus Kristus, yang berhak menghakimi. 

Siapapun yang ikut  serta  didalam sebuah pembunuhan, melalui  tindakan eksekusi, akan
menderita didalam api neraka untuk selamanya, kecuali mereka bertobat.
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Banyak dari kamu yang mempercayai  hukum yang mengatakan mata ganti  mata.  Betapa
tersesatnya  kamu.  Tidakkah  kamu  mau  menerima  perintah-perintah  BapaKu?  Janganlah
kamu membunuh. 

Hukum  ‘janganlah  kamu  membunuh’  ini  juga  berlaku  bagi  pasukan  yang  menyerang
wilayah-wilayah yang bukan menjadi milik mereka, yang bertujuan untuk menguasai.

Hukum itu juga berlaku bagi pasukan yang menembak dan membunuh jiwa-jiwa yang tak
berdosa. Semua ini adalah pembunuhan. Ia melawan hukum BapaKu. 

Dosa-dosa  lain  seperti  misalnya  keserakahan,  nafsu,  berbicara  jelek  tentang  orang  lain,
menipu orang untuk mengambil  hak mereka,  membalas dendam serta memfitnah,  akan
menuntun kepada semua dosa-dosa lainnya. 

Dosa-dosa itu bisa  diterima di  duniamu saat ini  karena kasihmu yang terbesar  adalah
kepada dirimu sendiri.

Kebohongan  yang  dipaksakan  untuk  kau  terima  oleh  guru-gurumu  yang  palsu,  yang
bertujuan demi kepuasan diri sendiri, adalah jalanmu menuju dosa. 

Kamu  diberitahu  bahwa  kamu  harus  menghabiskan  waktumu  untuk  memuaskan  rasa
hausmu akan kekayaan. 

Kamu diberitahu untuk mencari jati dirimu, bahwa kamu adalah orang yang paling penting
dalam  hidupmu.  Kamu  harus  mencari  segalanya  untuk  memuaskan  semua  inderamu.
Sedangkan orang-orang yang lainnya adalah yang kedua sesudah kamu. 

Hal ini menuntun kepada keserakahan, egoisme, nafsu, dan kemudian kamu akan tertipu
untuk melakukan dosa berat.  
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Dosa kini telah diberima oleh bangsa-bangsa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

 

Undang-undang diperkenalkan yang akan mengesahkan perbuatan dosa berat dan celakalah
kamu yang mengikutinya.

Mereka yang  membela  kejahatan  ini  akan  berkata  kepadamu bahwa undang-undang  ini
adalah untuk melindungi orang-orang yang lemah, padahal kenyataannya, apa yang mereka
lakukan adalah melegalkan pembunuhan, aborsi, perkawinan sejenis, serta penyembahan
terhadap dewa-dewa palsu. 

Mereka akan melakukan penganiayaan terhadap orang-orang miskin, dan melemparkannya
ke jalan-jalan, untuk menciptakan para pengemis.  

Mereka  akan  memperkenalkan  undang-undang  yang  memaksa  kamu  untuk  tidak
menjalankan ibadah agamamu. Dengan beribadah, maka kamu akan dianggap melanggar
hukum, yang merupakan dosa di mata mereka. 

Seperti  telah  Kukatakan  kepadamu  sebelumnya,  duniamu  penuh  dengan  kebohongan
dimana kebaikan dianggap sebagai kejahatan dan kejahatan dianggap sebagai kebaikan. 

Duniamu diputar-balikkan, dan akibatnya, dosa semakin meluas. 

Aku memintamu untuk kembali dan mempelajari 10 Perintah Allah. Patuhilah hal itu dan
hiduplah seperti yang diharapkan darimu di mata Allah. 

Jika  kamu  melanggar  Perintah-perintah  itu  maka  kamu  berdosa.  Jika  kamu beralasan
bahwa beberapa dosa adalah benar, maka kamu telah mengingkari BapaKu. 
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Kepatuhan kepada Hukum-Hukum Allah semakin lemah dan rapuh di dunia saat ini. Banyak
dari anak-anak Allah tidak diberitahu dengan benar, oleh para hamba kudusKu, akan akibat-
akibat dari dosa. 

Sikap toleransi terhadap dosa adalah dosa yang terbesar. 

Sikap toleransi  terhadap dosa  adalah  kebohongan yang  secara  licik  ditanamkan didalam
pikiran umat manusia oleh raja kebohongan, setan. 

Sikap  toleransi  adalah  cara  lain  untuk  menerima  perbuatan  dosa  agar  sesuai  dengan
kelemahan manusia untuk tunduk kepada godaan setan. 

Bangunlah dan sadarilah perbuatan dosa apa adanya. 

Meski kamu saling berdebat dan membela suatu perbuatan dosa menurut penalaranmu,
tetapi dosa itu tak pernah bisa diterima di mata BapaKu. 

Untuk bisa memasuki Surga kamu harus bersih dari dosa. 

Untuk bisa bebas dari dosa maka kamu harus bertobat. 

Untuk bertobat, terlebih dahulu kamu harus menerima 10 Perintah Allah. 

Kemudian kamu harus memperlihatkan penyesalan hati yang tulus. 

Penyesalan  hati  yang  tulus  hanya  bisa  dilakukan  oleh  mereka  yang  mau  merendahkan
dirinya dihadapanKu. 

81



The Warning Indo 2012

Hanya dengan begitu maka dosamu bisa diampuni. 

Hanya dengan begitu maka jiwa-jiwa layak memasuki Kerajaan BapaKu. 

Juru Selamatmu

Yesus Kristus 

506.  Gereja  Katolik  milikKu  telah   dicabik  hingga  berkeping-keping,  namun    jiwa   dari
GerejaKu tak akan bisa direbut atau dimangsa oleh Setan.

Senin, 30 Juli 2012, jam 01.00

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku menanggung penderitaan di taman, maka kekejian yang
terbesar diperlihatkan kepadaKu oleh setan yang berupa ketidak-setiaan dari Gereja Katolik
dan Apostolik pada saat-saat akhir zaman.

Disinilah setan, yang menyiksa Aku dengan melalui penglihatan akan masa mendatang,
menunjukkan kepadaKu para hamba Gereja yang bersikap setengah-setengah di saatmu
sekarang ini. 

Mereka telah membiarkan kesombongan dan kebenaran-kebenaran palsu, yang didominasi
oleh  sikap  mereka  yang  toleran  terhadap  dosa,  untuk  membutakan  mereka  terhadap
Kebenaran dari Allah. 

Kesetiaan  mereka  terhadap  pengejaran  sesuatu  yang  bersifat  duniawi  membuat  banyak
hamba  kudusKu  tak  memiliki  semangat  ataupun  kerendahan  hati  didalam jiwa  mereka,
untuk menuntun para pengikutKu menuju kesucian yang diperlukan untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa mereka. 
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Banyak sekali yang berbalik melawan Aku meski mereka berkata bahwa mereka mengasihi
anak-anak Allah. 

Dengan menganjurkan sikap toleransi  terhadap dosa dalam nama Allah,  maka mereka
menghadirkan ajaran palsu yang menutupi Kebenaran yang sebenarnya. 

Para  pembangkang  itu  didalam  GerejaKu  di  dunia,  yang  mengaku  sedang  menciptakan
sebuah cara baru dalam mematuhi,  dalam nama Gereja Katolik,  tetapi  yang menyangkal
ajaran-ajaranKu, mereka digodai oleh setan yang ingin menghancurkan GerejaKu. 

Dia, setan, telah menyulut dosa yang mengerikan untuk merusak GerejaKu, dan kini mereka
ingin  melakukan  pukulan  terhadap  paku  yang  terakhir  ketika  dia  akan  menyalibkan
GerejaKu, dan kemudian mereka akan melemparkan para hamba kudusKu kedalam neraka,
yaitu  para  hamba  kudusKu  yang  mencemarkan  Sabda  Allah  dengan  cara  memfasilitasi
penerimaan dosa diantara anak-anak Allah. 

Dosa  mereka  yang  menampar  wajahKu,  dengan  cara  memamerkan  percabulan
dihadapanKu,  yang  mereka  katakan  bisa  diterima  dan  ditoleransi  oleh  Allah,  akan
dihukum dengan kerasnya. 

Melalui  dosa  kesombongan  dan  penipuan  mereka  tega  menyesatkan  jiwa-jiwa  dan
mengarahkan  mereka  menuju  sarang  kegelapan,  tanpa  menyadari  betapa  mereka  telah
menuntun jiwa-jiwa kedalam danau api. 

Banyak dari para hamba kudusKu yang disesatkan dan tidak menyadarinya. Banyak dari para
hambaKu ini, jika mereka mau jujur terhadap dirinya, sedang mengalami kebingungan. 

Kemudian ada juga mereka yang mengaku sebagai para hamba kudusKu namun berasal dari
sisi  yang  lain.  Dengan  menjadi  budak  dari  binatang  itu,  mereka  menghadirkan  dirinya
sebagai imam-imamKu yang diurapi. 

83



The Warning Indo 2012

Mereka  membuatKu  sangat  sedih.  Bukan  saja  mereka  akan  merusak  jiwa-jiwa,  tetapi
mereka  secara  sadar  telah  menciptakan  sebuah  perjanjian  dengan  setan  yang  akan
menghancurkan mereka. 

Mereka  melakukan  berbagai  perbuatan  keji  diatas  altar-altarKu,  dihadapan  Ekaristi
KudusKu, tetapi hanya sedikit saja yang sadar bahwa dirinya melakukan perbuatan semacam
itu. Namun Aku sangat merindukan jiwa-jiwa mereka. 

Gereja Katolik milikKu telah dicabik hingga berkeping-keping, namun jiwa dari GerejaKu tak
akan bisa direbut atau dimangsa oleh Setan.

Inilah  saat  bagiKu  untuk  campur  tangan  menolong  mereka  untuk  bangkit  mengatasi
siksaan yang mengerikan ini. 

Aku membutuhkan kamu, para pengikutKu, dan para hamba kudusKu diantara kamu, yang
mengerti  apa  yang  sedang  terjadi  saat  ini  diantara  kamu,  untuk  mendaraskan  doa
Perjuangan (70) ini : Doa bagi para imam agar tetap teguh dan benar didalam Sabda Kudus
Allah. 

Doa Perjuangan (70) ini : Doa bagi para imam agar tetap teguh dan benar didalam Sabda
Kudus Allah.

Oh Yesus yang terkasih, tolonglah para hamba kudusMu agar bisa mengerti

adanya perpecahan didalam GerejaMu ketika ia dinyatakan.

Tolonglah  para  hamba  kudusMu  agar  mereka tetap  teguh  dan  benar  didalam Sabda
KudusMu.

Jangan biarkan keinginan-keinginan duniawi menutupi kasih mereka kepadaMu.

Berilah mereka rahmat agar tetap murni dan rendah hati dihadapanMu 

dan untuk menghormati KehadiranMu Yang Kudus didalam Ekaristi. 

Tolonglah dan tuntunlah semua hamba kudusMu yang bersikap ragu-ragu 
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didalam kasih mereka kepadaMu, 

dan nyalakanlah kembali api Roh Kudus didalam jiwa-jiwa mereka.

Tolonglah mereka untuk mengetahui adanya godaan yang ada didepan mereka 

yang bertujuan untuk menyesatkan mereka. 

Bukalah mata mereka agar mereka bisa melihat Kebenaran setiap saat. 

Berkatilah mereka saat ini, Yesus yang terkasih, dan selimutilah mereka dengan DarahMu
yang amat berharga, untuk membuat mereka tetap aman dari segala gangguan.  

Berilah mereka kekuatan untuk bertahan menghadapi bujukan setan 

ketika mereka disesatkan oleh daya tarik untuk menyangkal keberadaan dosa. 

Amin.

Para hamba kudusKu adalah menjadi tulang penyangga dari GerejaKu.  

Mereka berada di garis depan untuk menghadapi serangan gencar yang mengerikan dari
setan saat ini. 

Tolonglah Aku untuk mengarahkan mereka di jalan penyelamatan bagi  sisa-sisa GerejaKu
ketika ia berjalan menuju perpecahan yang akan diciptakan oleh nabi palsu itu segera. 

Berkumpullah  bersama  dan  berdoalah  demi  penyatuan  seluruh  hamba  kudusKu  yang
diperlukan untuk membuat GerejaKu tetap kuat pada hari-hari mendatang ini.

Yesusmu

507.  Perawan  Maria  :  Kegagalan  dalam  mewartakan  Kebenaran  dari  Ajaran-ajaran
Puteraku berarti Allah sedang dilupakan

Selasa, 31 Juli 2012, jam 18.10
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Anakku, penganiayaan yang sedang kau tanggung ini adalah disebabkan karena penerbitan
dari Kitab Kebenaran ini. 

Setan sedang menaruh penghalang di jalanmu dan dia tak akan berhenti untuk menghalangi
kamu. 

Adalah penting untuk mengabaikan segala kebohongan jahat yang dihadirkan kepadamu
oleh mereka yang mengaku memiliki pengetahuan tentang Sabda Allah. 

Penolakan mereka terhadap pesan-pesan ini tidaklah penting. Hanya Sabda Puteraku saja
yang hendaknya kau tanggapi dan bukan yang lain. 

Kamu harus percaya kepada Puteraku dan tetap diam ketika orang-orang yang dibutakan
oleh  kebohongan  itu  berusaha  menghentikan  kamu.  Janganlah  kamu  mendengarkan.
Janganlah menanggapi. Sebaliknya, wartakanlah terus Sabda Allah.

Anakku,  banyak  sekali  para  pengikut  Kristus  sedang  menderita  saat  ini.  Suara  mereka
bagaikan bisikan perlahan ditengah dunia yang menyerukan kemuliaan dari riuh rendahnya
keajaiban duniawi ini. 

Sabda Allah yang sejati tidak lagi diwartakan secara terbuka terutama oleh para hamba
Allah didalam Gereja. 

Merasa malu jika mereka nampak secara terbuka mewartakan Kebenaran, maka mereka
berkelana dengan tanpa pengharapan sambil berusaha menemukan jalan mereka sendiri
ditengah kebingungan yang disebabkan oleh faham sekularisme. 

Penentangan  yang  disebabkan  ketika  Allah,  atau  Puteraku  yang  terkasih,  Yesus  Kristus,
disebutkan, kini semakin meluas. Sedikit saja jiwa yang berani berdiri tegak dan menyatakan
bahwa dirinya adalah para pejuang Kristus.
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Terutama  jiwa-jiwa  yang  suci  juga  ditakut-takuti  jika  melakukan  hal  ini  karena  mereka
khawatir jika menimbulkan keributan diantara orang-orang berhala.

Kegagalan dalam mewartakan Kebenaran dari Ajaran-ajaran Puteraku berarti Allah sedang
dilupakan.

Betapa aku menangis  jika menyaksikan anak-anak kecil  yang diabaikan oleh pengawal
mereka dalam hal perkembangan jiwa mereka.

Mereka tak memiliki asupan Roh Kudus karena mereka tidak diajari bagaimana mengakui
kasih mereka kepada Allah. Banyak pula yang tidak percaya akan Allah Bapa. Hal ini sangat
menyedihkan Dia. 

Kamu, anakku, telah diberi tugas yang sulit. Ketika kamu mewartakan kepada dunia tentang
isi dari pesan-pesan dari Surga ini, kamu diserang dari tiga penjuru.

Dari mereka yang percaya akan Allah namun tidak mau mendengarkan Sabda Allah seperti
yang sedang diberikan kepada dunia saat ini. 

Dari mereka yang mengaku sebagai para pemimpin didalam Gereja Puteraku di dunia yang
tidak mau mendengar karena mereka tidak mau menerima nubuatan. 

Dan kemudian dari mereka yang tidak mau percaya akan Allah sama sekali. 

Suaramu  akan  terus  mengenai  telinga  yang  tuli,  tetapi  janganlah  hal  ini  mengurangi
semangatmu. 

Apa yang perlu kau lakukan adalah mematuhi  Puteraku dalam segala hal  dan kemudian
menyerahkan segalanya di tanganNya. 
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Pada saatnya nanti mereka akan mendengarkan. Jika hal ini terjadi maka akan ada banyak
jiwa-jiwa  yang  berpaling  kepada  Puteraku  dengan  kasih  dan  kebahagiaan  didalam  hati
mereka. 

Janganlah  kamu  goyah  ataupun  menunda-nunda  jawabanmu  terhadap  permintaan
Puteraku untuk memastikan bahwa setiap orang di dunia telah diberi dengan Sabda Allah
saat ini. 

Aku meminta kepada semua anak-anak Allah agar menanggapi permintaanku untuk setia
kepada Sabda Kudus dari Puteraku sekarang. Dia mengasihi semua anak-anak Allah dan Dia
ingin  mempersiapkan  setiap  jiwa  bagi  KedatanganNya  Yang  Kedua  yang  telah  dinanti-
nantikan sejak lama. 

Janganlah menyangkal Dia. Terimalah uluran Tangan KerahimanNya sebelum terlambat. 

Ibumu yang mengasihi

Ratu Dunia 

Bunda Keselamatan 

508. Ijinkanlah Aku untuk melepaskan kamu dari segala gangguan, menuju keselamatan,
yang jauh dari antikris.

Selasa, 31 Juli 2012, jam 20.00

PuteriKu yang terkasih, dengarkanlah Aku sekarang ketika Aku memberitahu kamu bahwa
WaktuKu sudah hampir tiba di dunia ini.

Waktumu singkat sekali sementara hari-hari kegelapan itu berlalu dan sebuah fajar yang
baru, sebuah awal yang baru akan muncul.

Semua air mata ketakutan dan kesedihanmu hampir selesai, dengan tersisa sedikit waktu
bagi munculnya Zaman Damai yang mulia itu.
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Pembaharuan atas Kerajaan diatas bumi itu akan segera terjadi dan KuasaKu atas seluruh
anak-anak Allah akan menggantikan kekuasaan setan.

Para  pengikutKu,  kebingunganmu  atas  otentisitas  dari  PanggilanKu  kepadamu  ini,  akan
menghilang. 

Semuanya  akan  menjadi  jelas,  seperti  air  sebening  kristal  dari  sebuah  sumber  yang
memancar dari dalam Tubuh SurgawiKu, ketika kini ia mengalir keluar untuk membanjiri
semua anak-anak Allah. 

Terang Kebenaran akan mengobarkan dunia, ditengah kegelapan yang semakin meluas,
seperti borok bernanah, ke seluruh penjuru bumi. 

Segera  Kebenaran  itu  akan  membebaskan  kamu,  membuang  seluruh  keraguanmu,  rasa
takutmu dan dalam dirimu akan melepaskan sebuah kejelasan didalam pikiran dan jiwamu.
Kemudian dengan dipenuhi oleh Roh KudusKu, sebuah pertobatan global akan terjadi.  

Mereka yang masih lemah imannya akan diperbaharui dan Kenyataan dari sebuah pasukan
kristiani yang baru akan menjadi kenyataan. 

Pengharapan, kasih dan doa akan mempertahankan kamu sementara Aku menuntun dunia
menuju Harta Warisan Yang Baru yang dijanjikan kepadamu sejak lama. 

Bagi kamu yang merasa takut akan pesan-pesanKu ini, ingatlah hal ini. 

Dunia yang sedang menantimu didepan adalah merupakan sebuah Hadiah yang besar bagi
kamu dan keluargamu. Ia adalah sebuah Firdaus yang kau rindukan, seperti kau ketahui,
yang tak ada bandingannya di dunia ini. 
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Jika  kamu  mengasihi  Aku,  maka  percayalah  akan  KebaikanKu,  KasihKu,  janjiKu,  untuk
membawa kamu menuju warisan yang mulia bagi apa kamu dilahirkan. 

Serahkanlah seluruh kekhawatiran dan rasa takutmu sekarang. 

Ijinkanlah Aku untuk melepaskan kamu dari segala gangguan, menuju keselamatan, yang
jauh dari antikris.

Daraskanlah doa Perjuangan (71) ini : Doa untuk menyelamatkan kita dari penganiayaan.

Oh Yesus, selamatkanlah seluruh anak-anak Allah dari antikris

Lindungilah kami dari rencana untuk menguasai dan mengendalikan dunia ini

Tuhan, selamatkanlah kami dari penganiayaan itu

Lindungilah jiwa-jiwa yang tersesat dari antikris agar mereka bisa dibebaskan di mataMu

Tolonglah kami dalam kelemahan ini

Kuatkanlah  kami  didalam roh  untuk  bangkit  dan menuntun setiap orang  ketika  kami
berjalan maju 

didalam pasukanMu menuju gerbang-gerbang Firdaus itu

Aku membutuhkan Engkau, Yesus yang terkasih 

Aku mengasihi Engkau, Yesus yang terkasih 

Aku memuliakan kehadiranMu di dunia ini  

Aku menolak kegelapan 

Aku memuji Engkau dan aku menyerahkan diriku, didalam tubuh dan rohku 

agar Engkau bisa menyatakan kepadaku Kebenaran dari KehadiranMu

Sehingga aku bisa selalu percaya akan KerahimanMu setiap saat

Amin. 
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Pergilah  sekarang  dan  persiapkanlah  jiwamu  agar  kamu tetap  kuat  dan  setia  kepadaKu
sementara Aku menuntun kamu menuju Kehidupan Kekal. 

Yesusmu

509.  Aku meminta kepada semua anak-anak Allah  sekali  lagi  agar  mempersembahkan
bulan Agustus ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa 

Rabu, 1 Agustus 2012, jam 16.45

Anakku, terjadi banyak perubahan, dimana sebagian besar telah dinyatakan kepadamu pada
waktu yang lalu, yang akan bisa disaksikan di dunia. 

Akan terjadi banyak kehancuran,  kekacauan dan pemurnian,  dimana semua itu terjadi
karena dosa-dosa umat manusia.

Aku  meminta  kepada  semua  anak-anak  Allah  sekali  lagi  agar  mempersembahkan  bulan
Agustus ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.

Inilah yang harus kau lakukan. Ikutilah Misa Kudus setiap hari dan terimalah Ekaristi Kudus. 

Kemudian setiap jam 3 sore daraskanlah doa kaplet Kerahiman Ilahi. 

Bagi kamu yang bisa, berpuasalah sehari dalam seminggu.

 

Anak-anakku akan sangat terkejut ketika perubahan-perubahan ini terjadi, tetapi janganlah
takut  akan  Tangan  BapaKu  jika  kamu  tetap  setia  kepada  ajaran-ajaran  dari  Putera
TerkasihNya, Yesus Kristus.

Upayakan agar Meterai Allah Yang Hidup berada dekat denganmu, di rumahmu, pada bulan-
bulan mendatang ini, karena banyak hal akan dibuka. 

Tubuh  dari  Puteraku,  Yesus  Kristus,  yang  hadir  didalam  GerejaNya  di  dunia  sedang
diserang dan Ia sangat menderita. 
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Berbagai rencana untuk menumbangkan Gereja Puteraku telah diupayakan dan segera ia
akan runtuh. 

Peristiwa-peristiwa  lainnya  yang  telah  dinubuatkan  kini  akan  terlihat  melalui  berbagai
bencana ekologi ketika Tangan BapaKu memberikan hukuman kepada bangsa-bangsa yang
memiliki aturan-aturan yang berdosa tak lagi bisa diterima.  

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  jiwa-jiwa  saat  ini  yang  mungkin  akan  menderita
selama peristiwa-peristiwa mendatang ini. 

Manfaatkanlah bulan ini untuk berdoa bagi seluruh jiwa-jiwa yang mungkin akan musnah
didalam  peperangan,  gempa  bumi  atau  pada  saat  Pengakuan  Iman  mendatang,  saat
Peringatan itu. 

Hatiku bertaut  erat  dengan hatimu,  anak-anakku,  dan  bersama-sama kita  harus  bekerja
keras untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Dengan berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa maka kita melaksanakan Kehendak Kudus dari
BapaKu. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

510.  Allah  Bapa :  Sama seperti  PuteraKu yang disalibkan,  demikian pula  GerejaNya di
dunia akan disalibkan.

Kamis, 2 Agustus 2012, jam 22.06

PuteriKu yang terkasih, cobaan terhadap Gereja PuteraKu di dunia telah dimulai.

Penyiksaan dan penganiayaan akan terjadi. 
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Sama seperti PuteraKu disalibkan, begitu pula GerejaNya di dunia akan disalibkan.

Cobaan itu sedang terjadi sekarang.

PuteraKu diutus untuk mnyelamatkan umat manusia dari api neraka. 

KematianNya di kayu salib, sebuah kekejian yang mengerikan, diijinkan untuk terjadi olehKu
sebagai sarana untuk menawarkan sebuah masa depan bagi anak-anakKu. 

 
Tubuh PuteraKu  menjadi  GerejaNya  di  dunia.  Imam-imam dan  para  hamba  kudusNya
menggantikan para rasulNya.

Kini  ketika Dia datang  kembali  untuk menyelamatkan umat  manusia  serta  mengambil
kembali anak-anakKu yang berharga, agar mereka bisa memasuki SurgaKu, maka sejarah
akan terulang. 

PuteraKu  mengajarkan  Kebenaran  dan  Dia  mengumpulkan  banyak  orang  yang  mau
mengikuti ajaran-ajaranNya dan yang tidak meragukan SabdaNya. 

Kemudian Dia dikhianati oleh orang yang dekat denganNya dan yang termasuk kelompok
orang yang berbakti kepadaNya.

GerejaNya, Gereja Katolik, juga dikhianati dari dalam lorong-lorongnya sendiri.

Godaan dari setan telah menyebabkan semua ini terjadi dan sebuah kejahatan besar telah
menyebabkan kematian PuteraKu. 
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Didalam  GerejaNya  saat  ini  kematiannya  telah  dimulai  beberapa  waktu  yang  lalu.  Dan
seperti yang terjadi atas PuteraKu, banyak pengikutNya yang setia kepada Sabda Kudus yang
Kuberikan, ternyata meninggalkan Dia. 

Kemudian  mulailah  cobaan  itu  dimana PuteraKu dituduh sebagai  bidaah.  Demikian  juga
Gereja PuteraKu di dunia menderita nasib yang sama.

Melalui orang-orang jahat yang ada diantara mereka, yang melakukan penentangan keras
terhadap kemanusiaan, maka banyak pengikut yang setia meninggalkan Gereja. 

Pada gilirannya mereka meninggalkan PuteraKu dan membuang ajaran-ajaranNya. 

Cobaan atas Gereja PuteraKu di dunia telah dijawab dengan sikap diam oleh imam-imamnya
ketika saatnya tiba untuk membela ajaran-ajaran PuteraKu. 

Mereka takut menentang orang-orang yang menyangkal PuteraKu karena dosa dari orang-
orang yang ada diantara mereka. 

Gereja PuteraKu saat ini  menghadapi cobaan yang terbesar yang belum pernah terjadi
sejak Penyaliban PuteraKu dulu.

GerejaNya dicemooh tanpa ampun, bukan saja oleh para musuh dari luar, tetapi juga oleh
para musuh dari dalam. 

Mahkota Duri kini akan diletakkan pada Kepala Gereja PuteraKu, dimana sedikit saja para
pengikutnya yang berdiri disampingnya. 

Sama seperti para rasul PuteraKu dulu, kecuali Yohanes, mereka meninggalkan Dia selama
saat cobaan dan hukumanNya,  maka kini mereka yang berkedudukan tinggi di Vatikan
juga meninggalkan WakilKu yang kudus. 
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Sebagai  Kepala  Gereja  Katolik,  dia  akan dipaksa  untuk  melewati  jalan  yang  mengerikan
didalam rasa aib, tanpa ada kesalahannya sendiri. 

Sementara dia akan dicambuk, dicibirkan, dan dianggap seperti orang yang nampak bodoh,
namun  sebenarnya  bukanlah  dia  yang  menjadi  sasaran  mereka.  Tetapi  sesungguhnya
mereka menumpahkan kebencian mereka terhadap Kebenaran dari Gereja, Gereja Kristiani,
yang didirikan melalui Kurban PuteraKu. 

Agama Kristiani akan disiksa di setiap celah, di setiap bangsa, di setiap tempat pemujaan,
hingga ia menjadi lemah karena kelelahan. 

Sementara ia akan dituntun mendaki jalan menuju Kalvari, sama seperti PuteraKu dituntun,
ia akan diikat dengan tali hingga tidak mungkin baginya untuk lolos dari siksaan. 

Kemudian ketika ia mendaki bukit, ia akan dilempari dengan batu, diludahi dan dicibirkan di
sepanjang jalan menuju puncak. 

Kemudian ia akan dipaku di kayu salib. 

Sedikit  sekali  perhatian  diberikan  kepadanya  oleh  mereka  yang  mencela  Gereja  karena
dosa-dosanya terhadap orang yang tak bersalah, yaitu ketika mereka menyalahkan Kepala
Gereja, PuteraKu. 

Mereka menyalahkan Dia karena dosa-dosa orang lain, yang disebabkan oleh godaan setan. 

Ketika mereka telah memaku Gereja PuteraKu di kayu salib, mereka akan mengirimkan
ratusan  pengawal,  seperti  enam  ratus  serdadu  yang  berdiri  diatas  Kalvari  untuk
memastikan bahwa tidak ada sekeratpun DagingNya yang lolos dari siksaan. 

Tidak satupun hamba dari GerejaNya yang setia yang dibiarkan lolos. 
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Ketika Gereja telah disalibkan, mereka akan memastikan bahwa ia kelaparan, tak memiliki
makanan dan air, hingga saat napas terakhirnya. 

Semua muridnya, seperti para rasul PuteraKu, tak ada yang terlihat. 

Mereka akan lari bersembunyi karena takut akan pembalasan.

Disaat ketika ia seperti menghembuskan napas terakhirnya, maka semuanya akan terdiam
hingga cibiran mereka yang menyalibkan Gereja membuat  tuli  seluruh dunia ini  dengan
melalui ajarannya yang palsu.  

Suara dari kepala gereja yang baru itu, yang palsu, Nabi Palsu itu, akan terdengar. 

Semuanya tak ada yang bersyukur kepadaKu, Allah Yang Maha Tinggi, dengan rasa kelegaan.
Karena keadaan itu nampaknya adalah sebuah awal yang baru. 

Sejak itulah Kehadiran PuteraKu tak lagi memuliakan altar-altar didalam gereja-gereja ini,
karena hal itu tak bisa terjadi. 

Setelah itulah maka TanganKu, melalui pemurnian itu, akan jatuh dan menghukum mereka. 

Hal ini terjadi ketika Perang Armagedon dimulai.  

Inilah saatnya ketika Aku akan datang, melalui PuteraKu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Janganlah menyangkal nubuatan ini. 
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Janganlah kamu bersembunyi dibalik perlindungan yang palsu, karena hari itu akan tiba. 

Penyaliban atas Gereja PuteraKu haruslah terjadi karena adanya Perjanjian Terakhir. 

Namun kemudian Kebangkitan Yang Mulia dari Gereja, Yerusalem Baru, akan menghapus
semua air mata dan semua penderitaan dan kemudian Zaman Baru itu dimulai. 

Percayalah kepada PuteraKu setiap saat. 

Janganlah takut  karena Aku adalah  Bapamu dan  Aku akan datang  untuk  membaharui
bumi dan mengumpulkan semua anak-anakKu didalam keajaiban yang terakhir  seperti
yang dinubuatkan didalam Kitab Daniel. 

Kitab Kebenaran ini kini dinyatakan kepadamu, anak-anak, seperti yang telah dijanjikan. 

Janganlah menolak campur tangan IlahiKu karena Aku berbicara tentang Kebenaran. 

Allah Yang Maha Tinggi 

511.  Bagi  para  pembangkang  didalam  Gereja  Katolik  :  Cemarkanlah  Hukum-hukum
gerejaKu maka kamu akan dihukum

Jumat, 3 Agustus 2012, jam 16.45

PuteriKu yang terkasih, bumi ini akan berguncang saat murka BapaKu tertumpah kepada
bangsa-bangsa yang meyangkal Hukum-hukum BapaKu.

Tak ada maaf diberikan ketika kesabaranNya dicobai hingga kepada batasnya.
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Dosa-dosa  mereka  termasuk  aborsi,  pembunuhan,  aturan-aturan  yang  berusaha
menggerogoti ajaran Kristiani, perkawinan sejenis serta adorasi kepada allah-allah palsu. 

Kemudian  terdapat  para  pembangkang  didalam  GerejaKu  yang  mengancam  mau
menyangkal Aku. 

Jika mereka berusaha menjauhkan diri dari GerejaKu, dan berusaha menciptakan hukum-
hukum baru yang bertentangan dengan Kehendak KudusKu, maka mereka menyangkal Aku. 

Aku akan melemparkan mereka sekarang karena ketidak-setiaan  mereka.  Upaya mereka
untuk memperkenalkan aturan-aturan yang berdasarkan kepada dosa-dosa kesombongan,
nafsu dan ambisi duniawi tak akan bisa diterima. 

Apakah mereka mengira dirinya dibiarkan untuk menjauhkan anak-anak Allah dari GerejaKu
di dunia dan bisa terhindar dari tangan murka BapaKu? 

Apakah mereka mengira dirinya berada diatas Hukum-hukum Allah? 

Mereka itu tidak mengasihi Allah, tetapi mengasihi dirinya sendiri. 

Tanpa  memiliki  kerendahan  hati,  penolakan  mereka  secara  terbuka  terhadap  Hukum-
hukum Gereja Katolik amat menjijikkan Aku. 

Keinginan mereka yang memalukan dimana mereka memaksa GerejaKu untuk menerima
aturan-aturan  yang  menentang  Aku,  berarti  mereka  telah  melemparkan  dirinya  sendiri
kedalam kegelapan. 

Sumpah religius mereka tak bermakna apa-apa. 
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Janji mereka untuk menghormati dan mematuhi GerejaKu telah dilanggar.

Jika mereka tidak bertobat dan kembali kepada TubuhKu, GerejaKu di dunia, maka mereka
tidak berhak menyebut dirinya sebagai hamba-hamba didalam GerejaKu. 

Kamu telah diperingatkan. Aku akan melemparkan kamu kedalam hutan belantara. 

Cemarkanlah Hukum-hukum GerejaKu maka kamu akan dihukum.

Yesusmu

512.  Ketika  mereka   secara    sengaja     disuap   oleh  si    pembohong   untuk    menyangkal
KebangkitanKu,   maka    orang-orang Parisi   itu telah meluputkan beberapa    generasi   umat
Yahudi   dari   hak mereka untuk   menerima   Kebenaran

Sabtu, 4 Agustus 2012, jam 10.35

PuteriKu yang terkasih,  hendaknya umat manusia menyadari  kelemahan sifat  manusiawi
mereka sebelum mereka menyerahkan diri mereka di tangan Allah. 

Bagi mereka yang setia diantara kamu, benarlah bahwa iman dan kasihmu kepadaKu, Juru
Selamatmu, telah membawa kebahagiaan yang besar bagiKu. 

Namun ketika kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi  Aku,  hal  ini  membawa serta
tanggung jawab yang besar.

Janganlah  lupa  akan  kelemahan  dari  sifatmu,  meski  hal  ini  bukan  karena  kesalahanmu
sendiri,  bahwa kamu lahir dengan membawa dosa asal, dimana hal ini bisa membuatmu
berbuat dosa pada saat kamu paling tidak mengharapkannya. 
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Ketika jiwa dari mereka yang mengatakan dirinya mengasihi Aku mencapai sebuah tahap
dimana mereka dikuasai oleh kasih kepadaKu, maka pada saat itulah mereka harus sangat
berhat-hati.  Kadang-kadang hal  ini  membuat mereka merasa terangkat  tinggi  di  mataKu,
dan hal ini memang benar. 

Namun kemudian datanglah godaan itu karena kamu akan melihat orang lain hanya sekilas
saja. 

Mereka bisa tergoda, bukan saja mereka berbelas-kasihan kepada jiwa-jiwa yang malang
itu yang berada didalam kegelapan atau mengalami kebingungan, tetapi sekaligus mereka
memandang rendah orang-orang lain itu. 

Kadang-kadang  iman  dan  pengetahuan  mereka  yang  besar  akan  Kitab  Suci,  memberi
mereka dengan rasa aman yang palsu.

Mereka mengira dan percaya dirinya mengetahui  segala sesuatu mengenai ajaran-ajaran
Gereja, GerejaKu, TubuhKu di dunia. 

Inilah yang terjadi atas orang-orang Parisi.

Mereka mengira dirinya mengetahui segala sesuatu mengenai Hukum-hukum Allah. Kasih
kepada Allah. 

Apa yang tak bisa mereka mengerti adalah berbagai  nubuatan yang disampaikan dengan
begitu jelas mengenai kedatangan Mesias. Hal ini berarti bahwa mereka menolak Kristus,
Putera dari Allah Yang Hidup, ketika Dia datang seperti yang dijanjikan itu. 

Kekejaman  yang  mereka  perlihatkan  kepadaKu,  Yesus  Kristus,  Anak  Manusia,  sungguh
bertentangan dengan kasih, yang mereka akui, kepada Allah.  
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Jika mereka benar-benar  mengasihi  Allah,  maka mereka tak  akan memperlakukan anak-
anak Allah seperti itu. 

Pikiran  mereka  tertutup  terhadap  berbagai  nubuatan  yang  diberikan  kepada  dunia
melalui para nabi yang mewartakan Kebenaran.

Kebenaran itu adalah bahwa segala nubuatan akan digenapi  seperti  yang dijanjikan oleh
Allah. 

Mereka menolak Mesias yang berjanji untuk memberi keselamatan kepada seluruh umat
manusia nanti.

Kemudian,  melalui  kebohongan  mereka,  ketika  mereka  secara  sengaja  disuap  oleh  si
pembohong  untuk  menyangkal  KebangkitanKu,  maka  orang-orang  Parisi  itu  telah
meluputkan beberapa generasi umat Yahudi dari hak mereka untuk menerima Kebenaran.

KematianKu di kayu salib masih belum cukup bagi mereka. Mereka ingin memastikan bahwa
tak ada jejakKu sama sekali, sebagai Penebus, di dunia ini selanjutnya. 

Kemudian mereka kembali dan menuntun anak-anak Allah menuju iman yang palsu dimana
Kebenaran itu dianggap menjadi sebuah kebohongan.

Ingatlah bahwa berbagai nubuatan dari Allah selalu digenapi. 

KedatanganKu Yang Kedua kini akan segera digenapi. Saat ini para pemimpin Gereja-gereja
Kristiani akan menyangkal Aku seperti orang-orang Parisi dulu. 

Mereka  akan  menyiksa  Aku,  para  nabiKu,  umatKu,  serta  siapa  saja  yang  bersedia
menyebarkan Kebenaran dari KedatanganKu. 
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Janganlah menyangkal Aku kali ini. 

Bukalah hatimu. 

Dengarkanlah  Aku  baik-baik  ketika  Aku  mempersiapkan  kamu  bagi  tahap  terakhir  dari
keselamatan dunia ini. 

Yesusmu

513.  Jika kamu percaya akan keberadaan setan maka ketahuilah bahwa segala sesuatu
yang tidak adil dan jahat di dunia ini adalah disebabkan olehnya

Minggu, 5 Agustus 2012, jam 17.40

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil setiap orang, tua dan muda, yang masih tidak yakin
akan iman mereka kepada Allah. 

Aku  meminta  kepada  mereka  diantara  kamu,  yang  percaya  kepadaKu  tetapi  tidak  mau
berbicara denganKu, atau tidak mau menerima Sakramen-sakramen atau tidak mau pergi ke
gereja, agar mereka menghormati Aku. 

Aku mengasihi  kamu. Aku tak akan pernah mengabaikan kamu dan kamu akan diberi
dengan sebuah Karunia yang istimewa dalam waktu dekat. 

Kamu akan mengalami sebuah keadaan seperti ketika kamu datang dihadapanKu pada Hari
Penghakiman itu. Maka kamu akan melupakan segala keraguanmu.

Banyak dari kamu, termasuk yang tak beriman, menghormati Aku dengan berbagai cara
namun kamu tidak menyadari hal ini. 

Didalam kehidupanmu sehari-hari, kamu merasakan kasih, perhatian, dan simpati kepada
orang lain. 
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Kamu merasakan dorongan untuk memerangi ketidak-adilan, dan kamu merasa tergerak jika
menyaksikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang kepada mereka yang kurang
beruntung.  

Kamu menunjukkan kasihmu kepada orang lain  dan kamu memperhatikan mereka yang
membutuhkan pertolonganmu. 

Kamu tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain dan kamu peka akan kebutuhan
orang-orang yang menderita dalam kehidupan ini. 

Kamu memiliki kasih kepada keluargamu.

Kamu  tertawa  dan  berbahagia  ketika  kamu  ada  bersama  para  sahabatmu  dan  kamu
merasakan kasih yang besar serta persahabatan bagi mereka yang dekat dengan hatimu. 

Ketika  kamu  menikah  kamu  merasakan  kasih  yang  luar  biasa  kepada  pasanganmu.
Kemudian ketika kamu memiliki anak-anak, kasih yang kau rasakan melebihi segala sesuatu
lainnya yang pernah kau bayangkan. 

Kamu  menangis  dengan  rasa  sesal  ketika  kamu menyakiti  seseorang.  Kamu memaafkan
orang lain ketika mereka menentang kamu, menghina kamu atau melukai kamu. 

Menurutmu, dari manakah kasih dan gejolak emosi ini berasal? Tidakkah kamu tahu bahwa
hal itu hanya bisa berasal dari Allah?

Kasih itu sulit  untuk dijelaskan. Sulit  untuk dianalisa dan ia tak pernah bisa dibuktikan
oleh ilmu pengetahuan karena ia merupakan sebuah Karunia dari Allah.  
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Sebaliknya kebencian, berasal dari sisi yang gelap.

Bagi banyak orang setan itu mungkin tidak nyata, tetapi ia ada. 

Banyak  dari  kamu yang  tidak  percaya  akan  setan  atau  keberadaan  roh-roh  jahat  itu,
karena mereka itu sangat berhati-hati sekali untuk tidak menunjukkan dirinya. `

Jika kamu percaya akan keberadaan setan maka ketahuilah bahwa segala sesuatu yang tidak
adil dan jahat di dunia ini adalah disebabkan olehnya. 

Dia adalah raja  kebohongan dan dia memiliki  kuasa untuk membutakan kamu terhadap
kenyataan dari keberadaanmu. 

Karena  kebutaanmu  itu  maka  KerahimanKu  kini  akan  menyelimuti  dunia  ini  untuk
membuktikan kepadamu bahwa Aku ada. 

Bersiaplah bagi hari itu karena hari itu akan segera tiba. 

Ketika tanda-tanda di langit diperlihatkan kepadamu dan kamu menyaksikan terjadinya
benturan, suara yang keras, serta guncangan di tanah ketahuilah bahwa Aku datang untuk
membangunkan kamu. 

Ketika hal  ini  terjadi  Aku memintamu untuk segera kembali  kepadaKu karena Aku ingin
memenuhi kamu dengan KasihKu agar Aku bisa membawa kasih dan kebahagiaan kedalam
hatimu. 

Ketika KerahimanKu datang kepadamu kamu akan merasakan damai pada akhirnya. 
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Aku mengasihi kamu dan Aku tak akan meninggalkan kamu. 

Aku menantikan jawabanmu ketika hari yang besar itu tiba. 

Yesusmu

514.  Ketika     jiwa-jiwa   ini    menyerang   Sabda    KudusKu dengan     racun     seperti itu,     ini     adalah
tanda   penegasan dari   Setan     bahwa pesan-pesan   ini   adalah otentik

Senin, 6 Agustus 2012, jam 18.06

PuteriKu  yang  terkasih,  ada  banyak  para  pengikutKu  yang  setia  yang  sedang
merencanakan kampanye untuk menghancurkan tugas ini. 

Bagi mereka yang mengira bahwa hal itu dilakukan oleh orang-orang bukan Kristiani serta
kaum atheis yang mencela SabdaKu didalam pesan-pesan ini, ketahuilah hal ini. 

Adalah mereka yang secara terbuka menyatakan kepercayaan mereka kepadaKu, Yesus
mereka, mereka itulah yang paling banyak menyakiti Aku. 

Mereka itu sedang dikaburkan oleh tipuan dari raja kebohongan, yang mengirimkan banyak
malaikat durhaka kepada jiwa-jiwa itu. Mereka tidak puas hanya dengan menyangkal pesan-
pesan kudusKu ini,  tetapi mereka berusaha mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin
dari antara imam-imamKu untuk mencobai dan menghalangi tugas ini. 

Jiwa-jiwa  itu  tak  pernah  mau  berhenti  dan  bertanya  pada  dirinya,  mengapa  mereka
melakukan hal  ini.  Mengapa mereka sangat  membenci  kamu, puteriKu.  Mengapa Sabda
KudusKu sangat mengganggu mereka.

Ketika  jiwa-jiwa  ini  menyerang  Sabda  KudusKu  dengan  racun  semacam  itu,  hal  ini
merupakan  tanda  penegasan  dari  setan  bahwa  pesan-pesan  ini  adalah  otentik.  Karena
ketika penentangan yang keras ini dilakukan, dan ketika orang-orang yang setia terdorong
untuk ikut menyerang pesan-pesan Ilahiah ini, maka yakinlah kamu bahwa pesan-pesan ini
memang berasal dari Allah. 
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Ketika mereka menyangkal Sabda KudusKu, hal ini menghalangi Aku hingga Aku menangis
sedih manakala mereka tidak bisa mengenali Aku. Tetapi biarlah. Pada saatnya nanti mereka
akan mengetahui Kebenaran ini. 

Pada  saat  mereka  secara  sengaja  menjauhkan  jiwa-jiwa  dari  KerahimanKu  saat  itulah
mereka sangat menentang Aku. 

Jika mereka sampai  menyebabkan jiwa-jiwa kehilangan  keselamatannya  maka mereka
akan dihukum. 

Hukuman  mereka  akan  menjadi  kemalangan  mereka  ketika  mereka  berusaha
mempertahankan perbuatan mereka, meski hanya untuk satu jiwa saja yang hilang. 

Perbuatan  mereka memiliki  makna bahwa suatu jiwa,  yang  seharusnya  bisa  bertobat,
tetapi karena perbuatan mereka maka jiwa itu akan mengalami hukuman akhir didalam
api neraka. 

Ketika  mereka  berusaha  menghalangi  Sabda  Allah  maka  perbuatan  baik  yang  mereka
lakukan sebelumnya akan sia-sia dan tak ada artinya. Apa manfaatnya jika perbuatan baik
itu dikalahkan dengan kebencian terhadap Allah?

Aku  berkata  kepada  mereka.  Pada  saat  kamu  datang  dihadapanKu  untuk  bertanggung-
jawab  atas  perbuatanmu  maka  akan  sulit  sekali  bagimu.  Bukan  saja  kamu  harus
bertanggung-jawab atas perbuatanmu sendiri, tetapi kamu juga harus bertanggung-jawab
atas segala kebohongan yang mereka sebarkan mengenai DiriKu, Sabda KudusKu, kepada
orang-orang lain. 

Apakah rasa takutmu kepada Sabda KudusKu yang mendorongmu melakukan kejahatan itu?
Rasa takut berasal dari setan. Kesombongan juga berasal dari setan. Tidakkah kamu sadar
ketika kamu percaya dirimu ahli  dalam hal  Kitab  SuciKu,  maka inilah  yang  membuatmu
percaya bahwa dirimu tahu lebih banyak dari pada yang sebenarnya?. 
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Kamu mencari-cari  kesalahan  didalam  Sabda  KudusKu sama seperti  orang  Parisi  dulu.
Dengan  begitu  kamu  telah  mengatakan  bahwa  dirimu  tahu  lebih  banyak  tentang
Kebenaran dari pada Allah. 

Ingatlah bahwa semakin banyak kamu menyebarkan kebohongan mengenai Sabda KudusKu
maka kamu berdosa terhadap Sabda Allah. Dosa ini, yang melawan nabi Allah, adalah salah
satu yang paling tidak disukai oleh BapaKu. 

Semua mereka yang berdosa melawan nabi-nabi Allah akan dihukum. Karena ketika mereka
berusaha menghentikan Sabda Allah, yang diberikan kepada dunia untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa, maka mereka menghalangi keselamatan jiwa-jiwa. 

Karena hal inilah mereka akan dihukum, karena tak ada yang bisa menghentikan Sabda Allah
untuk disampaikan kepada anak-anakNya yang berharga.

Yesusmu

515.  Ini adalah misiKu yang terakhir di dunia dimana Pesan-pesan Kudus dari Tritunggal
Terberkati sedang diberikan  kepada dunia 

Selasa, 7 Agustus 2012, jam 15.50

PuteriKu  yang  terkasih,  kasihKu  kepadamu  begitu  kuatnya,  begitu  eratnya,  meski  tidak
nampak seperti ini kepadamu saat ini. 

Hendaknya kamu menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersamaKu didalam melakukan hal
ini agar kamu bisa menemukan damai didalam tugas ini. 

RahmatKu memenuhi jiwamu saat ini agar kamu bisa menyampaikan pesan-pesanKu kepada
dunia secepat mungkin. 

Betapa lelahnya DiriKu dan sepinya HatiKu saat ini, puteriKu. 
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Aku mengkhawatirkan jiwa-jiwa yang tak berdosa itu yang mengabaikan kehadiranKu.
Meski mereka baik hati dan bertindak sebagai orang Kristiani yang baik terhadap orang
lain, namun mereka tidak percaya akan kehadiranKu. 

Setiap  hari  Aku memperhatikan  cara  hidup mereka sehari-hari  yang  tidak  percaya akan
keberadaan Allah atau akan kehidupan mendatang didalam Firdaus Yang Baru itu. 

Tolonglah Aku untuk mengatakan kepada mereka bahwa Aku mengasihi mereka. 

Sebarkanlah SabdaKu dan Aku akan menyulut rasa pengakuan didalam jiwa mereka. 

Tidak masalah jika mereka menolak kamu, puteriKu, ataupun para pengikutKu yang terkasih,
karena apa yang perlu adalah agar mereka mau membaca pesan-pesanKu ini. 

Aku akan mengutus Roh Kudus agar ada sebuah kilatan api, betapapun kecilnya, yang bisa
menyulut kobaran kasihKu didalam jiwa mereka.

Ini  adalah  misiKu  yang  terakhir  di  dunia  dimana  Pesan-pesan  Kudus  dari  Tritunggal
Terberkati sedang diberikan kepada dunia. 

Roh Kudus hadir didalam Sabda ilahi ini. Ini adalah makanan bagi jiwamu untuk menolong
kamu mempersiapkan diri bagi pertempuran itu.  

Dengarkanlah  Sabda  Kudus  Allah.  Terimalah  ia,  bagikanlah  ia  dan  persatukanlah  semua
anak-anak Allah agar siap bagi pertempuran itu. 

Ajaklah  semua  saudara-saudaramu,  laki-laki  dan  perempuran,  terutama  mereka  yang
berjuang untuk percaya kepada Allah, menuju KerahimanKu Yang Besar itu. 
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HatiKu berdenyut oleh kasih kepada mereka. Mereka semua adalah anak-anak Allah. 

Aku membutuhkan jiwa-jiwa mereka agar  Aku bisa mempersiapkan masa depan mereka
hingga mereka bisa memiliki kehidupan dan kebahagiaan kekal.

Aku tak tahan jika memikirkan apa yang terjadi seandainya Aku tak bisa menyelamatkan
mereka.  

PuteriKu, sementara Kerahiman IlahiKu akan menyelamatkan banyak umat manusia, maka
Aku membutuhkan kamu dan para pengikutKu, para hamba kudusKu, serta umat awam,
untuk menebarkan jala  guna menemukan semua orang yang malang dan bersedih serta
kebingungan, yang membutuhkan kasih Allah. 

Tebarkanlah  jala  kasihKu  seperti  nelayan,  hingga  luas  dan  jauh  dan  di  tempat-tempat
dimana Allah benar-benar ditolak, diabaikan dan terutama dibenci. 

Maka pergilah dan temukanlah anak-anak muda dan berharga milik Allah yang tidak tahu
apa-apa tentang ajaran Kristiani meski mereka hidup didalam negara-negara Kristiani. 

Pergilah  hingga  sejauh  Rusia,  Cina  dan  negara-negara  dimana  Allah  tidak  dihormati,
pergilah dan tangkaplah jiwa-jiwa itu.

Berilah  mereka  makan  dengan  pesan-pesanKu  ini.  Tidak  masalah  bagaimana  caramu
berkomunikasi tetapi lakukanlah hal itu sedemikian rupa hingga tidak nampak bahwa dirimu
sedang berkotbah.

Rayulah  mereka melalui  apa yang menarik  perhatian  mereka.  Gunakanlah segala  sarana
komunikasi  modern untuk melakukan hal ini.  Aku membutuhkan mereka dengan segera.
Aku menggantungkan penyebaran SabdaKu ini kepada para pengikutKu. 
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Aku akan menuntunmu. 

Didalam  hatimu  kamu  akan  tahu  apa  yang  harus  kau  lakukan.  Mintalah  Aku  untuk
menolongmu dengan doa Perjuangan (72) ini untuk menguatkan kamu. 

Doa Perjuangan (72) : Doa seorang murid

Yesus yang terkasih, aku siap untuk mewartakan Sabda KudusMu.

Berilah aku keberanian, kekuatan dan pengetahuan untuk menyampaikan

Kebenaran ini agar sebanyak mungkin jiwa bisa dibawa kepadaMu. 

Bawalah  aku  kedalam  Hati  KudusMu  dan  balutlah  aku  dengan  DarahMu  yang  amat
berharga

agar  diriku  dipenuhi  dengan  rahmat  untuk  bisa  menyebarkan  pertobatan  demi
keselamatan semua anak-anak Allah di seluruh penjuru dunia ini,  apapun kepercayaan
mereka. 

Aku percaya selalu kepadaMu

sebagai muridMu yang terkasih.

Amin 

 

Yesusmu

516.  Dengan  menyatakan  bahwa  Suara  Roh  Kudus  adalah  suara  setan  maka  kamu
melakukan dosa penghujatan yang besar 

Rabu, 8 Agustus 2012, jam 23.20

PuteriKu yang terkasih, jika orang-orang bertanya apa yang Kumaksudkan dengan Sabda
Allah, biarlah Aku menjelaskannya. 
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Sabda Allah seperti  yang tertulis  didalam Kitab Injil,  Perjanjian Lama maupun Baru,  dan
Sabda Allah yang merupakan Kebenaran,  sedang diberikan kepada dunia didalam pesan-
pesan ini melalui Karunia Roh Kudus.  

Pesan-pesan ini sedang diberikan oleh Tritunggal Terberkati dan merupakan satu-satunya
yang semacam ini yang pernah disampaikan kepada umat manusia melalui seorang nabi. 

Alasan bahwa ini merupakan misi terakhir, yang merupakan bentuk terakhir dari komunikasi
dan  campur  tangan  Ilahiah  dihadirkan  kepada  dunia  adalah  karena  KedatanganKu  Yang
Kedua. 

Janganlah kamu menghalangi kuasa Roh Kudus karena hal itu merupakan dosa yang sangat
berat. 

Didalam pesan-pesan ini Suara Roh Kudus sedang dicurahkan keluar untuk menyelamatkan
umat manusia dari kutukan kekal. 

Kamu bisa menyangkal Aku, Yesusmu, atau pesan-pesan ilahiah yang diberikan kepadamu
melalui IbuKu Yang Terkasih, dan kamu bisa diampuni. 

Karena kamu semua memiliki hak untuk mengenali Pesan-pesan Kudus ini, karena kamu
memiliki karunia kehendak bebas. 

Namun jika kamu menolak Roh Kudus, dan secara terbuka menghujatNya, maka ini adalah
sebuah dosa yang kekal dan hanya melalui sebuah keajaiban saja, yang diberikan oleh
Allah Bapa, yang bisa menyelamatkan jiwamu.  

Kamu harus diam jika kamu meragukan pesan ilahi tertentu kepada dunia dan berdoalah
bagi penglihatnya.  Berdoalah dan ikutilah imanmu dan teruslah di jalanmu dengan tetap
menghormati Allah. Penting sekali agar kamu bertindak seperti ini. 
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Namun  dengan  menyatakan  bahwa  Suara  Roh Kudus  adalah  suara  setan  maka  kamu
melakukan  dosa  penghujatan  yang  besar  dan  hal  ini  merupakan  dosa  yang  tak  bisa
diampuni. 

Kamu harus memohon pengampunan dari Allah sekarang, karena jika kamu terus dengan
sengaja menghalangi Suara Roh Kudus, Suara dari Tritunggal Terberkati, dan mengatakan
hal itu sebagai sebuah roh jahat, maka kamu tidak akan dan tidak bisa diampuni, karena ini
adalah sebuah dosa berat. 

Banyak  umat  Kristiani  yang  cerdik  pandai  mengabaikan  pesan-pesan  ini.  Mereka
mengatakan bahwa pesan-pesan ini tidak sejalan dengan Kitab Suci. 

Jika mereka mengatakan hal ini maka mereka tidak mengerti Kebenaran yang terkandung
didalam Kitab Injil. 

Mereka menyerang pesan-pesan ini berdasarkan kepada ocehan orang lain yang mengaku
mengenal Kebenaran atau mereka mengatakannya sebagai tidak benar berdasarkan kepada
pemahaman mereka yang keliru atas Kebenaran. 

Yang lebih buruk lagi,  mereka memutar-balikkan kebenaran dan membandingkan pesan-
pesan ini dengan pemahaman yang baru dan menggelikan atas Kitab Injil.  

Dengarkanlah Aku sekarang, Yesusmu, Aku berkata ini kepadamu. 

Imam-imam  agung  di  zaman  Aku  berada  di  dunia  dulu  berusaha  memutar-balikkan
Kebenaran dari Hukum-hukum Allah untuk membenarkan penolakan mereka terhadap Aku. 

Mereka  menggunakan  kebohongan  untuk  menghentikan  orang-orang  mendengarkan
SuaraKu. 
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Mereka mengatakan Aku ini pembohong, seorang nabi palsu dan menuduh Aku bidaah. 

Aku menghujat Hukum-hukum Gereja, demikian kata mereka, dan melanggar kesucian hari
Sabbath dengan melakukan Perjamuan Makan Paskah pada hari yang lain dari hari  yang
mereka anggap benar. 

Mereka  bukan  saja  tidak  memahami  Aku,  tetapi  secara  melanggar  hukum  mereka
menolak Aku karena mereka itu tidak siap menyambut Mesias Yang Sejati saat itu. 

Mereka tidak siap.

Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyaksikan kedatangan Mesias Yang
Sejati didalam kehidupan mereka. 

Mereka begitu kuat terkungkung didalam berbagai upacara, berbagai aturan hirarki, yang
saat  itu  sangat  meninggikan  para  pemimpin  mereka  dan  menempatkan  mereka  pada
panggung sebagai raja-raja yang sesungguhnya dari gereja mereka, hingga tak ada tempat
bagiKu, sebagai Penebus umat manusia, didalam hati mereka. 

Hal  yang  sama  juga  akan  terjadi  saat  ini  ketika  Aku  mempersiapkan  dunia  bagi
KedatanganKu Yang Kedua. 

Orang-orang Parisi tak bisa mengerti pentingnya sikap kerendahan hati. 

Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa Allah akan bekerja sedemikian rupa hingga Dia
tidak  meninggikan  para  pemimpin  agama  mereka  yang  berkuasa  dan  berpengalaman,
didalam  GerejaNya,  untuk  mengungkapkan  rencana-rencanaNya,  atau  memperingatkan
anak-anakNya. 
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Allah  memilih  hati  yang  bodoh,  sederhana,  serta  yang  mau  bermurah  hati,  untuk
menyampaikan peringatan-peringatanNya kepada umat manusia.  

Dia mengangkat yang lemah dan meninggikannya, melalui penderitaan, agar menjadi murni
hatinya sehingga Dia bisa mengatur bagaimana berbicara dengan mereka. Dengan demikian
maka kesombongan manusia, dari pihak nabi itu, tak akan turut campur didalam Kebenaran
ini. 

Mereka menolak  Yohanes Pembaptis  dan membunuhnya.  Mereka membunuh para nabi
zaman dulu. Mereka menganiaya jiwa-jiwa pilihan, melalui siapa Allah berbicara. 

Di dunianu saat ini apakah kamu mengira keadaannya berbeda?

Para pengikutKu yang setia, dan mereka yang mengaku ahli didalam ajaran-ajaran Kristiani
atau  gereja-gereja  lain  yang  percaya  kepada  BapaKu  Yang  Kekal,  akankah  kamu  mau
menerima Sabda Allah saat ini? 

Tidak.  Kamu akan melakukan hal  yang sama terhadap para nabi,  para  nabi  yang benar,
seperti  yang pernah dilakukan terhadap mereka sejak awal mula. Kamu akan memfitnah
mereka demi Nama BapaKu. 

Tetapi ingatlah hal ini.  Ketika akhirnya Kebenaran itu dinyatakan kepadamu, maka tak
akan ada titik balik jika kamu didapati dalam keadaan bersalah dengan melakukan salah
satu dosa berat. Yaitu jika kamu menghujat Roh Kudus. 

Seandainya kamu menghujat Aku, Yesus Kristus, kamu akan diampuni. 

Jika kamu menyangkal karunia nubuatan, kamu juga akan diampuni. 
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Namun jika kamu menghalangi rencana keselamatan terakhir ini dengan mencemooh secara
terbuka dan mengumpulkan umat beriman dari GerejaKu yang selalu  mewartakan Suara
Roh Kudus, dengan menuduhnya sebagai palsu dan berasal dari setan, maka kamu akan
menderita kutukan kekal. 

Yesusmu 

517. Tidakkah kamu sadar bahwa dirimu tak ada artinya apa-apa jika tanpa Aku? Hanya
sebuah bejana kosong dimana tak ada satupun yang bisa memuaskannya

Jumat, 10 Agustus 2012, jam 12.45 

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa jika kamu menunda doamu kepadaKu, Yesusmu
yang Ilahi, maka kamu akan menjadi lemah dan semakin jauh dariKu. 

Janganlah kamu menunda-nunda doamu ataupun mengurangi waktu yang kau peruntukkan
bagiKu setiap hari. 

Jika  kamu  melakukannya,  maka  setan  akan  mengalihkan  perhatianmu  dan  memenuhi
pikiranmu dengan hal-hal duniawi ini yang hanya merupakan substansi yang kosong belaka. 

Maka  kamu  akan  merasakan  sebuah  kekosongan  dan  sebuah  pertentangan  akan
berkecamuk didalam jiwamu. 

Tidakkah kamu sadar bahwa dirimu tak ada artinya apa-apa jika tanpa Aku? Hanya sebuah
bejana kosong dimana tak ada satupun yang bisa memuaskannya, betapapun kuatnya daya
pikat dari keajaiban materi ini nampaknya. 

Ketika Aku meninggikan suatu jiwa, ia akan menyatukan dirinya dengan Hati KudusKu.
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Namun  untuk  bisa  tinggal  dalam  DiriKu  maka  jiwa  itu  harus  berbicara  denganKu  dan
menyatakan kasihnya terus menerus serta menyampaikan rasa syukurnya. Jika tidak, ia bisa
terpisah dariKu seperti seorang bayi yang terpisah dari ibunya pada saat dia lahir ketika tali
pusatnya dipotong. 

Janganlah  kamu  mengalhkan  pandanganmu  dariKu  barang  semenit  sekalipun,  karena
setan terus menunggu. 

Kemudian pada saat yang paling tidak dharapkan,  dia akan masuk dan membunuh serta
merenggutkan kamu. 

Dia menggunakan indera untuk menggodai serta melalui jiwa-jiwa lainnya untuk menyiksa
kurbannya.  Terutama dia menyerang para pejuangKu dan merekalah yang paling banyak
menderita. 

PuteriKu,  sementara  kamu  sibuk  dengan  tugas  dariKu  ini,  kamu  bisa  mengalihkan
perhatianmu dariKu, dan hal ini akan membuatmu menderita. Kamu akan menjadi tersesat
dan  bingung.  Gejolak  dalam  dirimu  akan  semakin  meningkat  oleh  setiap  godaan  yang
disebabkan oleh setan dan hal ini bisa membuatmu membatalkan waktumu yang telah kau
sepakati denganKu, Yesusmu. 

Jika hal ini terjadi, pergilah mengaku dosa, terimalah TubuhKu dan luangkan waktumu untuk
berdoa. 

Janganlah  kamu  lupa  untuk  mendaraskan  doa  Rosario  Kudus  dari  IbuKu  karena  ia  bisa
memberimu lingkaran perlindungan terhadap setan. 

Pergilah sekarang. Datanglah kepadaKu didalam doa hari ini. Kemudian bicaralah kepadaKu
sebagai seorang sahabat dan sampaikanlah segala pikiranmu. Serahkanlah semua itu dan
segala kekhawatiranmu kepadaKu.

Yesusmu
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518.  Hujan,  banjir,  serta  hancurnya  tanaman pangan  nanti  adalah  akibat  dari  sebuah
pemurnian dari Surga 

Sabtu, 11 Agustus 2012, jam 20.10 

PuteriKu yang terkasih, hujan yang akan turun di seluruh dunia melambangkan banjir air
mata yang mengalir dari MataKu ketkika Aku menyaksikan anak-anak Allah berkelana jauh
dari keselamatan kekal.

Hujan, banjir dan hancurnya tanaman pangan nanti adalah akibat dari sebuah pemurnian
dari Surga.

Lembah-lembah  air  mata  akan  mengalir  keluar  dimana-mana  dan  hal  itu  akan  dikira
sebagai akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global. Tetapi bukan begitu. 

Banyak sekali orang di dunia yang tidak percaya akan Allah. Mereka tidak menghormati Aku,
PuteraNya Yang Terkasih. Sebaliknya mereka dikuasai oleh gairah yang obsesiv akan allah-
allah palsu. 

Apa yang Kumaksud dengan hal ini?

Orang-orang ini menciptakan para pahlawan serta idola di dunia televisi, fashion, musik
serta olahraga. 

Kemudian  mereka meninggikan  orang-orang  itu  menjadi  berhala-berhala  manusia  dan
menghormati mereka. 

Mereka mengidolakan orang-orang itu dengan cara yang merusak bukan saja dirinya sendiri
tetapi juga orang-orang yang mereka tinggikan itu. 
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Mereka percaya bahwa idola-idola itu adalah kudus dan mereka melakuikan segala cara
untuk meniru gaya hidup orang-orang itu, didalam cara berpakaian, kepribadian, bahkan
penampilan jasmani mereka. 

Tindakan ini menjurus kepada pemujaan berhala. 

Semua ini telah dinubuatkan, puteriKu. 

Dunia akan mengidolakan allah-allah palsu.

Orang-orang ini penuh dengan kasih kepada tubuh mereka sendiri,  dengan hanya sedikit
saja  sifat  kemurahan  hati  serta  kasih  kepada  tetangga,  didalam hati  mereka yang  telah
menjadi keras itu. 

Hati mereka telah berubah menjadi batu.

Mereka tidak mengasihi  Allah.  Sebaliknya mereka terjatuh didalam mantra-mantra setan
yang menaruh kepercaaan dan ide-ide ini didalam pikiran mereka. 

Tak ada lagi rasa hormat kepada tubuh manusia. 

Tubuh yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa adalah sebuah bait, yang direncanakan
sebagai tempat bagi kehadiran Allah. 

Ketika setan mencobai umat manusia, dia memusatkan perhatiannya kepada tubuh serta
kenikmatannya melalui indera. 

Inilah sebabnya umat manusia saat ini mengasihi tubuhnya sedemikian besarnya dan dia
menempatkannya diatas penyangga.
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Tak pernah merasa puas dengan cara dimana tubuh diciptakan oleh Allah, maka manusia
terus  berusaha  memperbaikinya,  merubahnya  dan  menjadikan  tubuh  manusia  sesuai
dengan pengertiannya akan kesempurnaan. 

Cara  dimana  para  wanita  khususnya,  merubah  tubuh  mereka  dan  menghadirkannya
kepada dunia dengan cara-cara yang tak bermoral amat menjijikkan Aku. 

Para wanita itu yang tak merasa malu memamerkan tubuh mereka, telah berbuat dosa,
namun mereka tidak menyadarinya. Mereka mengira adalah bisa diterima untuk menyalah-
gunakan  tubuh mereka seperti  ketika  dilahirkan  dulu,  dan  memamerkannya hingga bisa
menjadi penyebab dari dosa. 

Rasa cinta-diri  mereka merupakan salah satu dosa yang terbesar,  yang merupakan dosa
kesombongan.  Kemudian  mereka  meyakinkan  para  gadis  muda  bahwa  bisa  dibenarkan
memamerkan tubuh mereka didepan umum dalam keadaan seperti itu. 

Banyak  sekali  dosa-dosa  daging  dipamerkan  di  dunia  dimana  hal  itu  cenderung  untuk
diterima. 

Namun mereka semua akan dihukum setelah kematian nanti.  Bukan hanya karena dosa-
dosa yang dilakukannya, tetapi juga karena hal itu dipamerkan sebagai hal yang baik. 

Saat ini perzinahan telah diterima dan disambut baik.

Pembunuhan tidak lagi mengejutkan dan tak ada lagi rasa hormat kepada nyawa manusia. 

Imoralitas seksual merajalela dan dibenarkan.
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Zaman bagi tingkah laku yang berdosa ini akan segera berakhir. 

Kecuali manusia mau menerima kenyataan bahwa dosa adalah tetap dosa, maka mereka
kehilangan haknya untuk memasuki Gerbang Firdaus.

Atas setiap dosa yang kau lakukan,  maka bagian tubuh yang digunakan untuk berbuat
dosa itu akan dibakar dan dimurnikan didalam Api Penyucian. 

Didalam kasus dosa berat, kamu akan merasakan sakitnya api yang mengoyakkan didalam
bagian tubuh yang digunakan untuk berbuat  dosa itu untuk selamanya.  Tak akan ada
akhir bagi siksaan ini. 

Mengapa,  mengapa  mereka tidak  mau mendengarkan suara  hati  mereka.  Banyak  orang
yang tahu bahwa perbuatan mereka salah, tetapi mereka terus berbuat dosa karena hal itu
bisa diterima di mata dunia ini. 

Industri-industri  media  dan  hiburan  telah  menciptakan  sikap  penerimaan  yang  salah
terhadap tingkah laku semacam ini hingga banyak sekali jiwa-jiwa yang tak bersalah menjadi
rusak karena kebohongan itu. 

Hanya Kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka saat ini. Mereka itu diberi dengan Kitab
Kebenaran, tetapi maukah mereka mendengar? Setan dan para malaikatnya yang durhaka
akan melakukan segala upaya untuk meyakinkan mereka bahwa perbuatan itu benar. 

Hanya ketika pemurnian-pemurnian itu diperlihatkan dari langit maka mereka akan bersedia
melepaskan kebiasaan tak bermanfat serta menjijikkan itu.  Mereka akan sibuk berusaha
untuk bertahan hidup dengan menjejalkan makanan dalam mulut mereka. 

Memang sungguh menyedihkan karena hanya melalui pemurnian-pemurnian demikian ini
umat manusia bisa dimurnikan di dunia. 
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Dengan diberi karunia pemurnian ini, ketika mereka masih hidup di dunia, berarti mereka
diberi kesempatan untuk menghindari lautan api itu. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

519. Antikris akan mengaku sebagai Aku, Yesus Kristus 

Minggu, 12 Agustus 2012, jam 18.00

PuteriKu  yang  terkasih,  ketahuilah  bahwa  ketika  Aku  memerintahkan  kamu  untuk
mempersiapkan  umat  manusia  bagi  keselamatan  yang  merupakan  hak  mereka,  maka
demikian juga setan mempersiapkan jiwa-jiwa. 

Dia mempersiapkan nabi-nabi palsu untuk menipu anak-anak Allah sehingga mereka mau
menerima antikris sebagai Yesus mereka. 

Kejahatan  ini  sulit  sekali  untuk  kau  mengerti,  namun  dengan  Karunia  yang  Kuberikan
kepadamu  untuk  bisa  membaca  jiwa-jiwa  maka  kamu  akan  tahu  dengan  segera  siapa
sejatinya nabi-nabi palsu itu. 

Mereka akan selalu  menyerangmu,  puteriKu,  dengan  cara-cara  yang  paling  licik,  karena
kamu  adalah  menjadi  musuhnya  yang  nomor  satu.  Namun  kebohongan  mereka  yang
dibungkus dengan apa yang nampaknya seperti Sabda Kudus Allah, akan menyembunyikan
kebohongan yang terbesar.

Mereka akan menipu dengan mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah Paus yang benar. 

Mereka akan menyatakan, mula-mula secara halus, bahwa antikris itu adalah Kristus Raja.

Ketika mereka menipu jiwa-jiwa yang kurang waspada, dengan berkata bahwa pesan-pesan
mereka berasal dari Allah, maka jiwa-jiwa itu akan kehilangan kebijaksanaannya.  
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Aku harus memperingatkan semua anak-anak Allah. Aku tak akan datang kedua kalinya
dalam wujud daging. 

Aku tak akan muncul di dunia sebagai seorang pemimpin.

Demikian juga kali  ini,  Aku tak akan melakukan keajaiban-keajaiban untuk membuktikan
kepadamu siapa DiriKu ini,  selain keajaiban Peringatan itu serta keajaiban di  langit  yang
akan terlihat beberapa saat setelah Peringatan itu terjadi. 

Antikris akan mengaku sebagai Aku, Yesus Kristus. Kekejian ini telah dinubuatkan. 

Anak-anak, tidaklah mudah untuk mempercayai yang sebenarnya, karena banyak yang akan
datang dalam namaKu. Tetapi ketahuilah hal ini. 

Setan, melalui nabi-nabi palsunya, tak akan pernah menyuruhmu untuk berdoa kepada
Roh Kudus ataupun menerima Sakramen Ekaristi Kudus.

  

Dia tak akan pernah mengakui bahwa Aku, Yesus, Anak Manusia, datang sebagai Mesias
dalam wujud daging untuk menebus umat manusia dari dosa. 

Dia  tak  akan  pernah  meminta  atau  mendorongmu  untuk  berdoa  Rosario  Kudus  atau
menunjukkan kesetiaan kepada IbuKu yang terkasih. 

Berjagalah selalu. Tetaplah kamu waspada dan hanya mengikuti perintah-perintahKu saja. 

Setan sedang berusaha membentuk pasukan diantara para pengikutKu. Meski pasukannya
cukup  kuat  di  dunia  tetapi  kini  dia  menyerang  orang-orang  yang  percaya  kepadaKu,
Yesusmu, karena dia ingin menyembunyikan kejahatannya dibalik orang-orang yang kudus. 
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Dia  akan  memanfaatkan  kasih  dari  para  pengikutKu  kepadaKu  untuk  menyembunyikan
kebohongan yang akan dilakukannya di dunia. 

Percayalah akan SabdaKu dan janganlah menyimpang dari Kebenaran seperti yang sedang
diberikan kepadamu, melalui Pesan-pesan Kudus ini kepada dunia saat ini. 

Yesusmu

520. Perawan Maria : Anakku, sebentar lagi banyak para nabi, para visiuner dan penglihat
di dunia tidak lagi menerima pesan-pesan 

Senin, 13 Agustus 2012, 19.45 

Anakku,  sebentar  lagi  banyak  para  nabi,  para  visiuner  dan  penglihat  di  dunia  tidak  lagi
menerima pesan-pesan untuk memberi jalan bagi pesan-pesan yang paling penting ini. 

Banyak  dari  karyaku,  melalui  para  visiuner,  akan  segera  berhenti  untuk  memberi
kesempatan bagi Suara Roh Kudus diberikan kepadamu, nabi dari akhir zaman ini. 

Banyak  nabi-nabi  palsu yang datang akan berseru dengan keras  dan itulah satu-satunya
suara lainnya yang berlomba untuk menarik perhatian dengan pesan-pesan terakhir dari
Surga ini. 

Janganlah takut, anakku, karena kamu dan tugas ini dilindungi. 

Bukan hanya kamu saja yang bekerja bagi  tugas ini.  Tetapi  seluruh isi  Surga dan semua
malaikat  serta  para  kudus bekerja  bersamamu.  Inilah  sebabnya  janganlah  kamu merasa
sendirian terutama ketika kamu menderita. 

Setiap hari kamu dihalangi oleh para musuh Allah. 
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Berbagai  rencana  telah  dilakukan  untuk  menghalangi  penerbitan  Kitab  Kebenaran  ini
namun penganiayaan ini akan segera berakhir.

Tetaplah  dekat  denganku,  Ibumu,  setiap  saat,  agar  aku  bisa  menyelimuti  kamu  dengan
mantel perlindunganKu untuk melindungi kamu dari setan.

 

Kamu semakin kuat dan berani meski kamu merasakan kelelahan. Hal ini akan berlalu dan
dunia akan menyambut Kitab Kebenaran ini yang telah dijanjikan pada mereka sejak lama. 

Pergilah sekarang dan bersyukurlah kepada Allah atas tugas yang besar ini. 

Seluruh Surga memberkati kamu.

 

Kami memegangi tanganmu setiap hari dan seluruh para kudus melindungi kamu. 

Pertempuran itu dimulai sejak buku pertama terjual. Ia akan menyebar ke seluruh dunia,
maka kamu harus mempersiapkan diri secukupnya. 

Mintalah pertolongan maka kamu akan menerimanya. 

Pergilah didalam damai dan kasih. 

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

521. Ini adalah KitabKu. SabdaKu.     JanjiKu
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Rabu, 15 Agustus 2012, jam 01.00

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  berbicara  kepadamu  tentang  hal  ini,  pada  hari  yang  amat
penting ini, hari dimana Aku memilih untuk meluncurkan KitabKu kepada dunia. 

Ini  adalah  hari  Kenaikan  dari  IbuKu  Yang  Terkasih,  Ratu  Surga,  Ratu  Bumi,  Bunda
Keselamatan.

Bukanlah sebuah kebetulan jika Kitab Kebenaran ini telah siap pada hari ini karena IbuKu
adalah Bunda Keselamatan. Kitab ini adalah untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa
dari seluruh umat manusia. 

IbuKu memainkan peranan penting didalam keselamatan jiwa-jiwa. 

Dia adalah Mitra Penebus, Pengantara Rahmat serta Pembela. Hal ini berarti bahwa IbuKu
Yang Terberkati telah dipilih oleh Allah untuk menolong Aku, Puteranya, didalam  rencana
penyelamatan terakhir ini.  

Peranannya di saat yang sangat penting ini tidak dimengerti. 

Dia melahirkan Penebus umat manusia, dan membawa Karunia Keselamatan kepada dunia
karena kesediaannya untuk menjadi IbuKu. 

Dia adalah Bunda dari  seluruh anak-anak Allah saat ini  dan dia telah diberi  kuasa untuk
menghancurkan  setan  sementara  Aku  bersiap-siap  menyelamatkan  umat  manusia  dari
rencana jahatnya untuk menipu anak-anak Allah. 

Kitab Kebenaran ini bukanlah sekedar kitab biasa. Ia adalah SabdaKu, bagian pertama dari
berbagai pewahyuan, untuk mempertobatkan dunia. 
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Sementara nampaknya ia sulit  sekali  untuk dicetak, dengan adanya berbagai  penghalang
yang  ditaruh  dihadapanmu,  puteriKu,  maka  Aku  meyakinkan  kamu  bahwa  karya  ini
dilindungi dari Surga.

Ini adalah KitabKu. SabdaKu. JanjiKu. 

Jika Aku mengatakan bahwa Aku akan datang lagi, hal itu berarti bahwa Aku memang akan
datang lagi. 

Sama seperti Aku datang ke dunia pertama kalinya dulu, Allah BapaKu mempersiapkan
anak-anakNya lebih dahulu melalui para nabi. 

Banyak yang mendengarkan. Banyak pula yang tidak. 

Setelah itu dunia bisa memahami Kebenaran itu. Mereka mengetahui dan mengerti makna
dari  KesengsaraanKu  di  kayu  salib  serta  kebebasan  yang  dibawanya  bagi  dunia  dengan
memberinya Karunia keselamatan kekal.  

Hal  yang sama juga terjadi  saat ini.  Dunia sedang dipersiapkan bagi  KedatanganKu Yang
Kedua. Sekarang. 

Sabda Kudus Allah sedang diberikan kepada umat manusia melalui pesan-pesan ini sebagai
sebuah Karunia yang besar. 

Banyak yang mendengarkan. Banyak pula yang tidak. 

Satu hal yang jelas. Sedkkit sekali yang tahu tentang hal itu. 
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Mereka menerima SabdaKu ketika ia diberikan pada mereka saat ini atau mereka tidak
mau menerimanya. 

Aku telah menggenapi janji BapaKu. 

BapaKu telah berjanji kepada dunia bahwa mereka akan diberi dengan Kitab Kebenaran saat
ini. 

Banyak yang mencerna Kebenaran ini dan menerimanya. Yang lain-lainnya akan mendapati
bahwa  Kebenaran  ini  terlalu  pahit  dirasakan  dan  bahkan  menganggapnya  sebagai
kebohongan. 

Biarlah mereka tahu bahwa Perjanjian itu akan digenapi demikian juga nubuatan-nubuatan
ini. 

Tak  ada  manusia,  betapapun  besarnya  dia  menentang  Sabda  KudusKu,  akan  bisa
menghalangi Kebenaran ini untuk dinyatakan kepada dunia. 

Berbagai nubuatan yang ada didalam Kitab Wahyu sedang dibuka dihadapan matamu. 

Tak ada manusia yang mengerti makna yang sepenuhnya dari Kitab Wahyu karena isinya
tidak dinyatakan kepada dunia secara jelas, karena ia hanyalah sebagai pedoman saja. 

Kini jika Aku, sebagai  Anak Domba Allah, datang seperti yang dijanjikan untuk membuka
Meterai-meterai itu, hanya sedikit saja yang bisa menerimanya. 

Mengapa?
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Jika  kamu  percaya  kepadaKu,  didalam  pesan-pesan  ini,  mengapa  kamu  menyangkal
Kebenaran itu ketika ia diberikan kepadamu? 

Penolakan  untuk  menerima Kebenaran  yang  diberikan  kepadamu  mengenai  Nabi  Palsu,
antikris, serta berbagai nubuatan lainnya berarti bahwa kamu tidak mengijinkan Aku untuk
memerintah kamu dalam penyelamatan jiwa-jiwa. 

Hanya melalui Kebenaran itu kamu bisa diselamatkan. 

Ingatlah bahwa hanya Kebenaran itu yang bisa membebaskan kamu dari kebohongan yang
merasuki umat manusia melalui setan. 

Hendaknya  kamu  selalu  memanggil  IbuKu  agar  menolong  membawamu  mendekati  Aku
sehingga kamu dilindungi dari kebohongan yang digunakan oleh setan untuk menghalangi
kamu dari Kebenaran akan Sabda KudusKu yang terakhir ini untuk diberikan kepada dunia
sebelum KedatanganKu Yang Kedua. 

Pergilah didalam damai dan kasih. Aku mempersatukan kamu semua didalam perlindungan
dari DarahKu Yang Amat Berharga saat ini. 

Aku  berbahagia  atas  tanggapanmu,  para  muridKu  yang  terkasih,  dan  Aku  bergantung
kepada imanmu untuk menolong Aku didalam tugas yang istimewa ini. 

Yesusmu

522.  Penyembahan  berhala  meraja-lela  dan  daya  tarik  terhadap  okultisme  sedang
dianjurkan

Kamis, 16 Agustus 2012, jam 03.15
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PuteriKu yang terkasih,  Aku mengasihi  semua anak-anak Allah,  namun saat  ini  besarnya
kegelapan  yang  menyelimuti  dunia  membuatKu  menangis  oleh  rasa  khawatir  karena
keadaan dari jiwa-jiwa mereka. 

Sedikit sekali yang memahami Kebenaran atas kehidupan mereka mendatang yang telah
menanti mereka didalam Zaman Damai Yang Baru itu, di dunia yang akan datang. Dunia
yang tanpa akhir. 

Seandainya mereka bisa mengetahuinya, menyentuhnya, merasakannya dan menyaksikan
kasih dan damai yang ada didepan, mereka akan berdoa kepadaKu setiap detik dalam sehari
untuk memohon kepadaKu hak untuk bisa memasuki  Dunia Baru itu,  Zaman Yang Baru,
Awal Yang Baru. 

Ia  merupakan  keadaan  persekutuan  yang  sempurna  dari  keluarga  mereka  dan  semua
saudara mereka. Itu bukanlah janji kosong. Itu adalah Firdaus yang diciptakan bagi semua
anak-anak Allah.

Para  malaikat  durhaka yang  berkelana  di  dunia  sedang  mencari  jiwa-jiwa dimana-mana
untuk membujuk mereka. 

Mereka menggunakan kekerasan, kebencian dan godaan-godaan lainnya untuk menyebar-
luaskan dosa yang kini semakin nyata dimana-mana. 

Pornografi  kini  disebar-luaskan  dengan  cara  yang  paling  halus  untuk  membujuk  serta
mendorong perbuatan dosa. 

Undang-undang  sedang  diloloskan untuk  memastikan  bahwa dosa  bisa  diterima dimana
saja. 

Bahkan GerejaKu sedang mendukung aturan-aturan yang menentang Allah.
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Hal ini akan terus berlangsung seperti ini hingga umat manusia bertingkah laku layaknya
binatang tanpa ada rasa ketuhanan. 

Penyembahan berhala meraja-lela dan daya tarik terhadap okultisme sedang dianjurkan
sehingga melalui dunia hiburan ia akan diterima oleh kaum muda. 

Bangunlah sekarang sebelum terlambat untuk menyelamatkan jiwamu. 

Para  orang tua juga  harus  bangkit  bersama-sama yang selaras  dengan keinginan HatiKu
untuk melindungi jiwa-jiwa kaum muda yang menjadi sasaran pertama dari si jahat. 

Dia tahu betapa berharganya jiwa-jiwa kaum muda itu bagiKu dan dia akan berusaha terus
menerus mengejar mereka. 

Aku memintamu untuk mendaraskan doa Perjuangan ini (73) bagi jiwa-jiwa kaum muda,
anak-anak muda. 

Oh  Yesus,  tolonglah  aku untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  dari  kaum muda  di  seluruh
dunia 

Melalui rahmatMu, tolonglah mereka untuk bisa melihat kebenaran dari keberadaanMu. 

Bawalah mereka menuju Hati KudusMu dan bukalah mata mereka terhadap Kasih dan
KerahimanMu.

Selamatkanlah mereka dari api neraka dan melalui doa-doaku ini kasihanilah jiwa-jiwa
mereka. 

Amin. 

Yesusmu
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523. Saat ini adalah seperti tenangnya cuaca sebelum badai terjadi. Maka gunakanlah saat
ini untuk mempersiapkan sebanyak mungkin orang

Minggu, 19 Agustus 2012, jam 22.56

PuteriKu yang terkasih, jika kamu menderita karena Aku, atau jika kamu merasa kesepian
dan  jauh  dariKu,  ketahuilah  bahwa  saat  itulah  kamu  berada  paling  dekat  dengan  Hati
KudusKu.  

Meski Kitab Kebenaran ini adalah merupakan hadiah dariKu bagi dunia, dan ia dilindungi
dari Surga, tetapi hal itu tidak berarti bahwa perjalanan ini tidak menyakitkan bagimu. 

Kamu akan mengalami sebuah kritikan dan sebuah serangan yang baru saat ini ketika Sabda
KudusKu dicetak untuk dibagikan kepada dunia. 

Janganlah kamu menanggapi mereka yang meminta kamu menjelaskan mengapa kitab ini
perlu. Tetaplah kamu diam dan lanjutkanlah karyaKu ini. 

Jangan biarkan ada yang menghentikan ataupun menunda penyebaran KitabKu ini karena
setiap hari sangatlah berharga, karena waktunya sangat terbatas bagi jiwa-jiwa untuk bisa
menebus dirinya dihadapan MataKu. 

Biarlah Aku meyakinkan kamu,  puteriKu,  dan semua para  pengikutKu,  bahwa kini  kamu
sedang  berada  di  sebuah  perjalanan,  sebuah  peziarahan,  yang  belum  pernah  terjadi
sebelumnya. 

Saat ini adalah seperti tenangnya cuaca sebelum badai terjadi.

Gunakanlah saat ini untuk mempersiapkan sebanyak mungkin orang. Sebarkanlah pesan-
pesanKu,  doa-doa PerjuanganKu,  dan  berdoalah  bagi  saudara-saudaramu agar  setelah
Peringatan itu mereka akan menerima KerahimanKu. 
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Kumpulkanlah GerejaKu bersama-sama dan berdoalah memohon kekuatan karena nabi
palsu  itu  sedang  mempersiapkan  diri  dan  sudah  berada  di  Vatikan.  Tetapi  dia
menyembunyikan  jati  dirinya  dengan  sangat  hati-hati.  WakiKu  yang  terkasih  sedang
dikucilkan dan waktunya singkat. 

Aku ingin agar kamu semua memulai sebuah doa litani yang baru, memohon perlindungan
terhadap nabi palsu itu serta mendaraskannya sekali sehari sejak saat ini dan seterusnya. 

Doa-doa Perjuangan hendaknya dipilih dalam berbagai keperluan dan didaraskan sedapat
mungkin.  

Berikut  ini  adalah  doa  Litani  pertama  dari  Yesus  kepada  Umat  manusia  :  memohon
perlindungan terhadap nabi palsu.

Yesus yang terkasih, selamatkanlah kami dari tipuan nabi palsu itu.

Yesus kasihanilah kami. 

Yesus selamatkanlah kami dari penganiayaan.

Yesus pertahankanlah kami dari antikris.

Tuhan, kasihanilah kami. 

Kristus kasihanilah kami.

Yesus yang terkasih, lindungilah kami dengan DarahMu Yang Berharga.

Yesus yang terkasih, bukalah mata kami terhadap segala tipuan dari nabi palsu itu.

Yesus yang terkasih, persatukanlah GerejaMu.

Yesus, lindungilah Sakramen-sakramen kami. 

Yesus, jangan biarkan nabi palsu itu memecah-belah GerejaMu. 

Yesus yang terkasih, tolonglah kami menolak segala tipuan yang dihadirkan kepada kami
sebagai kebenaran. 
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Yesus berilah kami Kekuatan.

Yesus berilah kami Pengharapan.

Yesus limpahilah jiwa-jiwa kami dengan Roh Kudus. 

Yesus lindungilah kami dari binatang itu. 

Yesus berilah kami karunia kearifan

agar kami bisa mengikuti jalan dari GerejaMu yang benar setiap saat untuk selamanya.

Amin. 

 

PuteriKu, janganlah kamu merasa terlalu terbebani oleh tugas ini karena Aku akan segera
mengirimkan  pertolongan  kepadamu.  Hendaknya  kamu  menerima  segala  sesuatu  yang
Kuminta  darimu agar  kamu tetap  kuat  didalam percaya  bahwa segalanya  akan berjalan
dengan baik. 

Pertobatan telah terjadi melalui pesan-pesan ini hingga berjumlah ratusan ribu jiwa. Karena
itu  janganlah  kamu  merasa  lemah  atau  khawatir.  Aku  berkenan  dengan  kesetiaan  dan
pengabdian mereka yang mengasihi Aku tanpa syarat.

Aku sedang mengirimkan anak-anakKu yang murni  hatinya kepadamu,  untuk melindungi
kamu. 

Mereka akan mengangkatmu dan menolongmu memimpin para pengikutKu di  sepanjang
perjalanan menuju gerbang-gerbang Firdaus Yang Baru itu. 

Aku mengasihi kamu para pengikutKu yang terkasih. Berteguhlah bersamaKu di jalan yang
berduri  ini.  Terimalah  cemoohan  yang  harus  kau  hadapi  itu  sementara  kamu  terus
mewartakan Sabda KudusKu. 
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Ketahuilah bahwa Aku selalu ada bersama kamu masing-masing. Aku mengenal milikKu dan
mereka mengenal Aku. Tak ada yang bisa memisahkan kita. 

Yesusmu

524. Aku adalah laksana badai yang menderu. SuaraKu laksana halilintar di kejauhan

Senin, 20 Agustus 2012, jam 03.30

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu lupa, ditengah penderitaan yang kau tanggung
dalam NamaKu, maka kuasa Allah tak bisa dikalahkan. 

Aku adalah laksana badai yang menderu. SuaraKu laksana halilintar di kejauhan.

Sementara Sabda KudusKu kini akan menyelimuti bumi, bagaikan selimut, sebuah suara
bergemuruh akan terdengar di kejauhan. 

Saat  SabdaKu  tersebar  dari  mulut  ke  mulut,  maka  badai  itu  akan  semakin  besar  dan
gemuruh halilintar akan semakin meningkat.

Segera halilintar itu akan menderu dan sedikit saja yang tak bisa mendengar Suara Allah. 

Ketika  badai  itu  semakin  besar  kekuatannya,  banyak  jiwa  yang  berusaha  menghalangi
kelahirannya  tak  bisa  mencegah  badai  SuaraKu  atau  kekuatan  dari  KerahimanKu  untuk
menyentuh jiwa-jiwa mereka. 

Waktunya telah dimulai bagi campur tangan Surga untuk tercurah kepada sebuah dunia
berhala yang penuh dengan kegelapan ini. 
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TerangKu  akan  membuka  banyak  hati,  bahkan  hati  yang  paling  keras  sekalipun,  ketika
Kebenaran itu mulai masuk. 

Bagi  semua  anak-anak  Allah  yang  membaca  pesan-pesan  ini,  ingatlah  akan  janjiKu
kepadamu sekarang. 

Aku  sedang  memperkenalkan  DiriKu  kepadamu  didalam  pesan-pesan  ini,  melalui  Sabda
KudusKu.

RohKu akan merasuki jiwamu selama Peringatan itu. 

Kemudian Aku, Yesusmu, akan turun dari awan-awan pada saat Kedatangan Yang Kedua
itu. 

Kemudian  Aku  akan  menegakkan  Yerusalem  Yang  Baru  sehingga  akhirnya  damai  bisa
diwujudkan didalam Zaman Baru itu, Dunia Baru yang tak mengenal akhir. 

KuasaKu adalah maha besar.

Setan memang memiliki kekuatan tertentu, namun hal itu tidaklah berarti. Kuasanya hanya
bisa menakut-nakuti saja, namun dia akan merunduk ketakutan dihadapanKu. 

Janganlah  kamu  memberinya  kekuatan  lebih  besar  lagi  dengan  cara  menyerah  kepada
godaannya. Dan janganlah rasa takut kepadanya menghalangimu mengasihi Aku. 

Jika kamu takut kepada setan maka kamu seakan membesarkan kekuatannya hingga dia
bisa mengendalikan inderamu. 
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Hanya doa, yang banyak, bisa melemahkan kekuatan dan cengkeramannya atas dirimu. 

Kini ketika SabdaKu dicetak, setan akan mengerahkan pasukannya dan bersiap mengadakan
pertempuran yang mengerikan. 

Kamu  semua,  para  pengikutKu,  hendaknya  menyerahkan  keinginan  dan  kepercayaanmu
kepadaKu sepenuhnya sambil Aku menuntunmu melewati medan perang yang berdarah ini. 

Janganlah lupa,  setan dan para iblisnya merasa sangat  marah atas  rencana ini,  Rencana
Keselamatan yang terakhir ini. 

Dia akan menyulut kekacauan didalam karya ini. 

Dia  akan  menciptakan  perdebatan,  melontarkan  fitnah  atas  karya  ini  dan  melakukan
segala sesuatu yang dia  bisa untuk menghentikan Kitab KebenaranKu ini,  pesan-pesan
kudusKu ini, agar tidak sampai tersebar. 

Kamu juga akan menghadapi berbagai penolakan dari unsur-unsur didalam GerejaKu di
dunia serta sebuah argumen yang penuh kemarahan diantara umat Kristiani mengenai
otentisitas dari Sabda KudusKu ini. 

Ketika badai itu semakin cepat, sementara SabdaKu berlipat ganda di setiap lidah dan dalam
berbagai bahasa, maka bunyi dari SuaraKu akan memekakkan telinga. 

Janganlah menyepelekan Kuasa Allah karena Aku adalah Raja Umat manusia. 

Kini  Aku  datang,  demi  BapaKu  Yang  Kekal,  untuk  mengumpulkan  semua  anak-anakNya
didalam pertempuran akhir itu, ketika Aku akan menghalau setan menuju lautan api. 
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Ini akan menjadi sebuah pertempuran yang mengerikan dimana banyak jiwa-jiwa akan
menolak Aku. 

Betapapun  besarnya  Aku  berusaha  serta  besarnya  KuasaKu,  namun  kehendak  bebas
merekalah yang memilih setan. 

Percayalah  kepadaKu  dan  ijinkanlah  Aku  memurnikan  jiwamu  agar  kamu  layak  bagi
FirdausKu Yang Baru diatas bumi. 

Hendaknya kamu saling bergandengan tangan, para pengikutKu, didalam kesatuan, untuk
melindungi  Sabda  KudusKu  ini  sehingga  mereka  yang  tidak  mengenal  Aku  bisa  datang
kepadaKu. 

Aku mengasihi kamu.

Aku memberkati kamu semua. 

Juru Selamatmu yang mengasihi  

Yesus Kristus 

525.  Kitab  Kehidupan  yang  dinubuatkan  itu  berisi  nama-nama  mereka  yang  akan
diselamatkan

Senin, 20 Agustus 2012, jam 15.45

PuteriKu yang terkasih, Kitab Kehidupan yang dinubuatkan itu berisi  nama-nama mereka
yang akan diselamatkan.
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Namun  karena KerahimanKu yang  besar  itu,  maka ada  lebih banyak  lagi  jiwa-jiwa yang
diselamatkan melalui Peringatan itu.

Lebih  banyak  lagi  jiwa-jiwa bisa  diselamatkan karena penderitaanmu dan penderitaan
jiwa-jiwa pilihan yang hidup di dunia saat ini. 

Doa-doa dari para pengikutKu, termasuk doa PerjuanganKu ini untuk menyelamatkan jiwa-
jiwa, akan menjadi sarana keselamatan yang kuat terutama bagi jiwa-jiwa yang keras kepala.

Jiwa-jiwa yang menolak KerahimanKu kini bisa diselamatkan karena pengantaraan yang
penuh kemurahan hati dari orang-orang diantara kamu yang mempersembahkan kurban,
termasuk  doa-doa,  puasa  serta  kesediaan  untuk  menerima  penderitaan,  dalam  Nama
KudusKu. 

Inilah janjiKu akan Kerahiman Yang Besar itu.

Aku memberikan banyak sekali karunia saat ini karena kasihmu kepadaKu. 

Terimalah hal itu dengan kasih dan syukur.

Aku  memberkati  kamu.  JanjiKu  untuk  melimpahkan  lebih  banyak  lagi  Karunia,  karena
tanggapanmu terhadap tugas ini para muridKu yang terkasih, kini bisa dan akan digenapi
karena kesetiaanmu kepadaKu. 

Yesusmu yang mengasihi 

526.  Allah Bapa :  Hanya ketika Aku telah merasa puas,  barulah Aku akan mewariskan
keajaiban-keajaiban yang paling spektakuler untuk disaksikan oleh dunia 

Selasa, 21 Agustus 2012, jam 18.00
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PuteriKu yang terkasih,  janganlah  manusia menyepelekan kekuatan  dari  murkaKu ketika
mereka semakin terjerumus di kedalaman dosa. 

Aku  telah  mengutus  para  nabi  kepadamu.  Kemudian  Aku  mengutus  PuteraKu  Yang
Terkasih, yang Kukurbankan untuk menyelamatkan kamu, dan kemudian Aku mengutus
lebih banyak lagi para utusan, namun semuanya sia-sia. 

Hanya sedikit sekali jiwa-jiwa yang mau memperhatikan pesan-pesan dari para nabi atau
mau  menerima  tanda-tanda  yang  diberikan  kepada  dunia  oleh  Bunda  Terberkati  dari
PuteraKu Yang Terkasih. 

Karena kasihKu yang besar kepadamu, sebagai Bapa, maka Aku masih mau memberi kepada
semua  anak-anakKu  dengan  karunia  keselamatan.  Janganlah  kamu  mengabaikan  para
nabiKu karena hal ini bisa membuatmu kehilangan tempatmu didalam harta warisan yang
telah Kurencanakan bagimu. 

Anak-anak,  banyak dari  kamu yang percaya kepadaKu,  Bapamu Yang Kekal,  tidak bisa
mengerti rahasia keselamatan ini. 

Jalan  menuju kesempurnaan spirituil  ini  tergantung  pada  kesediaanmu untuk  menerima
pemurnian yang diperlukan untuk memastikan bahwa drimu layak berdiri dihadapanKu. 

Banyak jiwa yang harus dilepaskan dari  segala daya tarik,  penyimpangan dan kebusukan
jiwa di duniawi ini.

Bagi kamu yang beruntung bisa menanggung pemurnian ini maka kamu akan sadar bahwa
hanya dengan bersikap seperti  anak bayi,  yang kecil  di  mataKu, maka kamu akan bisa
tunduk kepada Kehendak KuduKu. 

Jika kamu berusaha menolak pemurnian ini maka kamu akan mengalami kesulitan untuk
menebus dirimu sendiri dihadapan mataKu. 
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Jika kamu bisa bebas dari  segala tawaran dunia ini  dan kamu memusatkan perhatianmu
kepada PuteraKu, maka kamu akan menyadari bahwa satu-satunya kasih dan kebahagiaan
sejati hanya berasal dari Allah. Sekali kamu telah merasakan hal ini maka tak ada lainnya
yang bisa memuaskan kamu. 

Mungkin saja kamu tergelincir dari saat ke saat, tetapi hal ini tak bisa dihindarkan. Karena
kamu tak bisa bebas dari dosa hingga saatnya Dunia Yang Baru itu dimulai dimana kamu
menyatukan keinginanmu dengan KehendakKu. 

Rencana KeselamatanKu yang hanya bisa diperoleh di dunia melalui kesetiaanmu kepada
PuteraKu  Yang  Berharga,  telah  dimulai.  Tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  bagi
pertobatan dunia itu. Hal ini akan terjadi melalui nabiKu dari akhir zaman ini dan sebagai
akibat dari Peringatan Besar itu. 

Anak-anak,  rasakanlah  Roh  KudusKu  yang  merasuki  jiwamu  ketika  ia  menyebar  dengan
cepat ke seluruh bumi.

Aku merenggut anak-anakKu dari kegelapan spirituil mereka di setiap bagian dunia ini.

Aku membutukan kurban dan doamu untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa.

Hanya ketika Aku telah merasa puas,  barulah Aku akan mewariskan keajaiban-keajaiban
yang paling spektakuler untuk disaksikan oleh dunia

Ketika  keajaiban-keajaiban  ini  dihadirkan,  ia  akan  melipat-gandakan  pertobatan  yang
Kuperlukan untuk bisa membawa anak-anakKu kepada keselamatan dan menuju Firdaus
Yang Baru itu. 

Hanya setelah itulah kita bisa menjadi sebuah keluarga yang sejati lagi. 
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Aku mengasihi kamu, anak-anak.

Aku berkenan dengan kamu yang memiliki kemurahan hati serta kemurnian jiwa yang bisa
mengenali panggilan ilahi dari Surga ini. 

Aku memberkati kamu semua.

Allah Yang Maha Tinggi.

527.  Perawan  Maria  :  Ketika  aku  menanti  bersama  para  rasul  didalam  senakel,  bagi
turunnya Roh Kudus, hal itu membutuhkan waktu persiapan selama sepuluh hari

Rabu, 22 Agustus 2012, jam 09.18

Anakku, padang belantara dimana anak-anakku di dunia berada saat ini, adalah disebabkan
karena mereka tidak tahu bagaimana agar bisa diberi dengan Karunia Roh Kudus.

Aku telah mengajari  kamu,  membutuhkan waktu yang lama untuk  bisa  diberi  dengan
Karunia itu. 

Ia  berupa  sebuah  perjalanan  yang  keras  sebelum  setiap  anak-anak  Allah  menjadi  layak
untuk menerima Karunia istimewa itu. 

Ketika aku menanti bersama para rasul didalam senakel, bagi turunnya Roh Kudus, hal itu
membutuhkan waktu persiapan selama sepuluh hari.

Meski para hamba yang kudus, berbakti dan setia dari Puteraku yang terkasih dijanjikan
dengan Karunia itu, tetapi mereka belum sepenuhnya siap secara spirituil  untuk diberi
dengan hal itu. 

Aku, Ibu mereka yang mengasihi, harus menolong mereka untuk mempersiapkan jiwa-jiwa
mereka. 
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Hal  itu  berarti  mengajari  mereka  akan  pentingnya  penyerahan  diri  sepenuhnya  dari
kehendak  bebas  mereka.  Agar  menjadi  layak  mereka  harus  memahami  makna  dari
kerendahan hati, dimana mereka harus tunduk pada keadaan itu, sebelum mereka menjadi
siap.

Beberapa dari mereka mengira bahwa dirinya telah belajar segalanya dari Puteraku.

Namun sebenarnya ini adalah sebuah tanda kesombongan dan ketika kesombongan itu
ada dalam dirimu, kamu tak bisa menerima Karunia Roh Kudus.

Untuk menerima Karunia Roh Kudus kamu harus menjadi kecil dihadapan Puteraku, seperti
anak kecil. 

Tak ada tempat bagi  kesombongan dan rasa congkak.  Namun orang-orang saat  ini  yang
mengaku berbicara dengan memiliki kuasa, mengenai jalan yang dibicarakan oleh Puteraku,
sering jatuh kedalam perangkap. 

Mereka itu ketika mengaku mengetahui hal-hal yang spirituil, berbicara dengan nada yang
congkak dimana hal ini tidak mencerminkan rahmat, seperti yang diberikan kepada mereka
yang dengan benar memiliki Karunia besar ini dari Surga.

Mereka yang telah diberi dengan Karunia Roh Kudus akan tunduk kepada segala kehendak
Puteraku.

Mereka tidak sombong.

Mereka tidak kasar.
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Mereka tidak mengkritik orang lain dengan menggunakan nama Puteraku.

Mereka tidak mencemooh orang lain ketika menyampaikan pengertian mereka akan Sabda
KudusNya.

Mereka tidak mengajarkan kebencian.

Ketika para murid Puteraku kupersiapkan, berbagai argumen terjadi.

Membutuhkan waktu beberapa saat sebelum akhirnya mereka mau menerima apa yang
diharapkan dari mereka. 

Dan setelah itu, ketika mereka telah menyadari  bahwa hanya jiwa yang rendah hati saja
yang memungkinkan Roh Kudus masuk, akhirnya mereka menjadi siap.

Aku  meminta  kepada  semua  anak-anak  Allah,  terutama  mereka  yang  percaya  akan
Puteraku,  untuk  meminta  kepadaKu,  Ibu  mereka,  agar  mengijinkan aku  mempersiapkan
mereka bagi Karunia besar ini. 

Anakku, aku membutuhkan waktu setahun penuh untuk mempersiapkan kamu dan hal ini
tidaklah  mudah.  Ingatkah  kamu betapa  sulitnya  kamu berdoa Rosario  Kudusku?  Betapa
sulitnya kamu menyerahkan keinginanmu dan menunjukkan kerendahan hatimu? 

Kini  setelah  kamu  menerima  Karunia  itu,  hal  itu  tidak  berarti  bahwa  kamu  bisa
menerimanya dengan begitu saja. 

Tetapi  kamu harus  terus  berdoa,  tetap rendah hati  dan mencari  penebusan setiap hari.
Seperti halnya ia diberikan maka ia juga bisa diambil. 
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Aku meminta mereka semua yang mengikuti pesan-pesan ini agar berdoa memohon Karunia
Roh Kudus.

Tidaklah  cukup  hanya  dengan  berdoa  sekali  kemudian  kamu  mengaku  telah  menerima
karunia kearifan yang kau minta dan kemudian melontarkan umpatan kepada pesan-pesan
ilahiah ini. Jika kamu melakukan hal ini maka kamu belumlah diberi dengan Karunia itu. 

Panggillah aku, Ibumu yang terberkati, untuk menolong mempersiapkan kamu melalui doa
Perjuangan. 

Doa Perjuangan (74) memohon Karunia Kearifan

Oh Bunda Allah, tolonglah aku untuk mempersiapkan jiwaku

bagi Karunia Roh Kudus.

Gandenglah tanganku sebagai anak kecil dan tuntunlah aku di jalan

menuju karunia kearifan melalui kuasa dari Roh Kudus.

Bukalah hatiku dan ajarilah aku untuk pasrah

didalam tubuh, pikiran dan jiwaku. 

Jauhkanlah aku dari dosa kesombongan dan doakanlah aku agar aku diampuni

atas segala dosaku pada waktu yang lalu 

sehingga jiwaku bisa dimurnikan dan aku menjadi utuh kembali 

supaya aku bisa menerima Karunia Roh Kudus.

Aku berterima kasih kepadamu, Bunda Keselamatan, atas pengantaraanmu

dan  dengan  kasih  didalam  hati  aku  menantikan  Karunia  ini  yang  sangat  kurindukan
dengan penuh sukacita.

Amin. 
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Anak-anak,  ingatlah  untuk  datang  kepadaku,  Ibumu,  yang  akan  menolongmu  membuka
jiwamu untuk menerima Karunia yang menakjubkan ini.

Jika kamu menerima Karunia ini, aku akan membawamu kehadapan Puteraku.

Karena setelah itulah kamu siap bagi langkah berikutnya pada anak tangga kesempurnaan
spirituil itu. 

Bunda Keselamatan 

528.  Seperti  serdadu yang menusuk lambungKu yang dalam sesaat dia bertobat, maka
demikian pula yang akan terjadi atas jutaan jiwa-jiwa 

Rabu, 22 Agustus 2012, jam 20.10

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu merasa terpisah dariKu karena besarnya tugas ini. 

Karena  meski  nampaknya  tugas  ini  besar,  hingga  kamu  merasa  dirimu  tak  mampu
melaksanakannya, namun ketahuilah bahwa Aku hanya meminta apa yang bisa kau lakukan
saja. 

Berbahagialah karena SabdaKu ini sedang dicari-cari di seluruh dunia karena hal ini adalah
merupakan keinginan HatiKu. 

Aku  ingin  agar  semua  muridKu  segera  menanggapi  PanggilanKu  ini  karena  Aku
membutuhkan  mereka  untuk  menolong  Aku  didalam  TugasKu  menyelamatkan  umat
manusia. 

Ini hanyalah sebuah awal dari pertobatan cepat ketika darah dan air lambungKu mengalir
keluar melimpahi jiwa setiap manusia. 

Darah dan air lambungKu akan bisa mempetobatkan bahkan jiwa-jiwa yang hitam kelam. 
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Sama  seperti  serdadu  yang  menusuk  lambungKu  yang  segera  bertobat  dalam  sesaat,
maka demikian pula akan terjadi pada jutaan jiwa yang saat ini tidak percaya bahwa Aku
ada. 

Bukankah Aku telah mengatakan kepadamu bahwa KerahimanKu tak terbatas?

Bukankah  Aku  telah  menjanjikan  berbagai  keajaiban,  yang  disucikan  oleh  BapaKu,  akan
terjadi  untuk  membawa  dunia  ini  bersama-sama  serta  seluruh  jiwa-jiwa  menuju  harta
warisan yang menjadi hak mereka? 

Banyak sekali jiwa-jiwa yang kini bersedia menanggapi panggilanKu. Doa-doa mereka akan
semakin berlipat  ganda  hingga ada jutaan  lagi  jiwa-jiwa bisa  diselamatkan.  Seluruh jiwa
hendaknya kau masukkan kedalam upayamu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. 

Tujuanmu, para muridKu yang terkasih, adalah tidak membiarkan satu jiwapun lolos melalui
jala itu. 

Jala  ini  akan ditebarkan  kedalam  air  untuk  menangkap  jiwa-jiwa  dan  menyelamatkan
mereka.  

Kamu para muridKu adalah para penjala. Aku memberimu jala melalui rahmat yang kini
Kuberikan kepadamu. 

Kamu akan menolong Aku menyelamatkan setiap jiwa dan tidak satupun jiwa yang akan
dibiarkan  tak  tersentuh,  tidak  satupun  batu  yang  tidak  terguling,  ketika  Aku  berusaha
menyelamatkan umat manusia sekali lagi. 

Karena itu, bukannya meringkuk didalam rasa takut, khawatir atas tanggapan yang amat
besar  terhadap  panggilanKu  ini,  puteriKu,  tetapi  hendaknya  kamu  bersukacita.  Karena
akhirnya Kehendak KudusKu sedang digenapi. Namun perjalanan kita masih panjang.
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Yesusmu

529. Perawan Maria : Pertobatan bisa melemahkan pengaruh antikris

Kamis, 23 Agustus 2012, jam 12.40

Anakku, biarlah semua anak-anak Allah tahu bahwa semakin banyak penentangan terhadap
Sabda Kudus Puteraku, saat ini, maka semakin banyak rahmat tercurah kepada para murid
dari Puteraku yang terkasih. 

Semua nubuatan yang diramalkan, bisa dicegah dengan berbagai cara jika semua anak-
anak Allah mau menerima rahmat pertobatan. 

Pertobatan  bisa melemahkan pengaruh dari  antikris.  Doa-doa harian,  termasuk doa-doa
Perjuangan akan memungkinkan hal ini terjadi. 

Bagi mereka yang menentang misi Puteraku di dunia, aku meminta agar kamu berdoa bagi
jiwa-jiwa mereka. 

Pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa ini sangatlah hebat dan kamu harus bangkit diatas
segala siksaan serta cambuk, meminta kepadaku untuk berdoa bagi jiwa-jiwa malang yang
tersesat  itu yang  mengira  bahwa  dirinya  berbicara  dalam  nama  Puteraku  namun
kenyataannya mereka sedang ditipu oleh setan. 

Puteraku tak akan pernah menghentikan permintaanNya akan jiwa-jiwa terutama mereka
yang menolak Dia, mencemooh Sabda KudusNya dan jiwa-jiwa yang menjadi hitam karena
dosa. 

Kamu harus tetap kuat, anak-anak, kamu semua, dan tetap teguh didalam niatanmu untuk
melaksanakan Kehendak Kudus Puteraku.
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Hal ini tidaklah mudah, dan memang untuk memperoleh jalan masuk menuju Firdaus Yang
Baru itu tidaklah mudah. 

Ia membutuhkan banyak kesabaran, banyak doa, banyak kasih kepada satu sama lain serta
kemampuan  untuk  mengampuni  semua  orang  yang  menyedihkan  kamu  dan  yang
mencemarkan Sabda Puteraku.

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilanku.

Bunda Keselamatan 

530. Pesan penting dari Allah Bapa : Aku akan memberi kekebalan terhadap pintu-pintu
neraka bagi jiwa-jiwa yang kau doakan

Kamis, 23 Agustus 2012, jam 15.15

PuteriKu yang terkasih, jarang sekali Tritunggal Kudus berkomunikasi kepada umat manusia
dengan cara seperti ini dan untuk pertama kalinya Aku, Bapamu, telah menyucikan sebuah
tugas seperti ini. 

Anak-anakKu, banyak orang yang tidak menyadari arti pentingnya Campur Tangan Ilahi akan
segera mengerti mengapa hal ini perlu. 

Jika Kedatangan Kedua dari PuteraKu terjadi tanpa ada peringatan, maka anak-anakKu yang
amat berharga tak akan pernah memasuki pintu-pintu menuju FirdausKu Yang Baru itu.

Mereka  tak  akan  pernah  bisa  mempersiapkan  jiwa-jiwa  mereka  dan  tak  akan  layak
memasuki Zaman Damai Yang Baru itu. 

Ini adalah sebuah komunikasi yang sulit sekali ditanggapi oleh dunia. 
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Begitu gelapnya awan yang menutupi  banyak hati  manusia,  hingga sedikit  saja  jiwa-jiwa
yang bisa melihat Terang dari Janji IlahiKu. 

Kuasa-kuasa setan yang terus hadir di dunia menghalangi anak-anakKu didalam meraih Aku. 

TujuanKu untuk mendekatkan keluargaKu dan mempersatukan mereka didalam DadaKu
amatlah dahsyat.

Jangan  sampai  ada  manusia  yang  tidak  mengerti  bahwa  Aku  akan  mempermudah
pertobatan umat manusia secara cepat, apapun ongkosnya. 

Dengan  membiarkan  kehendak  bebas  dari  anak-anakKu  tetap  tak  tersentuh,  maka
keajaiban-keajaiban yang akan Kulakukan akan membuat hati mereka terbuka. 

Inilah JanjiKu ketika Aku memanggil kamu semua, anak-anak kecilKu yang terkasih. 

Aku, Bapamu yang mengasihi, sangat rindu untuk mengajakmu, mengumpulkan kamu dan
memelukmu erat didalam HatiKu dan membawamu kepada keselamatan.

Sedikit  sekali  dari  kamu  yang  menyadari  betapa  dalamnya  KasihKu  ini.  Sekali  kamu
merasakan kasih kepadaKu, Bapamu Yang Kekal, maka tak akan bisa putus lagi hubunganmu
denganKu.

Aku ingin menghiburmu. 

Aku ingin membuatmu tahu bahwa KasihKu kepadamu berarti bahwa melalui PuteraKu
Yesus  Kristus,  Kerahiman  yang  besar  akan  diperlihatkan  kepadamu,  terutama  mereka
yang  hatinya  membatu  dan  mereka yang  jiwanya  begitu  kelam hingga  hanya  sebuah
keajaiban saja yang bisa menyelamatkan mereka. 
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Kepada mereka yang mengasihi  Aku,  Aku berkata ini.  Kasihmu kepadaKu,  Bapamu,  akan
dikembalikan kepadamu secara berlimpah ruah. 

Kasihmu kepada PuteraKu Yang Berharga akan mendatangkan ganjaran dimana Aku akan
memberikan kekebalan terhadap pintu-pintu neraka bagi jiwa-jiwa yang kau doakan. 

Tak ada sesuatu yang tidak mungkin. 

KasihKu tak ada akhirnya. 

Percayalah kepadaKu.

Percayalah kepada PuteraKu.

Jika  kamu  melakukan  hal  ini  maka  Aku  akan  memberikan  rahmat  yang  besar  demi
keselamatan umat manusia. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

531. Bersyukurlah kepada BapaKu atas Karunia Rahmat Kekebalan terhadap api neraka

Jumat, 24 Agustus 2012, jam 03.15

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin kamu untuk meminta kepada para muridKu untuk mulai
mendaraskan, setiap hari, doa Litani ‘Yesus kepada Umat manusia’ sejak saat ini. 

Doa-doa ini  akan mendatangkan  Rahmat yang besar  dan akan menyelamatkan orang-
orang yang kau masukkan didalam intensimu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. 
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Litani yang kedua ini, adalah untuk menghormati BapaKu Yang Kekal yang mengasihi setiap
anak-anakNya yang sangat disayangiNya. 

Aku  meletakkan  KepalaKu  pada  BahuNya,  LenganKu  memelukNya  setiap  hari,  untuk
memberiNya penghiburan sementara Dia merasa resah atas jiwa-jiwa malang yang terpisah
dariNya. 

Datanglah kepadaNya, para muridKu yang terkasih, dan bersyukurlah kepada BapaKu atas
Karunia  Rahmat  Kekebalan dari  api  neraka  bagi  mereka  yang  bersedia  menanggapi
panggilanNya. 

Litani ‘Yesus kepada Umat manusia’ (2) : memohon Rahmat Kekebalan

Ya Bapa Surgawi Yang Maha Tinggi 
Aku mengasihi Engkau.

Aku menghormati Engkau.

Tuhan, kasihanilah kami. 
Tuhan ampunilah kesalahan kami.

Aku menyembah Dikau. 
Aku memuji Dikau.
Aku bersyukur kepadaMu atas segala RahmatMu yang istimewa. 
Aku mohon kepadaMu, berilah Rahmat Kekebalan bagi orang-orang yang kukasihi. 

(Sebutkan daftar jiwa-jiwa agar diselamatkan)
Aku mempersembahkan kesetiaanku kepadaMu setiap saat.
Engkau, Bapa Surgawi Yang Maha Kudus 
Pencipta segala hal
Pencipta semesta alam
Pencipta umat manusia
Engkau adalah sumber dari segala yang ada.
Engkau adalah sumber Kasih.
Engkau adalah Kasih.

Aku mengasihi Engkau.
Aku menghormati Engkau.
Aku menyerahkan diriku dihadapanMu.
Aku mohon kerahimanMu bagi setiap jiwa yang belum mengenal Engkau  
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yang tidak menghormati Engkau.
yang menolak Tangan KerahimanMu.
Aku pasrahkan diriku kepadaMu didalam pikiran, tubuh dan jiwaku. 
Hingga Engkau bisa membawanya kedalam pelukan TanganMu dan aman dari segala 
gangguan setan. 
Aku mohon kepadaMu, bukalah pintu-pintu Surga 
Hingga semua anak-anakMu akhirnya bisa bersatu didalam harta warisan yang telah Kau 
ciptakan bagi kami semua. 

Amin. 

Aku ingin kamu semua mengetahui hal ini. 

Kasih  dari  BapaKu  Yang  Kekal  kepada  semua  anak-anakNya  melebihi  kemampuan
pengetahuanmu.

Ia adalah seratus kali  lipat bahkan lebih, lebih besar dari pada kasih orang tua kepada
anaknya sendiri di dunia. 

Begitu kuatnya kasih BapaKu kepada anak-anakNya hingga Dia bersedia melakukan banyak
kurban yang tidak kau ketahui. 

TanganNya telah ditarik kembali hingga tidak sampai menjatuhkan pemurnian-pemurnian
yang direncanakanNya untuk menghukum anak-anakNya. 

KesabaranNya telah dicobai melebihi batas. 

Penghinaan yang dilemparkan kearahNya telah diabaikanNya. 
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Sebaliknya,  Dia ingin membawa anak-anakNya kembali  kepadaNya,  bukan melalui  rasa
takut, tetapi melalui kasih dari beberapa anakNya yang paling mengasihiNya. 

Dia bergantung kepada kamu yang memiliki  kasih yang besar kepadaNya dan kepadaKu,
PuteraNya, untuk menolong mengumpulkan anak-anakNya yang tersesat sehingga Dia bisa
membawa mereka kembali kepadaNya. 

Bawalah  seluruh  jiwa-jiwa  yang  dekat  dengan  hatimu  dan  taruhlah  mereka  sekarang
dihadapan Tahta BapaKu, dan didalam KerahimanNya Dia akan memberimu Karunia yang
terbesar.

Dia akan memberikan keselamatan mereka. 

Bawalah nama-nama dari jiwa-jiwa yang gelap itu, termasuk daftar mereka yang tidak kau
kenal, dan mohonlah kerahiman bagi jiwa-jiwa mereka. 

Dengan kasih didalam HatiNya, BapaKu menunggu tanggapan kemurahan hatimu. 

Datanglah. Janganlah ragu, karena ini merupakan Karunia yang paling luar biasa dari Surga. 

Kamu yang berasal dari angkatan ini sungguh diberkati. 

Yesusmu

532.  Perawan Maria : Peluklah Karunia Rahmat Kekebalan ini,  anak-anak. Hargailah ia,
karena ia merupakan Karunia yang langka dari Surga

Sabtu, 25 Agustus 2012, jam 12.00

Anakku, Surga berbahagia. Para malaikat bernyanyi lantang memuji Bapaku. 

153



The Warning Indo 2012

KerahimanNya  Yang  Mulia,  yang  dilimpahkan  olehNya  melalui  Rahmat  Kekebalan yang
istimewa ini, kini sedang diakui dengan kasih dan sukacita yang besar oleh seluruh malaikat
dan para kudus di Surga.

Namun anak-anakku masih belum mengerti arti pentingnya Karunia Kerahiman yang besar
dari Bapa, Allah Yang Maha Tinggi ini.

Kamu, anak-anakku, kini memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang-orang lain, jiwa-jiwa
yang tersesat.

Hal  ini  berarti  bahwa  kuasa  setan  bisa  dikalahkan  dengan  cara  yang  belum  pernah
dimungkinkan hingga kini. 

Kebohongan, tipuan, serta kebencian yang ditanam oleh setan didalam pikiran dari anak-
anak Allah bisa diredakan jika doa-doa diberikan kepada mereka yang mengasihi Puteraku
dihadirkan dihadapan Tahta Bapaku. 

Peluklah Karunia Rahmat Kekebalan ini, anak-anak.

Hargailah ia, karena ia merupakan Karunia yang langka dari Surga.

Hal itu membuktikan kepadamu akan kasih Bapamu kepada semua anak-anakNya. 

Ia merupakan salah satu keajaiban besar yang diberikan kepada semua anak-anak Allah
pada saat-saat akhir zaman ini. 

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilanku. 

154



The Warning Indo 2012

Maria, Ratu Surga 

Bunda Keselamatan 

533.  Kebencian adalah penyebab dari semua kejahatan di dunia dan ia berwujud dalam
berbagai bentuk

Minggu, 26 Agustus 2012, jam 18.30

PuteriKu yang terkasih, kebencian adalah penyebab dari semua kejahatan di dunia dan ia
berwujud dalam berbagai bentuk.

Kekerasan terhadap sesama muncul dari  rasa takut, takut jika orang itu menyakiti  kamu
dengan berbagai cara.

Perselisihan dengan orang lain terjadi karena dosa kesombongan. Hal ini terjadi ketika kamu
merasa bahwa kamu harus membuktikan kemampuan dirimu, dengan segala cara, meski
kamu salah. 

Iri hati bisa segera berubah menjadi kebencian meski ia awalnya hanya ringan saja.

 

Tidak menyukai diri sendiri muncul karena kamu membandingkan dirimu dengan orang
lain yang kau kira memiliki kelebihan dari pada dirimu. 

Segera  ketidak-senangan  ini  berkembang  menjadi  kebencian  diri  sendiri  dan  tubuhnya
sendiri. 

Kebencian bisa juga berkembang karena dosa keinginan akan milik orang lain. 

Hal ini  bisa menjurus kepada peperangan ketika suatu negara menginginkan kekayaan
negara lain. 

Hal  itu  berarti  membiarkan  keserakahan  menguasai  jiwamu  ketika  kamu  menginginkan
kekayaan duniawi yang sama seperti tetanggamu. 
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Iri hati juga bisa berubah menjadi sebuah kebencian terutama ketika, betapapun kerasnya
kamu berusaha untuk meniru orang lain, kamu gagal memperoleh apa yang kau inginkan. 

Semua dosa jika dibiarkan berkembang, bisa menuntunmu kepada kebencian.

Jika kamu merasakan kebencian, kamu harus tahu bahwa setan berusaha menguasai rohmu.

Ketika hal ini terjadi, dia akan memegangi kamu seperti cengkeraman catok dan tak akan
membiarkan kamu sendirian. 

Betapapun  kamu  berusaha  melepaskan  diri  dari  cengkeramannya,  dia  akan  terus
memegangi kamu. Satu-satunya senjatamu adalah doa. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  ketika kebencian menguasai  kamu.  Karena jika ia  tidak
meninggalkan kamu, maka kamu tak akan merasakan damai, kasih atau sukacita lagi. 

Ketika kebencian menguasai hati dan jiwa jiwamu, maka kamu berada selangkah lebih jauh
dari Aku, Yesusmu. 

Kamu menderita sekali dan merasakan sebuah kemarahan dan ketidak-mampuan yang tak
bisa kau kendalikan. 

Janganlah percaya akan kebohongan terakhir ini yang ditanamkan setan didalam jiwamu,
ketika dia melemparkan jubah kebencian atas dirimu.

Kebohongan itu adalah ini : Kebencianmu hanya bisa dihilangkan ketika kamu berusaha
membalas dendam secara tuntas kepada orang yang kau benci itu. 

156



The Warning Indo 2012

Apa  yang  harus  kau  lakukan  ketika  kebencian  menyelimuti  kamu?  Kuasa  kasih  bisa
menguapkan kebencian, dalam sesaat.

Jika kamu berdoa dan meminta pertolonganKu, maka jawabanKu adalah ini. 

Ampunilah para penentangmu dan mereka yang kau anggap menjadi sumber kebencianmu. 

Namun  untuk  bisa  mengampuni  kamu  harus  merendahkan  dirimu  dihadapanKu  dan
meminta Aku untuk mengampuni kamu lebih dahulu. 

Sekali kamu mengampuni orang yang kau benci maka kamu harus bersilih atas dosamu. 

Perlihatkanlah  kasih  kepada  para  penentangmu.  Perangilah  kebencian,  sebuah  penyakit
yang jahat dan berbahaya dari jiwa, dengan rasa kasih. 

Kasih adalah penyembuh untuk melepaskan jiwamu dari penyakit ini. 

Jika kamu bisa melakukan hal ini maka kamu akan bisa mengalahkan setan dan dia akan
meninggalkan kamu. 

Janganlah takut untuk memerangi kebencian didalam jiwamu, meski hal itu sulit. 

Jika kebencian bisa dihilangkan dengan jalan ini, melalui kerendahan hati dari pendosa itu,
maka damai akan memerintah di dunia. 

Yesusmu
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534.  Inilah  tanggung  jawab  yang  Kuberikan  kepadamu,  para  muridKu,  untuk
mempertobatkan jiwa-jiwa yang paling Kurindukan

Senin, 27 Agustus 2012, jam 19.20

PuteriKu  yang  terkasih,  kasihKu  kepada  para  muridKu  yang  telah  menanggapi  pesan-
pesanKu,  telah  membengkakkan  Hati  KudusKu  sedemikian  rupa  hingga  ia  kini  seakan
meledak dan menumpahkan banyak sekali rahmat.

Saat ini RahmatKu tercurah kepadamu, para pengikutKu yang terkasih. 

Hal  itu  diberikan  kepadamu  untuk  menguatkan  niatanmu  dalam  mewartakan  Sabda
KudusKu. 

Pesan-pesanKu dari  Surga akan memberi  makan kepada jiwa-jiwa,  termasuk yang paling
hitam  sekalipun,  dengan  oksigen  yang  mereka  perlukan  untuk  tetap  hidup  ditengah
kegelapan yang dicurahkan oleh setan ke seluruh dunia. 

Pengaruhnya  yang  tak  terlihat  namun amat  kuat,  bisa melemahkan umat beriman yang
paling kuat sekalipun, yang mulai meragukan iman mereka. 

Jika Aku memberimu rahmat ini, hal itu Kulakukan karena sebuah alasan. 

Kamu, para muridKu, adalah merupakan jangkar dimana semua jiwa-jiwa yang berkelana
tanpa  arah  dalam keadaan  kebingungan,  akan ditarik  menuju kepadamu.  Meski  mereka
tidak mau mendengarkan kamu pada mulanya, tetapi kamu harus berteguh hati. 

Berilah mereka copy dari pesan-pesan ini serta doa-doa PerjuanganKu dan pergilah dengan
diam-diam. 
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Mereka akan disentuh dengan berbagai  cara oleh Roh KudusKu.  Jika mereka tidak  mau
menerimanya, mereka akan sulit untuk pergi dan melupakannya. Ya, mereka akan segera
kembali kepadaKu. 

Beberapa akan kembali dengan rasa enggan. Rasa ingin tahu akan membuat mereka lebih
baik. 

Beberapa akan kembali dengan keinginan untuk berusaha membuang pesan-pesan ini dan
berusaha membuatmu melakukan hal yang sama. 

Yang lain-lainnya kembali untuk berdebat dengan kamu, mencibirkan kamu dan menentang
kamu. 

Yang  lainnya  lagi  akan  mengatakan  kepadamu  bahwa pesan-pesan  ini  bukanlah  berasal
dariKu dan hal ini bisa menghancurkan hatimu. 

Namun  kemudian  akan  terjadilah  pertobatan  itu.  Mereka  akan  berlari  mengejar  kamu
dengan sukacita didalam hati mereka serta meminta lebih banyak lagi. 

Adalah jiwa-jiwa inilah yang membuat pesan-pesan ini amat berharga. 

Adalah jiwa-jiwa yang gelap itu, bagi siapa kamu harus berdoa paling banyak, dan karena
mereka  itu  jugalah  Aku  melimpahkan  RahmatKu  kepadamu  agar  kamu  bisa  menolong
menyelamatkan  jiwa-jiwa  mereka.  Karena  jika  tanpa  pertolonganmu  maka  tak  ada
harapan bagi mereka. 

Inilah tanggung jawab yang Kuberikan kepadamu, para muridKu, untuk mempertobatkan
jiwa-jiwa yang sangat Kurindukan.

Yesusmu.
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535. Jika kamu menyembah allah-allah palsu untuk meminta kekayaan yang banyak serta
berbagai hadiah lainnya,  yang hanya untuk memuaskan nafsumu, maka kamu menarik
pangeran kegelapan 

Selasa, 28 Agustus 2012, jam 19.30

PuteriKu  yang  terkasih,  dunia  serta  manusia  yang  tinggal  didalamnya  berada  didalam
penyangkalan.

Mereka tidak percaya akan Allah Yang Benar, BapaKu Yang Kekal.

Dalam jumlah milyaran, mereka berkelana didalam kebingungan dan melalui jalan buntu
mereka mencari allah untuk menaruh kesetiaan mereka. 

Masalahnya, allah-allah palsu mereka itu yang mereka tempatkan diatas tempat pemujaan,
adalah buatan mereka sendiri. Ciptaan mereka sendiri yang cocok dengan pemikiran mereka
sendiri mengenai bagaimana seharusnya Allah itu. 

Allah-allah palsu ini, puteriKu, mereka ciptakan dalam bilangan ratusan banyaknya, dibentuk
melalui khayalan mereka sendiri. 

Allah-allah ini hanya berfungsi satu saja yaitu untuk memenuhi pengharapan mereka, yang
muncul dari rasa cinta diri, hingga menjadi allah seperti yang mereka inginkan. 

Allah-allah yang mereka ciptakan ini cukup rumit. Mereka harus sesuai dengan hak ilahiah
dari jiwa mereka. Jiwa mereka percaya bahwa allah-allah buatan itu bisa mewujudkan hak-
hak mereka atas hal-hal yang menakjubkan. 

Bagi kamu yang tidak mau menerima Kebenaran ini, yaitu Keberadaan dari Satu Allah yang
benar, ketahuilah hal ini. 
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Hanya Pencipta Sejati dari umat manusia yang bisa memberimu kehendak bebas. 

BapaKu tak akan memaksa kamu atau memerintah kamu untuk melakukan sesuatu, karena
hal ini adalah tidak mungkin.  

Jika kamu meminta kepada allah-allah palsu itu untuk memberimu kekayaan, membuatmu
berhasil atau jika kamu mencari karunia tertentu, maka kamu menjadi egois. 

Hanya  jika  kamu  meminta  kepada  Allah  karunia-karunia  tertentu,  yang  sesuai  dengan
Kehendak KudusNya,  maka sesungguhnya kamu telah berbicara  dengan Satu  Allah  yang
benar. 

Jika  kamu  menyembah  allah-allah  palsu  untuk  meminta  kekayaan  yang  banyak  serta
berbagai  hadiah  lainnya,  yang  hanya  untuk  memuaskan  nafsumu,  maka  kamu  menarik
pangeran kegelapan 

Dia sedang menantikan saat yang tepat untuk bisa memberimu karunia itu. Janganlah kamu
membuka pintu bagi raja kebohongan karena ia akan datang dengan memungut bayaran
yang besar. 

Dia akan memberikan hadiah-hadiah duniawi dengan ongkos jiwamu sendiri. 

Yesusmu

536. Kebaikan melawan kejahatan adalah sebuah pertempuran antara Allah, BapaKu Yang
Kekal, melawan setan. Begitulah istilah yang mudah

Rabu, 29 Agustus 2012, jam 23.00

PuteriKu yang terkasih, pertempuran itu dimulai sekarang.

Bagi  setiap undang-undang yang tidak baik  yang diberlakukan oleh bangsa-bangsa,  yang
menentang Hukum-hukum Allah, maka kuasa-kuasa hukuman akan mengenai diri mereka
sendiri melalui Tangan BapaKu. 
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Setiap penentangan jahat yang dilakukan dengan menyimpang dari Hukum-hukum Allah,
akan diserang dan bangsa-bangsa akan menderita atas dosa-dosa mereka.

Seperti  halnya  Kerahiman  Allah  itu  besar  yang  akan  mencakup  wilayah  seluas  mungkin
untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa,  demikian  pula  hukuman  Allah  akan  dilepaskan  untuk
menghentikan penyebaran kejahatan.  

Kebaikan melawan kejahatan adalah sebuah pertempuran antara Allah, BapaKu Yang Kekal,
melawan setan. Begitulah istilah yang mudah. 

Mereka yang mengikuti Hukum-hukum Kebaikan akan dipertahankan. 

Bagi  orang-orang yang mereka doakan dan dengan mempersembahkan kurban pribadi
sebagai silih atas dosa-dosa mereka, akan menerima perlakuan yang lembut. 

Mereka yang menolak mengikuti  Allah,  meski  mereka telah mengetahui  Kebenaran,  dan
mereka  yang  merasuki  jiwa-jiwa  lain  melalui  hukum-hukum  yang  jahat  yang  mereka
berlakukan diantara bangsa-bangsa, mereka akan dihukum. 

Akan terjadi banyak badai, banjir dan gempa bumi didepan. 

Bagi setiap penghinaan kepada Allah akan berhadapan dengan perlawanan yang sengit
hingga pada saatnya nanti pemurnian itu akan dan bisa digenapi. 

Janganlah lupa bahwa kasih kepada Allah harus berasal dari dalam hati. 

Jika kamu menyangkal Sabda Allah maka kamu akan menderita karenanya.
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Kasih kepada Allah haruslah dalam keadaan murni.  Takut akan Allah adalah bagian yang
alami dari daya tarik kepada kebesaran Pencipta segala sesuatu, dan ia menjadi bagian dari
kasih ini. 

Hormat kepada Hukum-hukum Allah hendaknya diperlihatkan. 

Jika  rasa  hormat  itu  tidak  ada  dan jika manusia  mencemooh  Hukum-hukum Allah  yang
kemudian membusukkan umat manusia, maka murka dari BapaKu akan dilepaskan. 

Yesusmu

537. Perawan Maria : Proses membangunkan itu segera terjadi

Kamis, 30 Agustus 2012, jam 18.15

Anakku, proses pembaharuan atas jiwa-jiwa telah dimulai dan Zaman Damai itu tidak jauh
lagi. 

Semua anak-anak Allah sedang diberkati dengan Karunia Sabda dari Puteraku yang terkasih
dan berharga, penyebaran Roh Kudus terus berjalan ke seluruh bangsa-bangsa. 

Tak akan ada penghentian atas Sabda Puteraku karena ini adalah perintah dari Bapaku. 

Pertobatan  akan menyulut  hati  umat manusia  dan banyak  orang akan merasakan Kasih
Allah, Bapa mereka yang sebenarnya, yang menyelimuti mereka sedemikian rupa hingga ia
mengejutkan mereka. 

Sekali  Kasih Ilahi  ini  merasuki  mereka,  mereka akan merasakan dorongan untuk berseru
dengan sukacita karena kasih seperti itu belum pernah dirasakan sebelumnya oleh manusia.

Proses membangunkan itu segera terjadi.
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Ketika  Roh  Allah  terus  berkembang  didalam  Kobaran  Kemuliaan  maka  kejahatan  akan
dilemahkan dan pasukan setan akan kehilangan prajuritnya. 

Ia akan menjadi tak berdaya karena banyak dari pengikutnya akan direbut oleh Kerahiman
Allah, dengan membiarkan setan hanya memiliki separuh dari pasukannya. 

Setelah  dibuai  oleh  janji-janji  palsu  setan,  mereka  akan  menanggapi  Terang  Kerahiman
Puteraku. 

Pertempuran bukan hanya dimulai, tetapi jiwa-jiwa kini sedang mengikuti Puteraku dalam
jumlah yang besar ketika mereka mencari Kebenaran atas Kehidupan Kekal. 

Aku memberkati kamu, anakku. 

Surga bersukacita  atas  pertobatan  jiwa-jiwa dan keselamatan jiwa-jiwa yang gelap,  yang
diperoleh melalui doa-doa mereka yang mengasihi Puteraku.

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

538.  Tak ada manusia yang tahu Kebenaran dari isi yang sebenarnya dari Kitab Wahyu.
Hanya Allah yang tahu

Jumat, 31 Agustus 2012, jam 23.20

PuteriKu yang terkasih, kamu berada di  puncak sebuah ledakan, yang akan menyaksikan
KerahimanKu tercurah ke seluruh bumi dalam sebuah peristiwa yang akan merubah wajah
dunia ini. 

Tugas ini adalah segera.
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Kamu dipanggil secara tiba-tiba dan dengan segera, ketika Aku bergerak untuk memastikan
bahwa dunia telah diberi dengan Kebenaran. 

Sedikit sekali orang yang mengerti bahwa beginilah Allah memanggil para nabi, dengan tak
disangka-sangka, tanpa ada waktu untuk persiapan dari nabi itu.

 

Hal ini berarti bahwa kalimat-kalimat itu mengalir tanpa keraguan. 

Tak ada manusia yang mampu menuliskan Pesan-pesan sedemikian ini. Untuk mengatakan
bahwa hal ini terjadi secara kebetulan adalah sebuah penghinaan terhadap BapaKu dan Roh
Kudus. 

Tak ada orang yang bisa, melalui perkataan manusia, menyulut Kobaran Kasih Allah didalam
jiwa-jiwa dari anak-anakNya seperti yang dilakukan oleh Pesan-pesan ini. 

Hanya Allah yang bisa menimbulkan akibat seperti ini. 

Tak ada manusia yang tahu Kebenaran dari isi yang sebenarnya dari Kitab Wahyu. Hanya
Allah yang tahu. 

Hanya  Aku,  Anak  Domba Allah,  yang  memiliki  kuasa  untuk  menyatakan  apa  isinya.  Aku
melakukan hal itu sekarang melalui utusanKu Maria Divine Mercy yang akan menyampaikan
SabdaKu, bukan perkataannya, kepada dunia yang tidak percaya ini. 

Ikutilah  SabdaKu  sekarang  karena  ia  sedang  diberikan  kepadamu  untuk  menyelamatkan
kamu. Untuk memperingatkan kamu. Untuk mempersiapkan kamu. Dan untuk memurnikan
kamu. 

Bersiaplah ketika saatnya tiba. 
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Aku datang,  melalui  Pesan-pesan ini,  untuk mempersiapkan kamu. Kamu tidak tahu hari
ataupun jamnya; karena itu kamu harus mempersiapkan jiwamu seolah saat kedatanganKu
adalah hari berikutnya. 

Bersiaplah selalu. Aku meminta agar kamu memiliki pikiran yang jernih dan terbuka ketika
membaca Pesan-pesanKu ini  untuk  pertama kalinya,  karena mungkin saja  hal  ini  adalah
untuk pertama kalinya kamu menyaksikan SuaraKu dari Surga hingga saatnya hari yang kau
nantikan itu tiba. 

Aku memberkati kamu semua. 

Aku mengarahkan kamu untuk datang kepadaKu. 

Jika  Aku  memintamu  untuk  berdoa,  Aku  hanya  meminta  kamu  untuk  menyerahkan
kepadaKu ucapanmu sendiri yang sederhana saja. 

Dengan caramu sendiri. Dengan pikiranmu sendiri. Aku mendengar segalanya. Aku melihat
semuanya. Aku merasakan apa yang kau rasakan. Aku ada bersama kamu masing-masing
dan  Aku  berdiri  disampingmu  sambil  menantikan  saat  ketika  kamu  akhirnya  menyerah
kepada PanggilanKu.

Tak ada yang perlu ditakutkan dariKu karena kasihKu kepadamu bisa mengalahkan segala
kegelapan, yang membuatmu tetap terpisah dariKu. 

Berpalinglah kepadaKu dan Aku akan mencurahkan TerangKu kepadamu. 

Kemudian Aku akan memberimu damai yang kau rindukan. Aku sedang menunggu. Aku ini
sabar. 

Datanglah kepadaKu ketika kamu siap. 
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Aku mengasihi kamu. Aku memberkati kamu. 

Juru Selamatmu 

Yesus Kristus 

539. Tugas ini adalah Karunia Nubuatan terakhir yang telah disetujui oleh BapaKu untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa

Sabtu, 1 September 2012, jam 10.25 

PuteriKu  yang  terkasih,  kecepatan  dimana  Pesan-pesanKu  ini  diberikan  kepada  umat
manusia menandakan betapa besarnya urgensi dari Tugas ini. 

Begitu banyaknya manusia di dunia ini yang tersesat.

Begitu banyaknya jiwa-jiwa malang yang tidak tahu siapa Tuhan, BapaKu itu. 

Begitu banyaknya yang tidak mau menerima Aku, Putera TerkasihNya, sebagai Mesias yang
sejati. 

Tugas ini adalah merupakan Karunia Nubuatan terakhir yang telah disetujui oleh BapaKu
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.

Pesan-pesan  ini  adalah  bagi  umat  Kristiani,  Yahudi,  Muslim,  orang-orang  atheis,  kaum
agnostik,  serta  semua  orang  yang  mencari  penghiburan  didalam  agama-agama  ciptaan
manusia. 

Semua orang, seluruh jiwa-jiwa, memiliki keinginan yang sama untuk menemukan makna
dari hidup mereka. 

Bagi  sebagian besar orang, sungguh menghancurkan hati jika mereka tidak percaya akan
Allah, sebab mereka percaya bahwa semuanya akan berakhir ketika hidup mereka di dunia
telah selesai. 
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Oh,  seandainya  mereka  bisa  melihat  apa  yang  terjadi  ketika  jiwa  mereka  datang
dihadapanKu. Mereka akan memandang Aku dan tak bisa berkata apa-apa karena mereka
tak bisa percaya bahwa Aku ini sungguh ada. Sukacita didalam jiwa hanya bisa didapatkan
jika mereka mati dalam keadaan Rahmat.

Namun sukacita dari jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan, ketika mereka melihat Aku,
amatlah  singkat  dan  mereka  segera  menjauh  dariKu,  menuju  kedalaman  neraka  dalam
keadaan terkejut dan putus asa. 

Jiwa-jiwa yang mengetahui ajaran-ajaran Allah melalui para nabiNya dan sebagai akibat dari
TugasKu di dunia tetapi yang tetap menolak Aku, ketahuilah hal ini. 

Kamu telah memilih untuk membelakangi Kebenaran. Karena kasihKu kepadamu Aku akan
melakukan apa saja untuk membuka matamu. 

Aku  akan  membawa  berbagai  karunia  dan  karena  KerahimanKu  yang  besar  Aku  akan
menyelamatkan kamu. Aku memanggil kamu semua, tanpa memandang agama yang kau
anut, agar kamu mau mendengarkan Sabda ini sekarang. 

Kamu semua tahu apa artinya menjadi anggota dari sebuah keluarga. 

Beberapa dari kamu cukup beruntung karena dilahirkan dari keluarga yang penuh kasih. 

Namun yang lainnya lagi kurang begitu beruntung dan mereka menderita karena berbagai
kesulitan serta kegelapan didalam keluarga mereka. Yang lain-lainnya lagi tersesat, menjadi
memar, marah, dan tak bisa merasakan kasih yang sejati didalam keluarga mereka. 

Beberapa ada yang terlempar di belantara untuk membela diri dengan tanpa ada yang mau
berpaling kepada mereka. 
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Banyak  juga  yang  membutuhkan  kruk  untuk  bisa  bersandar  agar  dirinya  memiliki
pengharapan. Inilah sebabnya banyak sekali jiwa-jiwa malang yang berusaha menemukan
agama-agama yang sekiranya bisa mengisi kekosongan mereka. 

Yang menyedihkan, hal ini justru menuntun mereka kepada keputus-asaan yang lebih jauh.
Karena agama-agama itu hanya berdasarkan kepada kebohongan. 

Kebohongan  melukai  kamu,  anak-anak.  Ia  memberimu  sensasi  keamanan  yang  palsu.
Agama-agama itu tak memiliki substansi karena ia tidak mengikuti Kebenaran, yaitu jalan
Tuhan.

Ketahuilah bahwa Kami, Tritunggal Kudus, adalah keluargamu. Firdaus yang baru dan Bumi
yang baru akan menjadi rumahmu yang sebenarnya. 

Ikutlah Aku di jalan Kebenaran agar Aku bisa membawamu menuju rumahmu yang sah. 

Sebuah rumah yang penuh dengan kasih dan sukacita yang semestinya kau rindukan. 

Bukalah matamu karena saatnya telah tiba bagi dunia untuk pada akhirnya diberi dengan
Perjanjian Kebenaran. 

KematianKu di kayu salib adalah sebuah Perjanjian untuk membawa keselamatan bagimu. 

KedatanganKu  Yang  Kedua  adalah  juga  sebuah  Perjanjian,  Perjanjian  terakhir,  untuk
membawamu pulang kepada Allah, Pencipta segala sesuatu. 

BapaKu, Allah Yang Maha Tinggi, kini segera mengutus Aku untuk membawa Keselamatan
bagi semua anak-anakNya. 
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Aku  hanya  bisa  melakukan  hal  ini  dan  menggenapi  janji  BapaKu  jika  Aku  bisa
menyelamatkan setiap jiwa. 

Janganlah menghalangi JalanKu karena keraguanmu. 

Janganlah menolak upayaKu untuk membawa keselamatan bagi setiap jiwa.

Janganlah melepaskan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih, sukacita
serta menakjubkan, didalam damai dan keharmonisan, didalam Zaman Damai Yang Baru itu.

Yesusmu

540. Aku memintamu untuk mendirikan pusat-pusat kegiatan dimana kamu memastikan
bahwa Pesan-pesanKu ini disebar-luaskan

Senin, 3 September 2012, jam 10.08

PuteriKu yang terkasih, pasukan telah terbentuk dan jajarannya akan menyebar di negara-
negara Kristiani maupun yang dijalankan oleh komunis.

Tak ada negara yang tak tersentuh oleh pasukanKu, yang terdiri atas sisa pasukanKu.

Akan  terbentuk  berbagai  tingkatan  didalam  pasukanKu  dengan  berbagai  jajaran  yang
bertugas untuk memastikan bahwa TugasKu untuk mempertobatkan jiwa-jiwa bisa berhasil.

Siapa saja yang ada didalam pasukanKu, apapun peranan mereka, akan memiliki kesamaan
satu dengan yang lain.

Mereka akan melayani  Aku didalam kerendahan hati  dan kasih mereka kepadaKu,  Yesus
mereka, akan tetap berkobar didalam Tugas ini. 
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Suluh  api  yang  berkobar  yang  disulut  Roh  Kudus  tak  akan  pernah  mengecil,  karena  ini
merupakan Karunia yang istimewa untuk menguatkan para prajuritKu. 

Ingatlah bahwa ini merupakan sebuah perang, perang untuk menyelamatkan umat manusia.
Sebuah perang dimana BapaKu akan memastikan kemenangannya dalam Nama Allah. 

Aku  memanggil  kamu  semua  untuk  mendirikan  pusat-pusat  kegiatan  dimana  kamu
memastikan bahwa Pesan-pesanKu ini disebar-luaskan dengan cara apapun yang kamu bisa.

Doa  menjadi  bagian  yang  penting  didalam  pusat-pusat  kegiatan  ini  karena ketika  kamu
mendirikan  kelompok-kelompok  doa  maka  kamu  akan  meningkatkan  kekuatan  dari
pasukanKu.

Aku akan meningkatkan pertobatan,  sementara semakin banyak kelompok doa dibentuk
dalam Nama KudusKu. 

Berilah  nama  kelompok  ini  sebagai  kelompok  doa  ‘Yesus  kepada  Umat  manusia’  dan
kemudian serahkanlah segalanya kepadaKu. 

Roh KudusKu akan menaungi kamu didalam kelompok-kelompok ini dan menuntun setiap
langkahmu. Segera Aku akan memberimu perintah-perintah selanjutnya. 

Damailah kamu. Aku berbahagia karena kamu, sebagai para muridKu yang terkasih, telah
menanggapi panggilanKu dengan kasih dan percaya.

Yesusmu

541. NamaKu tak lagi dihormati. NamaKu dikutuk

Selasa, 4 September 2012, jam 23.05

PuteriKu yang terkasih, rasa sakitnya penolakan dan kebencian dari umat manusia terasa
olehKu setiap saat setiap hari. 
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Hal itu tak pernah berkurang. PenyalibanKu hanyalah awal. 

Ia  mewartakan  keselamatan  umat manusia,  namun rasa  sakitKu  akan terus  berlangsung
hingga setan dimusnahkan. 

Sementara dia berada dan memerintah atas dunia ini, yang dilakukannya hingga saat ini,
maka rasa sakit dan siksaanKu tak akan pernah berakhir. 

Satu-satunya keringanan adalah sukacita yang Kurasakan ketika Aku menyaksikan kasih yang
sejati ada di dunia didalam jiwa-jiwa yang murni, kepada sesamanya. 

Adalah  kasih  ini  yang  mempertahankan  Terang  tetap  hadir  diantara  siang  dan  malam.
Karena jika tanpa Terang itu, kegelapan akan menyelimuti bumi selama 24 jam sehari. 

Bayangkanlah rasa sakitKu ini jika kamu mau. 

Bagi mereka diantara kamu yang menderita sakit dan terluka dari tangan orang yang kau
kasihi, kamu akan tahu bagaimana rasa sakitKu ini. 

Jika kamu disiksa dengan kejam, secara mental dan jasmani, oleh seseorang yang kau kasihi,
maka sakit itu semakin besar rasanya.

Meski kamu tahu bahwa orang yang menganiaya kamu itu berada didalam kegelapan, tetapi
hal  itu  tak  bisa  meringankan  sakitmu.  Seandainya  dia  tahu  maka  hal  itu  akan  semakin
meningkatkan intensitas dan kejamnya penderitaanmu. 

Hal ini karena kamu masih peduli dengan penyiksamu, namun kamu tahu bahwa mereka
juga menderita dan tak bisa mengatasi sikap mereka. 
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Mereka  itu  berada  didalam  kegelapan  yang  amat  besar,  karena  ketika  kamu  berusaha
menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan agar bisa keluar dari kegelapan
itu, namun mereka tidak mau mendengar.

Mereka tidak ingin mendengar.

Mereka juga tidak mau memulihkan rohnya agar bisa melihat terang,  kasih dan sukacita
yang  akan  mereka  rasakan  jika  mereka  mau mendengarkan  kamu,  orang  yang  sungguh
mengasihi  mereka  ditengah  segala  kesalahan  mereka,  satu-satunya  kesempatan  mereka
untuk menolak awan gelap yang berbahaya ini yang menyelimuti seluruh roh mereka, untuk
bisa membebaskan mereka. 

Rasa sakitnya penolakan ini sunguh keras bagiKu, Juru Selamatmu, Putera Manusia. 

Aku merasakan penderitaan jasmani  yang mengerikan,  dimana banyak diantaranya tidak
disampaikan kepada dunia secara mendetil; begitu mengerikan siksaan itu, meski Aku tidak
ingin memperoleh simpati atas hal itu. 

Tidak,  Aku  hanya  meminta  kesetiaanmu,  imanmu  serta  sukacita  dan  keringanan  karena
kamu mengetahui bahwa dirimu diselamatkan dari kutukan kekal. 

Tetapi apakah umat manusia sungguh mengetahui adanya Karunia yang Kuberikan kepada
mereka? 

Banyak  orang  yang  mengikuti  Misa  Kudus  dan  menerima anggur  didalam  Gereja-gereja
Kristiani  yang  lain,  untuk  menghormati  KaruniaKu,  tetapi  mereka  tidak  mengerti  apa
maknanya. 

Aku  menyerahkan  DiriKu  sepenuhnya  didalam  Tubuh,  Pikiran  dan  Jiwa.  Ketika  kamu
menerima Komuni  Kudus,  hendaknya  kamu menerima TubuhKu  secara  utuh  dan  bukan
sekedar kamu berkata bahwa dirimu menghormati Aku. 
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Karena jika tanpa TubuhKu dan KehadiranKu Yang Sebenarnya,  Aku tak bisa menangkap
jiwamu. Tidakkah kamu tahu hal ini?

Mengapa kamu menolak KaruniaKu yang sejati seperti yang dijelaskan kepada para rasulKu
dulu? Bahwa Ekaristi adalah sungguh TubuhKu?

Kamu tak bisa membayangkan banyaknya rahmat yang lolos darimu, dari keluarga dan dari
angkatanmu karena kamu mengabaikan Kuasa dari Karunia itu? 

Rasa sakitKu tak pernah hilang.  Aku menangis. Aku menderita.  Aku menangis ketika Aku
menyaksikan  dosa  begitu  banyak  dilakukan  di  dunia  hingga  NamaKu  tak  lagi  dihormati.
NamaKu dikutuki. Aku merasakan sakit yang hebat. 

Kamu, puteriKu, telah diberi rasa sakit yang sama selama beberapa bulan terakhir ini. Aku
mengijinkan siksaan atas dirimu ini yang dilakukan oleh setan untuk merasuki kamu. Kurban
ini yang kau persembahkan bagiKu, sebagai jiwa kurban, memang sulit, namun kamu bisa
memperoleh sebuah pelajaran yang sederhana dari situ. 

Jika kamu menjadi kurban dari penderitaan yang kejam itu melalui tangan orang lain, dalam
NamaKu, kamu merasakan sakit yang sama seperti yang Kurasakan pada saat itu juga. 

Rasa sakit  kita saling bertaut,  puteriKu,  didalam persekutuan mistik  ini.  Kamu menerima
PanggilanKu,  untuk  menjadi  jiwa  kurban  secara  sukarela,  dengan  menyadari  berbagai
akibatnya, meski hal itu menakutkan, demi menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Kini  setelah  kamu  menghasilkan  pertobatan,  kamu  tahu  bahwa  ketika  penderitaan
diperlukan, hal itu untuk mengimbangi penderitaanKu, yang terasa amat menyakitkan dan
traumatik. 
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Karena sifat manusiawimu, maka dari saat ke saat kamu akan cenderung untuk melawan
dan  menghadapi  rasa  ngeri  yang  dikenakan  pada  dirimu  terutama  yang  berhubungan
dengan sakitnya paku-paku yang dipukulkan pada pergelangan tanganmu, dimana hal itu
memang diminta untuk kau tanggung dalam NamaKu. 

RahmatKu menolong kamu didalam penyerahan dirimu terhadap permintaan penderitaan
ini. Ia memberimu kekuatan, yang memungkinkan kamu untuk bangkit, tegak berdiri dan
memuji Allah. Karena ini adalah rahmat yang membantumu menerima penderitaan sebagai
hadiah bagi Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada dalam keadaan dosa berat.

Berikutnya nanti akan ada seseorang yang menyiksa kamu, memperlakukan kamu dengan
kejam dan secara mental menyala-gunakan kamu, anak-anak, dan jika kamu bisa mengingat
hal ini maka kamu akan bisa mengatasi rasa sakitmu. 

Daraskanlah doa Perjuangan (75) ini  kepadaKu :  Aku menyerahkan sakitku kepadaMu,
Yesus yang terkasih.

Yesus,  aku  menyerahkan  sakit  dan  penderitaanku  kepada  penderitaan  yang  Kau
tanggung diatas Kalvari.

Bagi setiap penghinaan yang kuterima, aku menyerahkannya kepadaMu.

Bagi  setiap  penyalah-gunaan  serta  cemoohan  yang  kuderita,  aku  menyerahkannya
kepadaMu demi penghormatan atas Pemahkotaan Duri yang Kau alami.

Bagi segala kritikan tidak adil atas diriku, aku mempersembahkannya kepadaMu demi
penghormatan atas penghinaan yang Kau alami dihadapan Pilatus. 

Bagi  setiap  siksaan  jasmani  yang  kutanggung  oleh  perbuatan  orang  lain,  aku
mempersembahkannya kepadaMu demi penghormatan atas siksaan yang Kau tanggung
pada tiang hukuman. 

Bagi  setiap  penghinaan  yang  kuterima,  aku  mempersembahkannya  kepadaMu  demi
penghormatan atas siksaan jasmani yang Kau tanggung selama Pemahkotaan Duri ketika
mereka mengoyakkan mataMu. 

Setiap kali aku meniru Engkau menyampaikan Ajaran-ajaranMu, dan ketika aku diejek
dalam NamaMu, ijinkanlah aku menolongmu di jalan menuju Kalvari. 
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Tolonglah aku membuang segala kesombongan, dan tidak takut mengakui bahwa aku
mengasihi Engkau, Yesus yang terkasih. 

Ketika  segalanya  terasa  tak  ada  harapan  lagi  dalam  hidupku,  Yesus  yang  terkasih,
tolonglah  aku  untuk  berani  dengan  mengingat  betapa  Engkau  membiarkan  DiriMu
disalibkan dengan amat keji dan hina.

Tolonglah  aku untuk tegak  berdiri  dan terhitung  dalam bilangan  umat  Kristiani  yang
sejati,  sebagai  prajurit  sejati  dari  pasukanMu,  rendah hati,  dengan penuh penyesalan
didalam hatiku, dengan selalu mengingat akan kurbanMu bagiku. 

Peganglah  tanganku,  Yesus  yang  terkasih,  dan  tunjukkanlah  kepadaku  bagaimana
penderitaanku bisa mengilhami orang lain  untuk bersatu didalam pasukanMu dengan
jiwa yang pasrah yang mengasihi Engkau. 

Tolonglah  aku  menerima  penderitaan  dan  mempersembahkannya  kepadaMu  sebagai
hadiah  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  didalam  pertempuran  akhir  melawan  tirani
setan. 

Amin. 

Penderitaan, puteriKu, meski ia sulit, adalah sebuah Karunia yang Kuberikan kepada mereka
yang Kupercaya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Kamu puteriKu, telah banyak meringankan penderitaanKu melalui tanggapanmu. Memang
membutuhkan waktu beberapa saat sebelum Aku bebas dari salib. 

Hal ini hanya bisa terjadi ketika Aku menyelamatkan setiap jiwa yang mungkin, yang ada di
dunia saat ini. 

Yesusmu

542. Sebuah perselisihan besar akan menjadi nyata dan manusia yang satu akan terpisah
dari manusia lainnya. Saudara melawan saudara

Rabu, 5 September 2012, jam 14.30

PuteriKu yang terkasih, bangsa demi bangsa akan berjalan melalui sebuah perubahan saat
ini. 
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Tak ada satu bangsapun yang tidak mengerti bahwa perubahan besar terjadi di udara.

Bukan saja hukum-hukum, yang mengatur negeri mereka, yang mulai berubah, tetapi juga
iman yang dulu mereka miliki kini telah menguap.

Semakin sedikit imam-imam, semakin sedikit para hamba Allah didalam GerejaKu Kristiani,
yang maju untuk membela Hukum-hukum Allah. 

Merekapun tidak menyerukan kesetiaan mereka kepadaKu. Sebaliknya, suara-suara mereka
hanya berupa bisikan lirih ditengah ributnya suara-suara yang berteriak dan menganjurkan
rasa cinta-diri. 

Sabda Allah kini ditelan oleh suara-suara kaum atheis yang menyamarkan suara mereka
dibalik  jubah  undang-undang  pemerintah,  yang  sedang  dirubah  demi  nama  keadilan,
toleransi, demi kebaikan bersama. 

Berbagai  kebohongan  dihadirkan  dihadapanmu  yang  bertujuan  untuk  menghancurkan
bukan saja Sabda BapaKu, tetapi juga agama Kristiani di seluruh dunia. 

Kemurtadan telah menyebar seperti kobaran api dan hampir mencapai titik puncaknya. 

Inilah saat bagi campur tangan Allah. Cukuplah bagi segala kebohongan itu. 

Raja  kebohongan  menipu  anak-anak  Allah  dimana-mana.  Janganlah  mengikuti
pemerintahmu yang menyatakan bahwa Sabda Allah itu adalah sebuah kebohongan. 

Janganlah  menerima  undang-undang  yang  baru  yang  membenarkan  dosa  berat.
Bertempurlah kamu semua. Bangkitlah membela apa yang benar. 
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Jangan  biarkan  undang-undang  yang  dianjurkan  oleh  raja  kebohongan  itu  untuk
mencengkeram  kamu  serta  keluargamu  dan  membawamu  menuju  lembah  yang  tak
berdasar.

Jika kamu membiarkan undang-undang yang melarang kamu dalam menjalankan imanmu,
maka kamu akan menderita. Jiwamu akan kehilangan makanan dan kamu akan berada jauh
dariKu.  

Jika kamu mau menerima pembunuhan dan aborsi, dan kamu tidak bangkit untuk melawan
kejahatan ini, maka negeirmu akan dihukum oleh Tangan Allah. 

Sementara kemurtadan menyebar kemana-mana, maka pertobatan juga semakin banyak,
dan segera kedua kelompok itu akan saling bertabrakan. 

Sebuah perselisihan besar akan menjadi nyata dan manusia yang satu akan terpisah dari
manusia lainnya. Saudara melawan saudara.

Akan terbentuk dua kelompok. Mereka yang mengasihi Allah dan mereka yang tidak. 

Aku  akan memberi  kesempatan kepada  setiap  jiwa untuk  memutuskan kelompok  mana
yang mereka pilih, dengan harapan agar mereka memilih Aku, Juru Selamat mereka yang
mengasihi. 

Kamu  para  muridKu,  melalui  doa-doamu,  terutama  dengan  mendaraskan  Litani  Rahmat
Kekebalan, bisa membawa banyak jiwa kepadaKu. 

Kemudian Aku akan merenggut orang-orang yang benar untuk menuju kedalam pelukan
DadaKu seperti  yang dinubuatkan dan dalam sekejap mata mereka akan dibawa menuju
keselamatan. 

JanjiKu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. 
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Namun pilihan akhir terletak dalam diri setiap jiwa melalui kehendak bebas mereka. 

Yesusmu

543.  SabdaKu  secara  diam-diam  sedang  dicerna  oleh  para  hambaKu  yang  memegang
kepemimpinan

Kamis, 6 September 2012, jam 18.30

PuteriKu  yang  terkasih,  akhirnya  GerejaKu  di  dunia  mengerti  bahwa  kini  Aku  sedang
berbicara kepada dunia melalui kamu, utusan yang ke tujuh. 

SabdaKu  secara  diam-diam  sedang  dicerna  oleh  para  hambaKu  yang  memegang
kepemimpinan namun tidak mau secara terbuka mengakui bahwa Sabda ini  berasal  dari
BibirKu yang kudus. 

Mereka  tahu  bahwa  hal  ini  berasal  dariKu  dan  Aku  telah  menjamah  hati  mereka  dan
mengangkat jiwa mereka sehingga mereka kini mengikuti tuntunanKu. 

Banyak sekali para hamba kudusKu yang kini mencari SabdaKu kepada umat manusia saat
ini.

Kini mereka membutuhkan rahmatKu yang istimewa, karena jika tanpa hal ini mereka tak
akan bisa menuntun kawananKu dengan penuh percaya. 

Roh  KudusKu  sedang  dicurahkan  kepada  para  hamba kudus  setempat  sehingga  mereka
menemukan  kekuatan  untuk  menuntun  GerejaKu  melalui  hutan  belantara  yang  berduri
yang ada didepan. 

Janganlah takut, para pejabatKu yang terkasih, karena Aku tak akan meninggalkan kamu. 

Kamu  akan  merasakan  KehadiranKu  pada  saat-saat  mendatang  ini  ketika  TubuhKu,
GerejaKu, akan dianiaya. 
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Kehadiran  Yang  Kudus  ini  akan  menjadi  andalanmu  ketika  kamu  membutuhkan  segala
pertolonganKu untuk mempertahankan kamu didalam menuntun anak-anak Allah menuju
harta warisan mereka. 

Aku  bisa  menerima  jika  banyak  dari  kamu  tidak  mau  berbicara.  Aku  mengerti  betapa
sulitnya hal itu bagimu untuk secara terbuka mengakui SabdaKu yang diberikan kepadamu
melalui nabiKu dari akhir zaman ini. Tetapi ketahuilah hal ini. 

Kamu  memiliki  sebuah  tanggung  jawab  kepada  anak-anak  Allah  untuk  menuntun  dan
mengarahkan mereka menuju Kebenaran. 

Janganlah kamu menerima kebohongan sebagai pengganti Kebenaran.

Kamu tahu bahwa Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu tertera didalam batu. 

Ajaran-ajaranKu tak akan pernah berubah. 

Pewahyuan-pewahyuanKu yang baru yang ada didalam Meterai-meterai dari Kitab Wahyu,
akan segera dinyatakan kepadamu 

Percayalah kepadaKu. 

Terimalah kenyataan bahwa Aku berbicara kepadamu karena Aku tak pernah meninggalkan
kamu saat ini. 

KewajibanKu terhadap BapaKu adalah memastikan bahwa dunia telah dipersiapkan secara
memadai bagi KedatanganKu Kembali untuk menyelamatkan setiap anak Allah. 
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Yesusmu

544. Tugas ini bisa diibaratkan dengan penyelamatan sebuah kapal yang amat besar

Jumat, 7 September 2012, jam 20.35

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu merasa bekerja sendirian didalam Tugas ini, meski
kamu merasakannya demikian. 

Ketahuilah bahwa banyak orang di seluruh dunia sedang mendengarkan Sabda KudusKu dan
bahwa Pesan-pesanKu ini sedang menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Tugas ini bisa diibaratkan dengan penyelamatan sebuah kapal yang amat besar. 

Banyak jiwa sedang diperingatkan akan adanya bahaya dan mereka diberitahu sebelumnya
tentang rencana penyelamatan.

Jika mereka mau mendengar, mereka bukan saja menyelamatkan dirinya sendiri melainkan
juga menyelamatkan hidup keluarga dan para sahabat mereka. 

Banyak  yang  tidak  mau  mendengar  dan  berkata  “Bahaya  apa?”.  Mereka  tak  akan  mau
menerima perahu penyelamat karena mereka tidak percaya bahwa kapal akan tenggelam. 

Tidak, demikian kata mereka, ini adalah peringatan palsu, sebuah alarm palsu. Sementara
waktunya semakin dekat dan hari-hari akhir semakin nyata, mereka akan berebut kesana
kemari mencari tempat yang aman. 

Mereka akan berlari dan bersembunyi dari ledakan, ketika gunung-gunung akan tenggelam
kedalam lautan dan ketika langit berubah menjadi seperti darah, namun mereka tak akan
bisa lolos. 
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Para pendosa itu yang melakukan dosa-dosa yang mengerikan melawan BapaKu dan yang
tahu betapa hitam jiwa mereka, akan musnah. 

Mereka yang bersekutu dengan binatang itu, saat itu mereka akan berusaha meloloskan diri
dari cengkeramannya. Karena saat itulah Kebenaran itu dihadirkan kepada mereka namun
Terang bukan lagi menjadi milik mereka.  

Hanya kegelapan yang akan meringankan sakit mereka, namun hal itu tak akan mengurangi
penderitaan dan kengerian mereka tanpa ampun.

Janganlah menolak pertolongan yang kau perlukan untuk mempersiapkan jiwamu. Kamu
harus menerima kenyataan bahwa kejahatan di dunia harus diberantas. 

Para  pendosa  itu,  yang  tidak  mau  berubah,  meski  mereka  telah  diperlihatkan  kepada
Kebenaran akan Sabda Allah, tak akan bisa bertahan didalam pertempuran akhir itu. 

Mereka akan dilemparkan kedalam danau api bersama binatang itu dan hal itu bukanlah
akhir dari penderitaan mereka. Tetapi hal itu merupakan awal. 

Bagi mereka yang mencemooh upayaKu untuk mempersiapkan jiwamu, kamu akan diberi
kesempatan untuk datang kepadaKu. 

Segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan kamu. Jika kamu tidak mau menerima
TanganKu,  sebagai  perahu  penyelamat  yang  kau perlukan untuk  membuatmu terapung,
maka kamu akan tenggelam didalam kesedihan. 

Hanya doa-doa orang lain yang bisa menyelamatkan kamu. 

Bumi akan nampak seperti ia berlangsung selama berabad-abad. 
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Langit akan tetap sama. 

Matahari bersinar seperti biasanya. 

Bulan masih tergelar di langit yang jernih dan manusia masih terpukau takjub atas Ciptaan
Allah. 

Namun perubahan telah dimulai dan bagi mereka yang waspada Aku berkata hal ini. 

Kamu tahu dan kamu merasakan perubahan ini. Lakukanlah tugasmu dan gunakanlah doa
sehingga  mata  manusia  akan  terbuka  terhadap  Kebenaran  dan  hati  semua  orang  akan
terbuka terhadap Kasih Allah. 

Dengan melalui Kasih Allah kepada semua anak-anakNya dan jawaban dari anak-anakNya
atas Panggilan ini maka umat manusia bisa diselamatkan. 

Yesusmu

545. Perawan Maria : Ada sebuah masa depan yang menakjubkan bagi semua anak-anak
Allah 

Sabtu, 8 September 2012, jam 15.30

Anakku, biarlah semua anak-anak Allah duduk dengan tenang dan membiarkan TerangNya
bersinar merasuki jiwa mereka. 

Adalah  penting  untuk  menyediakan  waktu  secara  khusus  didalam  keheningan  untuk
merenungkan Kasih Allah dan rencana Puteraku untuk menyelamatkan umat manusia. 

Ada sebuah masa depan yang menakjubkan bagi  semua anak-anak Allah dimana Zaman
Damai Yang Baru ini akan disambut oleh semua orang yang beruntung bisa memasuki pintu-
pintu gerbang itu. 
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Hingga  tibanya  hari  itu,  segala  upaya  akan  dilakukan  oleh  setan  untuk  menimbulkan
perpecahan serta kebencian di selurub dunia. 

Setan dan para iblisnya sedang menciptakan perpecahan diantara anak-anak Allah. 

Mereka mendorong terjadinya pembunuhan,  aborsi,  kebencian, kekerasan, penganiayaan
dan perang di seluruh bagian dunia ini.

Mereka tak  akan beristirahat  hingga mereka bisa menjerat  setiap jiwa yang lemah yang
tunduk kepada godaan yang mereka letakkan dihadapan setiap jiwa-jiwa seperti itu, agar
berbuat dosa melawan Tuhan Allah, Allah Yang Maha Tinggi.  

Banyak  sekali  jiwa-jiwa  yang  membiarkan  dirinya  ditarik,  dengan  tanpa  sadar,  menuju
penjara mereka yang gelap, dari tempat mana sedikit sekali yang bisa keluar. 

Sekali setan bisa menang atas suatu jiwa, dia tak akan berhenti hingga dia benar-benar bisa
menguasai jiwa yang malang itu. 

Karena itu dosa hendaknya dihindarkan karena tak ada dosa yang tak memiliki akibat. Apa
yang dilakukan setan adalah dengan sebuah godaan, maka jiwa itu menjadi lemah serta tak
berdaya. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah dalam menghadapi peperangan yang dilakukan oleh setan
melawan anak-anak Allah. 

Ketika ada seseorang yang berdosa terhadap kamu, meski kamu adalah kurban yang tak
bersalah,  maka  jangan  biarkan  dirimu  dipaksa  untuk  membalas  dendam  dengan  cara
berbuat dosa, karena memang inilah yang diinginkan oleh setan. 
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Dia mengadu jiwa yang satu dengan jiwa lainnya dengan harapan bahwa kebencian akan
bertumbuh diantara keduanya.  

Berjagalah setiap hari  dan janganlah lupa akan perlindungan yang didtawarkan oleh doa
Rosario Kudusku untuk melawan setan. 

Aku mendorong semua jiwa, semua agama, untuk mendaraskan doa Rosario Kudusku setiap
hari. Jika kamu mau melakukan hal ini, maka setan akan menghindari kamu dan menjauhi
kamu karena dia tak mampu bertahan menerima rasa sakit yang ditanggungnya ketika doa
Rosarioku didaraskan terutama jika dilakukan dengan keras. 

Pergilah dalam damai. Ingatlah bahwa aku adalah Bunda dari seluruh umat manusia. 

Aku adalah Bunda Keselamatan. Perlindunganku hendaknya dicari  oleh semua anak-anak
Allah.  

Dengan  meminta  pertolonganku  serta  doa-doa  yang  banyak  maka  banyak  rahmat  akan
diberikan kepadamu. 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

546. Kasih sejati itu berasal dari Allah. Jika seseorang tidak mengasihi Allah secara cukup,
maka mereka tak akan mampu mengasihi sesamanya didalam kepenuhan kasih sejati

Minggu, 9 September 2012, jam 10.00

PuteriKu  yang  terkasih,  jika  kamu  meragukan  kasih  Allah,  maka  kamu  meragukan
keberadaan kasih sejati. Apa yang kau miliki adalah kasih yang cacad.
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Kasih sejati itu berasal dari Allah. Jika seseorang tidak mengasihi Allah secara cukup, maka
mereka tak akan mampu mengasihi sesamanya didalam kepenuhan kasih sejati.

Hanya mereka yang memiliki kobaran kasih Allah didalam jiwanya yang bisa benar-benar
menyampaikan makna yang sebenarnya dari kasih kepada orang lain. 

Hal yang sama juga berlaku didalam perkawinan yang diberkati didalam GerejaKu.

Kasih Allah yang akan bersinar didalam perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang
saling mengasihi  satu sama lain,  akan merasuki  jiwa mereka,  asalkan mereka mengasihi
Allah dengan sikap mengabaikan kepentingan diri, yang diperlukan untuk bisa merasakan
damai. 

Kasih  sejati  berarti  damai.  Tanpa  kasih,  tidak  ada  damai,  betapapun  besarnya  kamu
berusaha menemukannya. Damai hanya bisa terjadi melalui kasih seseorang kepada orang
lain. 

Jika kasih tidak ada dalam hidupmu, maka tak ada yang dalam keadaan seimbang, maka
disitu terdapatlah sebuah keadaan mati rasa.

Untuk menemukan kasih kamu harus menyediakan ruangan didalam hatimu bagi Allah. 

Untuk menemukan Allah kamu harus menerima Aku, Yesusmu, sebagai Putera TerkasihNya.

Karena jika kamu mengijinkan Aku, Aku akan membawamu kepadaNya. 

Jika kamu mau melakukan hal ini dan jika TerangNya menguasai jiwamu, maka mudah sekali
bagimu untuk mengasihi orang lain. 
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Kasih Allah yang ada didalam jiwa, akan membuka hati orang lain. 

Kasih bersinar menembus kesedihan, kekacauan, serta berbagai gangguan di dunia. Itulah
satu-satunya jalan untuk memperoleh damai, bukan saja bagi kehidupanmu pribadi, tetapi
juga bagi dunia disekitarmu. 

Kasih  itu  membawa  damai,  namun  ia  harus  bertumbuh  dari  kasih  sejati  kepada  Allah,
Penciptamu. 

Damai membawa keharmonisan.

Kasih  adalah benang kehidupan bagi  bangsa  manusia dan jika tanpa hal  itu,  kamu akan
tersesat, kesepian, kelaparan, dan kamu tak akan menemukan damai. 

Yesusmu

547. Betapa sebenarnya kamu itu menderita dibalik lencana atheisme

Senin, 10 September 2012, jam 18.00

PuteriKu yang terkasih, saat bagi dunia untuk pada akhirnya menyadari bahwa Allah itu ada,
sudah dekat. 

Bagi  mereka  yang  menyombongkan  paham  atheisme  mereka,  yang  mereka  kenakan
laksana sebuah lencana kehormatan yang membanggakan, Aku berkata hal ini.

Ketika  saatnya  tiba  dan  kamu  menyaksikan  Kebenaran  itu,  sementara  ia  Kuberikan
kepadamu, kamu masih akan diselimuti oleh keraguan.
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Ketahuilah bahwa keraguanmu itu, yang saat ini tidak ada karena kamu mengira dirimu tahu
Kebenaran itu, adalah merupakan sebuah kutukan. 

Adalah setan yang membujuk kamu lebih dahulu dan kemudian dia mengutuki kamu. 

Kamu adalah seorang anak Allah,  dan kamu telah dibutakan terhadap Kebenaran untuk
menghalangi kamu memasuki Firdaus Yang Baru di atas bumi, yang dijanjikan kepada umat
manusia oleh BapaKu.  

Ketika  kamu  dihadapakan  kepada  Kebenaran  itu,  dan  ketika  keraguan  masih  menyiksa
dirimu,  mintalah  kepadaKu  untuk  menolongmu.  Hanya  dengan  satu  kata  saja,  sebuah
panggilan saja yang kau perlukan. 

Inilah yang Kuinginkan agar kau katakan kepadaKu. 

Doa Perjuangan (76) : Doa orang atheis

Yesus, tolonglah aku untuk menerima kasih Allah ketika ia diperlihatkan kepadaku.  

Bukalah mataku, pikiran dan hatiku, serta jiwaku, agar aku bisa diselamatkan.

Tolonglah aku untuk percaya, dengan memenuhi hatiku dengan kasihMu. 

Peganglah aku dan selamatkanlah aku dari siksaan keraguan.

Amin. 

Jiwa-jiwa  malang  milikKu,  betapa  sebenarnya  kamu  itu  menderita  dibalik  lencana
atheismemu itu. 

Betapa kamu terus menerus berusaha mengeraskan hatimu menolak Kebenaran, kebenaran
dari keberadaan Allah. 
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Betapa  kamu  terus  menerus  berusaha  menarik  jiwa-jiwa  lainnya  untuk  menerima
kepercayaanmu. Mengapa kamu berpikir seperti itu?

Mengapa  kamu  berpikir  untuk  mengerahkan  tenaga  dan  upaya  yang  besar  untuk
menyerukan  kepercayaanmu?  Itu  adalah  upaya  untuk  membuktikan  bahwa  keberadaan
Allah adalah palsu. 

Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan hal ini maka usahamu itu penuh dengan
hasrat yang besar? Mengapa hasrat itu bisa berubah menjadi kebencian terhadap Allah?

Jika Allah tidak ada, mengapa kamu membenci Dia?

Bagaimana kamu bisa membenci seseorang, yang di matamu, dia tidak ada?

Setan adalah allahmu, namun kamu mungkin tidak percaya bahwa diapun ada. 

Apa yang tidak kau ketahui adalah bahwa dia mengendalikan pikiranmu dan mengisinya
dengan sebuah kebohongan. 

Betapa Aku menangis bagi dirimu.

Betapa Aku masih mengasihi kamu.

Betapa Aku rindu untuk menyelamatkan kamu sebelum terlambat.

Yesusmu
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548. Zaman Damai itu akan diwartakan oleh KedatanganKu Yang Kedua. Waktunya sudah
dekat

Selasa, 11 September 2012, jam 19.30

PuteriKu yang terkasih, akhirnya kamu mengerti akan kebahagiaan dari penderitaan ketika
hal itu dipersembahkan dengan keberanian dan kehendak bebas.

Jiwa-jiwa yang diselamatkan itu akan membuatmu menangis bahagia sama seperti ketika
jiwa-jiwa itu dipenuhi  dengan air  mata ketika mereka diselamatkan hingga tidak sampai
masuk kedalam api neraka. 

Ketahuilah bahwa TugasKu adalah menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa. 

Janganlah  lupa  bahwa  BapaKu  telah  memberi  kepada  umat  manusia  perisai  yang
diperlukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan melalui Rahmat Kekebalan.

Raihlah Rahmat itu, karena melaluinya seluruh jiwa-jiwa bisa diselamatkan.  Ingatlah saja
akan dunia yang menakjubkan yang ada didepan.  

Tak seorangpun yang akan berdukacita  karena ada anggota keluarganya yang musnah
kedalam api neraka. 

Kamu, para pengikutKu, memiliki kekuatan untuk menutup pintu-pintu neraka melalui doa-
doamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Janganlah ada yang mengabaikan SabdaKu. 

Janganlah menghalangi orang-orang untuk menerima Rahmat Kekebalan itu karena Aku
tahu bahwa ada beberapa dari hamba kudusKu yang berusaha melakukan hal ini. 
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Beberapa  melakukan  hal  ini  melalui  pelaksanaan  tugas  secara  menyimpang,  dimana
mereka itu salah. Rahmat Kekebalan ini adalah sebuah Karunia dari Allah Bapa. 

Kamu memiliki kewajiban, para hamba kudusKu, untuk memberikannya kepada anak-anak
Allah untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Ada  banyak  sekali  pekerjaan  yang  musti  dilakukan  untuk  menyebarkan SabdaKu  karena
tidak banyak waktu yang tersedia. 

Bertindaklah, jadikanlah hal itu sebagai  tugasmu, para muridKu, untuk menyebar-luaskan
Litani-litaniKu, terutama doa untuk memohon Rahmat Kekebalan. 

Pergilah dan katakanlah kepada orang-orang mengenai Meterai Allah Yang Hidup (DP33)
serta Indulgensi Penuh (DP24) bagi pengampunan dosa. 

Kini kamu telah dipersiapkan, angkatlah senjatamu dalam Nama Allah dan tolonglah Aku,
Yesusmu, untuk menyelamatkan umat manusia. 

Zaman Baru itu akan diwartakan oleh KedatanganKu Yang Kedua. Waktunya sudah dekat. 

Ingatlah,  percayalah kepadaKu sepenuhnya,  dan Aku akan membebaskan kamu dari  rasa
takut dan khawatir.

 

Apa yang perlu kau lakukan adalah menyerahkan dirimu kepadaKu didalam doa. 

Persembahkanlah doa-doamu bagi jiwa-jiwa maka segalanya akan terjadi dengan baik.

Yesusmu
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549.  Karunia  dari  BapaKu Yang  Kekal  ini  adalah  bertujuan untuk  memberikan  kepada
masing-masing  anakNya  kehidupan  yang  paling  sempurna  didalam  dunia  yang  paling
sempurna

Kamis, 13 September 2012, jam 10.45

PuteriKu yang terkasih, sebuah tonggak telah dilewati didalam TugasKu untuk mewartakan
Sabda KudusKu dengan cepat karena adanya doa-doa dari orang-orang.

Doa-doa itu yang didaraskan dengan hati-hati oleh para pengikutKu yang amat berharga dan
amat Kukasihi, sangatlah besar kuasanya, karena hal itu diucapkan dari dalam hati. 

Aku memberikan Rahmat yang besar kepada para muridKu yang bisa meruntuhkan segala
penghalang  sejak  awal,  yang  mungkin  mereka  hadapi  didalam  upaya  mereka
menyelamatkan jiwa-jiwa melalui TugasKu ini. 

Para muridKu yang terkasih, ketahuilah bahwa para malaikat di Surga membimbing kamu,
melindungi  kamu  dan  menuntun  kamu  menuju  kepada  tujuanKu,  tujuan  untuk
mempertobatkan dunia. 

Banyak dari kamu yang baru mengetahui Pesan-pesanKu ini akan merasa heran jika Sabda
ini adalah untuk menuntun atau mempertobatkan orang-orang. 

Hal  itu  diberikan  untuk  melakukan  kedua  tujuan  itu,  namun  yang  lebih  penting  lagi,
menyelamatkan semua orang sehingga setiap orang bisa hidup didalam Zaman Damai Yang
Baru diatas bumi. Karena inilah janjiKu. Ini adalah Karunia yang besar. 

Karunia dari BapaKu Yang Kekal adalah bertujuan untuk memberikan kepada masing-masing
anakNya kehidupan yang paling sempurna didalam dunia yang paling sempurna seperti yang
dimaksudkan sejak semula. 
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Tak ada yang bisa atau akan menghalangi Firdaus Yang Baru diatas bumi ini untuk terjadi. 

Ia  akan  muncul  dari  dunia  yang  suram  dimana  kamu  hidup  ini,  yang  disebabkan  oleh
kebusukan yang diciptakan oleh setan. Begitu busuknya kerusakan itu hingga tidak banyak
orang yang tahu akan Kebenaran. 

Mereka  tidak  tahu  perbedaan  antara  kebaikan  dengan  kejahatan.  Banyak  orang  yang
bingung atas keduanya. 

Jika  orang-orang  menerima  kejahatan  sebagai  bagian  dari  kehidupan  mereka,  dan
menerima  kehadirannya,  berarti  mereka  menolak  Sabda  Allah.  Hanya  dengan  bersedia
menerima  Kebenaran  dari  Sabda  Allah  maka  Perjanjian  itu,  Perjanjian  Terakhir,  bisa
digenapi.  

Rencana dari penyelamatan akhir bagi umat manusia sedang berlangsung, namun masih ada
sesuatu  yang  harus  dilakukan  sebelum  Aku  bisa  menyelamatkan  seluruh  jiwa-jiwa  yang
masih berada diluar jangkauanKu. 

Hanya Kebenaran itu yang bisa membuka mata mereka. 

Hanya  Kebenaran  itu,  jika  mereka  mau  menerimanya,  yang  bisa  membebaskan  mereka
hingga mereka bisa memasuki gerbang-gerbang dari Firdaus Yang Baru itu.  

Yesusmu

550.  Komunisme, yang telah lama ditakuti di dunia barat, kini secara diam-diam sedang
dibangun melalui sebuah persekongkolan global

Sabtu, 15 September 2012, jam 18.55
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PuteriKu yang terkasih,  sudah menjadi  niatanKu untuk memeluk negara-negara Kristiani,
yang sedang menderita karena tekanan yang mereka alami agar menyangkal Aku, kedalam
Tangan KudusKu untuk memberi mereka kekuatan. 

Iman  Kristiani  mereka  akan diserang  dengan  bengis,  dengan  sebuah  cara  yang  belum
pernah dialami oleh agama lain. 

Agama-agama lain tak akan dianiaya seperti yang ditanggung oleh para pengikutKu. 

Kebenaran dari  ajaran Kristiani  akan dipertanyakan. Ia bisa diserang dan dibatasi  namun
satu hal yang tak akan berubah. 

Hanya ada satu jalan menuju Rumah BapaKu. Jalan itu adalah Aku, Yesus Kristus, Juru
Selamat umat manusia. 

Kamu tak bisa pergi kepada BapaKu tanpa mau menerima keberadaanKu. 

Kebenaran ini tak bisa dirubah betapapun besarnya kamu berusaha menyangkalnya. 

Kebohongan  akan  segera  terlihat  apa  adanya.  Semua  agama-agama  akan  menjadi  satu
ketika mereka menyaksikan Kebenaran ini. 

Janji  BapaKu untuk mengutus Aku, Putera TunggalNya, sekali  lagi untuk untuk membawa
umat manusia kepada Kerajaan BapaKu kini akan digenapi. 

Ketika Kebenaran itu menjadi nyata,  maka semua mereka yang masih ragu akan digodai
untuk membelakangi Aku. 

Aku meminta kepadamu, para muridKu, katakanlah Kebenaran itu kepada mereka sekarang.
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Bisa  saja  mereka  tidak  mau  mendengar,  tetapi  setelah  Peringatan  itu  mereka  akan
mendengar. 

Pertempuran itu kini telah dimulai untuk melawan ajaran Kristiani. 

Aku  memanggil  seluruh  umat  Kristiani  agar  membela  hakmu  untuk  menunjukkan
kesetiaanmu kepadaKu, Yesusmu. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan tercekik dan
dipaksa untuk menelan kebohongan komunisme. 

Komunisme yang telah lama ditakuti di dunia barat, kini secara diam-diam sedang dibangun
melalui sebuah persekongkolan global diantara pemerintah-pemerintah dimana-mana.

Mereka,  yang  berada  diantara  bangsamu,  yang  menyerukan penentangan  terhadap  apa
yang mereka sebut sebagai rejim setan, kini akan memeluk komunisme. 

Sejak itu mereka akan mengendalikan segala sesuatu yang kamu lakukan, apa yang kau
makan, apa yang kau peroleh, apakah kamu bisa memiliki rumah untuk tinggal atau tidak,
dan apakah kamu boleh atau tidak menjalankan ibadah agamamu. 

Janganlah menyerah. Janganlah kehilangan pengharapanmu. Kekuatanmu sangatlah penting
di saat penindasan ini. Doa akan menjadi perisaimu dan akan membuatmu tetap bertahan. 

Para muridKu hendaknya percaya kepadaKu. Aku tak akan membiarkan kamu menderita
hingga lama. Aku akan memegangi kamu dan saat yang sulit ini akan segera berlalu. 

Yesusmu
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551.  Komunisme, yang telah lama ditakuti di dunia barat, kini secara diam-diam sedang
dibangun melalui sebuah persekongkolan global

Sabtu, 15 September 2012, jam 18.55

PuteriKu yang terkasih,  sudah menjadi  niatanKu untuk memeluk negara-negara Kristiani,
yang sedang menderita karena tekanan yang mereka alami agar menyangkal Aku, kedalam
Tangan KudusKu untuk memberi mereka kekuatan. 

Iman  Kristiani  mereka  akan diserang  dengan  bengis,  dengan  sebuah  cara  yang  belum
pernah dialami oleh agama lain. 

Agama-agama lain tak akan dianiaya seperti yang ditanggung oleh para pengikutKu. 

Kebenaran dari  ajaran Kristiani  akan dipertanyakan. Ia bisa diserang dan dibatasi  namun
satu hal yang tak akan berubah. 

Hanya ada satu jalan menuju Rumah BapaKu. Jalan itu adalah Aku, Yesus Kristus, Juru
Selamat umat manusia. 

Kamu tak bisa pergi kepada BapaKu tanpa mau menerima keberadaanKu. 

Kebenaran ini tak bisa dirubah betapapun besarnya kamu berusaha menyangkalnya. 

Kebohongan  akan  segera  terlihat  apa  adanya.  Semua  agama-agama  akan  menjadi  satu
ketika mereka menyaksikan Kebenaran ini. 

Janji  BapaKu untuk mengutus Aku, Putera TunggalNya, sekali  lagi untuk untuk membawa
umat manusia kepada Kerajaan BapaKu kini akan digenapi. 
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Ketika Kebenaran itu menjadi nyata,  maka semua mereka yang masih ragu akan digodai
untuk membelakangi Aku. 

Aku meminta kepadamu, para muridKu, katakanlah Kebenaran itu kepada mereka sekarang.

Bisa  saja  mereka  tidak  mau  mendengar,  tetapi  setelah  Peringatan  itu  mereka  akan
mendengar. 

Pertempuran itu kini telah dimulai untuk melawan ajaran Kristiani. 

Aku  memanggil  seluruh  umat  Kristiani  agar  membela  hakmu  untuk  menunjukkan
kesetiaanmu kepadaKu, Yesusmu. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan tercekik dan
dipaksa untuk menelan kebohongan komunisme. 

Komunisme yang telah lama ditakuti di dunia barat, kini secara diam-diam sedang dibangun
melalui sebuah persekongkolan global diantara pemerintah-pemerintah dimana-mana.

Mereka,  yang  berada  diantara  bangsamu,  yang  menyerukan penentangan  terhadap  apa
yang mereka sebut sebagai rejim setan, kini akan memeluk komunisme. 

Sejak itu mereka akan mengendalikan segala sesuatu yang kamu lakukan, apa yang kau
makan, apa yang kau peroleh, apakah kamu bisa memiliki rumah untuk tinggal atau tidak,
dan apakah kamu boleh atau tidak menjalankan ibadah agamamu. 

Janganlah menyerah. Janganlah kehilangan pengharapanmu. Kekuatanmu sangatlah penting
di saat penindasan ini. Doa akan menjadi perisaimu dan akan membuatmu tetap bertahan. 

Para muridKu hendaknya percaya kepadaKu. Aku tak akan membiarkan kamu menderita
hingga lama. Aku akan memegangi kamu dan saat yang sulit ini akan segera berlalu. 
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Yesusmu

552.  Kebencian  global  bermunculan  saat  ini  diantara  bangsa-bangsa  dan  semuanya
mengatas- namakan Allah

Minggu, 16 September 2012, jam 13.45

PuteriKu yang terkasih, kebencian global bermunculan saat ini diantara bangsa-bangsa dan
semuanya mengatas-namakan Allah. 

Betapa sedikitnya manusia sadar akan jalan Allah, yang berada jauh dari kebencian. 

Kebencian tak bisa berasal dari Allah. Kebencian digunakan oleh setan untuk menghinakan
Sabda Allah. 

Setan mengunakan agama sebagai sarana untuk menyulut kebencian.

Kebencian terjadi dalam berbagai wujudnya dan dihadirkan dengan berbagai macam cara
yang dirancang secara cerdik sekali oleh setan dan ditaruh didalam pikiran manusia. 

Kebencian  bisa  digunakan  untuk  meyakinkan  orang-orang  untuk  menerima  kebohongan
mengenai orang lain dan mendorong terjadinya kebencian dan ketegangan. 

Kebencian bisa digunakan untuk menciptakan perpecahan agama dan menyulut kekerasan
dengan cara menghujat Sabda Allah. 

Ketika manusia menggunakan kebencian untuk  membenarkan imannya akan Allah maka
mereka telah berdosa melawan Allah dengan cara yang paling keji. 
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Membenci orang lain dengan mengatas-namakan Allah adalah sebuah kontradiksi, karena
hanya kasih saja yang muncul dari Allah. 

Kebencian hanya berasal dari setan. 

Pilihannya  adalah  sederhana  saja.  Kamu  memilih  Allah  dan  menjalani  hidupmu  seturut
dengan Hukum-hukumNya, atau kamu memilih setan dan kebohongan yang digunakannya
untuk merusak manusia dan mencuri jiwa-jiwa. 

Yesusmu

553.  Peringatan bagi  kelompok-kelompok elit  global  yang melalui  aliansi  mereka yang
amat kuat, berencana untuk mengendalikan seluruh bangsa-bangsa

Minggu, 16 September 2012, jam 22.50

PuteriKu yang terkasih, ini adalah sebuah peringatan bagi kelompok-kelompok elit global
yang  melalui  aliansi  mereka  yang  amat  kuat,  berencana  untuk  mengendalikan  seluruh
bangsa-bangsa.

Kamu,  yang  allahmu  adalah  setan,  ketahuilah  bahwa  jiwamu  menjadi  hitam  oleh  awan
kejahatan yang dimasukkan kedalam dirimu oleh setan. 

Kamu berada dalam bahaya besar, namun kamu memilih untuk menyembah iblis yang mau
mencuri jiwamu serta menyiksamu selamanya. 

Rencanamu untuk mendikte, memerintah, mengendalikan dan mendalangi pembunuhan
terhadap  anak-anak  Allah  bukan  hanya  akan  digagalkan  oleh  Tangan  BapaKu,  tetapi
kejahatan itu justru akan mengenai dirimu. 
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Kamu akan dihukum dengan berat atas kejahatanmu.

Dosa-dosa yang kau lakukan amat menjijikkan Aku, kebencian dan penghinaanmu terhadap
orang-orang itu,  yaitu  mereka yang kau suruh melayani  didalam pemerintahanmu,  akan
menghancurkan kamu untuk selamanya. 

Mantra singkat yang akan kau nikmati, ketika kamu merebut kendali kekuasaan atas bangsa-
bangsa  dan  memberlakukan  rejim  kediktatoran  yang  jahat,  akan  membawamu  kepada
kehidupan kekal didalam neraka. 

Kamu akan diberi banyak kesempatan untuk menjauhi kelompok jahat dari kekuasaan elit
itu. tetapi berhati-hatilah karena kamu hanya diberi waktu yang terbatas. 

Janganlah  menyepelekan  Kuasa  Allah.  Janganlah  menyepelekan  MurkaNya.  Karena  Dia,
Allah,  BapaKu  Yang  Kekal,  meski  sebagai  Allah  yang  penuh  Kerahiman,  Dia  juga  musti
ditakuti. 

KuasaNya adalah tak terhingga. KuasaNya atas setan akan segera mencapai puncaknya
dan Dia akan melemparkan Binatang itu beserta seluruh pasukannya kedalam danau api.  

Kamupun akan dilemparkan kedalam neraka jika kamu terus menghancurkan Ciptaan Allah,
anak-anak Allah. 

BapaKu  tak  akan  mengampuni  kamu  jika  kamu  melangkah  melewati  batas-batas
KerahimanNya Yang Besar itu. 

Pada hari ketika Aku datang untuk menghakimi, kamu akan gemetar oleh rasa takut yang
paling besar yang belum pernah dirasakan oleh manusia. 
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Pada  hari  itu  kamu  akan  diberi  hukuman  seperti  yang  kau  lakukan  terhadap  saudara-
saudaramu laki-laki dan perempuan, anak-anak Allah. 

Berhati-hatilah. Karena Murka Allah hendaknya ditakuti. 

Yesusmu

554. Inggris, sebuah bangsa penganut Protestan, akan segera bertobat kepada JalanKu

Senin, 17 September 2012, jam 21.15 

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin mengungkapkan kepadamu sebuah keajaiban yang telah
Kurencanakan. 

Inggris, sebuah bangsa penganut Protestan, akan segera bertobat kepada JalanKu, Ajaran-
ajaranKu serta Kebenaran.

Telah begitu lama negeri  Kristiani  ini  telah menerima dan merubah Hukum-hukum Allah
agar sesuai dengan jalan kesombongan mereka.

Dulu ia adalah negara Kristiani yang besar, kemudian mereka berdosa selama berabad-abad
melawan Hukum-hukum Allah dan meyakinkan dirinya bahwa mereka mengikuti  Hukum-
hukum yang diletakkan oleh GerejaKu di dunia. 

Doa-doa  dari  umat  beriman  yang  ada  diantara  mereka  serta  kasih  dan  kesetiaan  yang
diperlihatkan oleh para pemimpin Kristiani  di  Inggris,  ditengah segala penentangan yang
ada, telah membawa mereka mendekati Hati KudusKu. 

Negeri ini akan dipertobatkan dan Kebenaran akan menyelamatkan jutaan orang.
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Antikris  dan banyak sekali  pengikutnya telah mempengaruhi  para penguasa di  negeri  ini
namun mereka tak akan bisa mencuri anak-anak Allah. 

Para pengikutKu akan bersatu didalam seluruh gereja-gereja di seluruh Inggris dan Aku akan
menyelimuti mereka didalam Lengan KudusKu. 

Mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat didalam pasukanKu dan rencana untuk
mempersatukan mereka telah dimulai.

Berikut ini adalah doa Perjuangan yang khusus bagi anak-anak Allah di Inggris

Doa Perjuangan (77) bagi Inggris

Oh Bapa surgawi, Allah Pencipta umat manusia, dengarkanlah doaku.

Aku mohon kepadaMu, selamatkanlah Inggris dari cengkeraman setan dan kediktatoran. 

Aku mohon kepadaMu persatukanlah kami semua, dari semua agama, kepercayaan dan
warna kulit, sebagai satu keluarga dihadapan mataMu.

Berilah kami kekuatan untuk meluruskan berbagai aturan yang diberikan untuk menolak
Ajaran-ajaranMu.  

Berilah  kami  kekuatan  dan  keberanian  agar  tidak  pernah  menolakMu  dan
menyelamatkan semua anak-anakMu melalui doa-doa kami. 

Bawalah  semua  saudaraku,  laki-laki  dan  perempuan,  bersama-sama  didalam
persekutuan untuk menghormati janjiMu untuk membawa kami kepada kehidupan kekal
dan masuk kedalam FirdausMu. 

Amin  

Bagi  semua anak-anak di  Inggris,  ketahuilah bahwa segera pertobatan akan menyelimuti
negerimu dan akan memberikan rahmat yang besar kepadamu. 
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Kemudian kamu akan menolong memimpin pasukanKu bersama dengan bangsa-bangsa lain
menuju KerajaanKu yang mulia. 

Yesusmu

555. Aku bukanlah Anak Manusia seperti yang diharapkan orang-orang atas DiriKu. Tetapi
Aku adalah tidak biasa

Selasa, 18 September 2012, jam 17.40

PuteriKu yang terkasih,  adalah sebuah perjalanan yang keras  bagi  para pengikutKu yang
mengikuti tugas ini. 

Mereka ditertawakan oleh orang-orang yang pendapatnya dihargai. 

Mereka dicibirkan oleh mereka yang mengaku matang secara rohani dan mereka diludahi
oleh orang-orang yang menyangkal Aku, Yesus Kristus.

Mereka musti menerima mahkota duri dan memiliki kerendahan hati yang diperlukan untuk
menanggung sakitnya penderitaan dalam NamaKu. 

Janganlah manusia menyepelekan jalan berduri yang menuju kepada keselamatan kekal.

Jika  kamu  menanggung  penderitaan  maka  kamu  akan  dimurnikan  dengan  segera  dan
kemudian  kamu akan bisa  menolong  orang lain  yang  pemurniannya  belum akan terjadi
hingga saat setelah Peringatan itu. 

Para muridKu yang terkasih, akan ada saat-saat dimana kebohongan ditanamkan didalam
pikiranmu oleh orang-orang yang menghendaki kamu meninggalkan tugasKu ini. 
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Kamu  harus  tetap  teguh,  berani  dan  kemudian  bersikap  diam ketika  kamu menghadapi
penganiayaan ini. 

Janganlah kamu beradu pendapat dan berusaha untuk membuktikan otentisitas dari Sabda
KudusKu  karena  kamu  akan  diperdaya  dan  kamu  akan  terjatuh.  Disitulah  kamu  akan
ditendang dan kamu akan mengalami kesulitan dalam bergerak untuk mewartakan Sabda
KudusKu. Dengan kata lain, kamu akan berhenti. Dan kemudian kebingungan akan masuk,
dan dalam beberapa kasus, kamu akan membelakangi Aku. 

Banyak para pengikutKu yang memanggul salib mereka untuk mengikuti Aku didalam tugas
ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, yang tak bisa melanjutkan perjalanan mereka yang sulit
ini. 

Beberapa  justru  mengijinkan  orang  lain  menanamkan benih  keraguan didalam  pikiran
mereka. 

Yang lain lagi percaya akan kebohongan yang dikatakan kepada mereka untuk menolak
tugas ini, yang merupakan tugas kudusKu yang terakhir di dunia untuk mempersiapkan
umat manusia bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

Hanya mereka yang memiliki kasih yang sederhana kepadaKu, dengan kesetiaan yang besar,
dan yang memahami peranan penderitaan didalam keselamatan jiwa-jiwa, memiliki stamina
untuk melanjutkan tugas ini. 

Tidaklah mudah untuk mengikuti Aku, Yesusmu. Sementara itu mengikuti Ajaran-ajaranKu
akan mendekatkan kamu kepada Hati  KudusKu,  hanya jika kamu mau menyerah kepada
realitas bahwa melalui Salib maka kamu bisa menyebut dirimu sebagai muridKu. 

Banyak jiwa-jiwa malang yang percaya bahwa mereka akan menerima kuasa yang besar,
kemuliaan  yang  besar  dan  pengakuan  yang  luas  di  dunia  ini  jika  kamu  menanggapi
PanggilanKu. Tetapi bukanlah seperti ini. 
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Aku adalah kurban penderitaan dan disitulah terletak kuasaKu atas setan. 

Aku bukanlah Anak Manusia seperti yang diharapkan orang-orang atas DiriKu. Tetapi Aku
adalah tidak biasa. 

Aku memanggil orang yang paling miskin, orang yang paling patuh, dan pendosa yang paling
besar, karena Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu semua adalah sama didepan
MataKu. Namun hanya mereka yang mau menerima kenyataan bahwa pikiran dan jiwa yang
rendah hati saja yang dipeluk olehKu dan yang akan berjalan cepat menuju kesempurnaan
spirituil. 

Hendaknya kamu mau menderita dalam NamaKu maka Aku akan mengangkatmu didalam
kemuliaan, didalam Firdaus Yang Baru itu.  

Terimalah Kebenaran atas KeilahianKu, bahwa Aku tak pernah meninggikan DiriKu melalui
para nabiKu yang benar, dan merekapun tak pernah mencari kemuliaan dalam NamaKu.  

Kini  datanglah  kepadaKu  dengan  sikap  percaya  dan  pasrah,  agar  Aku  bisa  membuatmu
menjadi milikKu. 

Yesusmu

556. Lebih dahulu akan terjadi pertobatan. Kemudian terjadilah penganiayaan. Kemudian
keselamatan. Begitulah tata urutannya

Rabu, 19 September 2012, jam 20.45

PuteriKu yang terkasih, sebuah pergeseran besar kini sedang terjadi di dunia dan Terang
KerahimanKu sedang mendekat.
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Jangan sampai ada orang yang percaya bahwa apa yang Kukatakan ini tidak terjadi. 

Aku hanya berbicara tentang Kebenaran, maka hendaknya kamu percaya kepadaKu. 

Roh  KudusKu  sedang  turun  dengan  cepatnya  kepada  umat  manusia  saat  ini  untuk
mempersiapkan mereka bagi KerahimanKu Yang Besar itu.

Jangan sampai ada orang yang tidak siap ataupun tidak mewartakan SabdaKu, agar jiwa-jiwa
bisa diselamatkan. 

Kini  semuanya telah siap,  puteriKu,  bahwa segalanya telah berada di  tempatnya,  agar
SabdaKu menyebar seperti tanaman bunga liar yang berakar pada setiap bangsa. 

Aroma manis dari Karunia KasihKu sedang dirasakan oleh orang-orang, bahkan mereka yang
kecil  imannya.  Karena mereka menyadari  adanya sebuah perubahan dan pergeseran ini,
namun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 

Katakanlah  kepada  mereka  bahwa  Tuhan,  Allah,  Raja  Kerahiman,  sedang  bersiap-siap
datang kembali untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan mereka. 

PerjanjianKu telah sampai pada tahapan dimana pertobatan terjadi lebih dahulu. Kemudian
penganiayaan. Kemudian keselamatan. Begitulah tata urutannya. 

Percayalah kepadaKu dan persiapkanlah dirimu karena saat bagi pertobatan banyak sekali
umat manusia sudah dekat. 

anyak sekali  penghalang ditaruh dihadapanmu, para muridKu. Dan inilah yang harus kau
lakukan.  

206



The Warning Indo 2012

Berjalanlah lurus. Dengan kepala mengarah kepadaKu di jalan dan tetaplah kamu memiliki
martabat yang tinggi, apapun penghinaan yang dilemparkan kepadamu. Dengan melakukan
hal itu, dan tidak melibatkan diri dengan binatang itu yang bekerja melalui orang-orang lain
untuk membuatmu ragu didalam imanmu, maka kamu bisa mengalahkan dia. 

Inilah  sebabnya  Aku  tetap  berdiam  diri  dan  hampir  tidak  pernah  menanggapi  para
penuduhKu, para algojoKu. Karena jika kamu menanggapi, kamu memberi kekuatan kepada
setan. 

KematianKu telah menghancurkan kuasanya atas anak-anak Allah. Kemudian dia kehilangan
kekuatannya untuk mencuri semua jiwa-jiwa. Kini Aku akan segera datang kembali dan dia
akan kehilangan segala kekuatannya. Namun hingga saat itu dia akan terus mencuri jiwa-
jiwa. 

Kuatkanlah  kamu.  Tenanglah.  Beranilah.  Aku  ada  bersamamu.  Jika  kamu  menyerahkan
keinginanmu dan percaya kepadaKu sepenuhnya maka kamu akan selamat.  

Yesusmu

557.  Mereka  akan  berkata  bahwa  Aku  menikah.  Mereka  akan  berkata  bahwa  Aku
hanyalah seorang nabi 

Kamis, 20 September 2012, jam 15.16

Aku  adalah  Mempelai  Mistikmu,  dan  karena  itu  kamu  akan  terus  menderita  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. 

PuteriKu yang terkasih, saat  bagi  kebohongan mengenai  DiriKu untuk disebar-luaskan ke
seluruh dunia telah dimulai. 
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Seperti  telah  Kukatakan  kepadamu  sebelumnya,  mereka  akan  menciptakan  berbagai
kebohongan dan kepalsuan mengenai DiriKu, Yesus Kristus, agar mereka bisa menyangkal
KeilahianKu. 

KeilahianKu adalah Maha Kuasa. 

Aku datang didalam wujud daging dan Aku merendahkan DiriKu dengan cara dimana orang-
orang tidak mengharapkannya.

Aku tidak datang dengan berpakaian sebagai seorang raja.

Aku  tidak  berteriak  atau  memegahkan  DiriKu  seperti  seorang  raja  agar  orang-orang
bersujud di KakiKu. 

Aku tidak memerintahkan orang-orang untuk menantikan Aku. 

Sebaliknya, Aku datang untuk melayani.

Aku  datang  untuk  memohon  demi  keselamatanmu.  Untuk  itu  Aku  harus  merendahkan
DiriKu  dengan  cara  menjadi  seorang  manusia,  manusia  miskin,  dari  orang  tua  yang
sederhana. 

Meski Aku datang sebagai manusia, hal ini tidak berarti bahwa KeilahianKu dikompromikan
dengan berbagai cara. Aku lahir tanpa dosa. Tidaklah mungkin bagiKu untuk berdosa. Bisa
saja  Aku  memiliki  keinginan  daging  yang  sama seperti  manusia  namun  Aku  tak  pernah
melakukan dosa karena hal ini tidak bisa terjadi. Aku ini murni didalam pikiran, tubuh dan
jiwa.

Aku adalah seperti manusia dalam berbagai cara. Namun Aku bisa bangkit dari mati. 

Berbagai  kebohongan  akan  muncul  dimana  hal  itu  akan  menyangkal  Kebenaran  dari
KeberadaanKu melalui berbagai kepalsuan, yang mulai membanjiri dunia ini. 
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Mereka akan berkata bahwa TubuhKu masih bisa ditemukan. Mereka akan berkata bahwa
Aku  menikah.  Mereka  akan  berkata  bahwa  Aku  hanyalah  seorang  nabi.  Mereka  akan
berusaha untuk membuktikan, sekali  lagi, bahwa Aku adalah seorang bidaah. Bahwa Aku
menghujat Allah. Mereka akan mencemooh SabdaKu ketika ia diberikan kepada dunia saat
ini dan kemudian mereka menolak Aku.

Mereka melakukan hal  ini  karena dua alasan.  Yang pertama adalah untuk mencemarkan
KeilahianKu dan memperkenalkan Aku sebagai manusia biasa saja. Yang kedua adalah untuk
menciptakan keraguan terhadap perananKu sebagai Mesias. 

Betapa mereka menghinakan NamaKu. 

Betapa mereka membingungkan para pengikutKu. 

Janganlah mendengarkan kebohongan-kebohongan itu.  

Janganlah  mendengarkan  ketika  mereka  berusaha  meyakinkan  kamu  bahwa  Allah  tidak
menciptakan alam semesta ini. 

Karena semua upaya penyimpangan ini dirancang untuk melemahkan imanmu dan mencuri
jiwamu. 

Tutuplah telingamu terhadap kejahatan ini. Tutuplah matamu terhadap kepalsuan ini karena
segala upaya dilakukan untuk meyakinkan kamu bahwa Aku bukanlah Mesias, Juru Selamat
dan Penebus umat manusia. 

Betapa buta mereka itu. 
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Betapa sedikitnya mereka belajar. 

Yesusmu

558. Allah Bapa : Waktu dari PuteraKu sedang dipersatukan dengan waktumu, anak-anak,
dan segera semuanya akan menjadi satu

Kamis, 20 September 2012, jam 18.25

PuteriKu yang terkasih,  betapa Aku sangat  rindu memeluk  anak-anakKu yang terkasih
untuk berada dekat denganKu, agar Aku bisa menunjukkan pada mereka betapa besar
mereka dikasihi. 

Begitu banyak anak-anakKu yang tersebar di  seluruh dunia, namun sedikit sekali  mereka
yang mengenal Bapa mereka. Pencipta mereka.

Bagi  mereka yang  tidak  mengenal  Aku,  mereka harus  diberitahu bahwa Aku tidak  akan
mengabaikan mereka. 

Aku  akan bangkit  melawan  kuasa-kuasa  setan  serta  raja  kebohongan,  binatang  itu,  dan
menghapus bersih siksaan yang mengerikan ini. 

Hanya ketika sisik kejahatan telah diambil maka anak-anakKu bisa melihat Kebenaran ini. 

Anak-anak, janganlah khawatir karena doa-doamu sedang menyentuh HatiKu dan melalui
permohonanmu, Aku akan menyelamatkan banyak anak-anakKu yang berada didalam gelap.

TugasKu  dengan  mengutus  Putera  TerkasihKu  untuk  menegakkan  KerajaanKu  kini
dilaksanakan dengan baik, meski banyak orang yang tidak tahu hal ini. 
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Waktu  dari  PuteraKu  sedang  dipersatukan  dengan  waktumu,  anak-anak,  dan  segera
semuanya akan menjadi satu.

Saat bagi  Firdaus Yang Baru itu telah ditetapkan, dan semuanya telah ditata bagi  rumah
yang baru milik anak-anakKu, dunia yang baru itu. 

Aku  memanggilmu  dari  Surga  untuk  mendorongmu  agar  percaya  kepada  PuteraKu,
KerahimanNya yang besar serta janjiNya untuk menggenapi perjanjian ini.

Lepaskanlah segala keraguan yang mungkin masih ada karena hal  itu menghalangi  kamu
didalam mencari damai sejati. 

Semua itu bisa menghalangi RahmatKu yang ingin Kucurahkan kepadamu untuk melindungi
kamu di saat-saat terakhir yang masih tersisa dimana setan mengendalikan dunia ini. Waktu
miliknya sudah hampir habis. Dan kemudian awal yang baru itu akan muncul.

Aku menunggu, dengan kasih, kembalinya anak-anakKu kedalam KerajaanKu, Kerajaan dari
Firdaus Yang Baru. Tempat itulah yang dimaksudkan bagimu. 

Aku mengasihi kamu. Percayalah kepada PuteraKu dan nantikanlah panggilanKu.

Bapamu

Allah Yang Maha Tinggi 

559. Bunda Allah : Anakku, telah dinubuatkan bahwa pada saat-saat dimana kamu hidup
sekarang ini, hati manusia akan menjadi keras

Jumat, 21 September 2012, jam 15.05
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Anakku, betapa cepatnya manusia mengidolakan raja-raja palsu, allah-allah palsu.

Banyak orang di dunia saat ini tidak berpikir yang lain kecuali memeluk berhala-berhala
palsu dan kemudian tidak merasa bersalah didalam hatinya ketika mereka menolak satu
Allah yang benar. 

Anakku,  telah  dinubuatkan bahwa pada saat-saat  dimana kamu hidup sekarang ini,  hati
manusia akan menjadi keras.

Mereka bahkan menolak keluarga mereka sendiri demi mengejar kenikmatan. 

Mereka akan menolak orang-orang miskin dan kelaparan karena mereka menjalani segala
macam tindakan demi kepentingan diri dan melagukan nyanyian keserakahan. 

Hari-hari  ini  sudah ada diatasmu,  anak-anak.  Sementara  umat  manusia berkelana tanpa
pengharapan, didalam kebingungan, dimana tak ada yang bisa memuaskan, maka mereka
akan merengkuh segala  sesuatu yang mereka percaya bisa mengisi  kekosongan mereka.
Kekosongan  ini  ada  karena  mereka  tidak  mengikuti  Kebenaran  atau  tidak  menaruh
kesetiaan kepada Puteraku yang terkasih. 

Bukan saja mereka mengidolakan allah-allah palsu, tetapi mereka juga setia kepada jiwa-
jiwa  malang  yang  menganjurkan  perbuatan  dosa  seolah  hal  itu  tak  memiliki  akibat
apapun.  

Kemudian ketika mereka dihadapkan kepada kebohongan mengenai Puteraku di dunia saat
ini, mereka segera saja menerimanya.

Hal  itu  diterima  untuk  mengejek  Puteraku,  ketika  ajaran-ajaran  lainnya  yang  tak  berisi
Kebenaran, mengkritik orang-orang yang yang meringkuk didalam ketakutan. Tetapi mereka
tidak takut kepada Puteraku.
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Mereka tidak takut kepada satu Allah yang benar karena mereka tidak mengasihi Dia. Hati
mereka tertutup.

Mereka terus mengikuti jalan yang tidak memberi penghiburan kepada mereka. Sebaliknya,
jalan itu membuat mereka merasa tidak puas dan kosong. 

Betapa aku menangis ketika aku melihat mereka berada didalam kebingungan. Betapa aku
menangis karena Puteraku sangat mereka lukai melalui penghinaan mereka. Dia yang sangat
menderita bagi mereka dan yang mati dengan cara yang paling mengerikan. Namun mereka
masih tidak mengerti makna dari KematianNya di kayu salib.  

Hanya jika seseorang mau menerima Yesus, Kristus, Mesias yang benar, maka mereka bisa
menemukan damai.

Segera Puteraku akan menghadirkan kepada mereka bukti yang mereka inginkan. Ketika
mereka diperlihatkan kepada bukti itu maka mereka harus membuat keputusan terakhir. 

Mereka akan harus memiih Puteraku dan Kebenaran, atau mereka menerima kebohongan
yang disuapkan kepada mereka oleh si penipu.

Berdoalah anak-anak, agar semua hati mau terbuka dan agar kasih Puteraku akan membuat
semua anak-anak Allah mau menerima Tangan KerahimanNya. 

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

560. Banyak sekali orang yang sedang mencari Kebenaran dan tak bisa menemukannya

Minggu, 23 September 2012, jam 09.00
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PuteriKu yang terkasih, akan tiba sebuah saat ketika manusia harus bertanya dalam dirinya –
siapakah diriku ini dan mengapa aku hidup? 

Satu-satunya jawaban yang bisa membawa damai kepadanya, adalah ketika dia mengerti
bahwa dia adalah anak Allah. 

Bukannya menolak Kebenaran, karena tekanan dari mereka yang mencemooh orang yang
percaya kepada Allah, tetapi dia harus jujur terhadap dirinya sendiri.

Dia tahu bahwa kasih yang dirasakannya itu berasal dari Allah. 

Dia  tahu  didalam  hatinya,  bahwa  kemalangan  yang  dirasakannya  itu  ketika  dia  berada
didalam kegelapan dan keputus-asaan adalah berasal dari sisi yang lain. Sisi yang gelap.

Banyak sekali orang yang sedang mencari Kebenaran dan tak bisa menemukannya.

Meski Kebenaran itu telah dituliskan didalam Kitab Suci, tetapi banyak orang yang tak bisa
menerima kenyataan bahwa Kitab Suci itu berisi segala jawaban yang mereka cari.

Kamu  harus  memeluk  Kebenaran  dan  berpegangan  padanya  bagi  kehidupanmu,  karena
itulah jalanmu menuju keselamatan. 

Banyak orang akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menyangkal Kebenaran.
Terutama mereka akan menggunakan kecerdasan manusia untuk mengoyakkan Kebenaran
itu dan membuatmu percaya kepada kebohongan. 

Segala  alasan  akan  diajukan  untuk  menyangkal  Kebenaran  Allah.  Begitu  meyakinkannya
alasan-alasan  ini  hingga  banyak  umat  beriman  mengalami  kesulitan  didalam  membela
Kebenaran ini. 
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Imanmu akan bisa bertahan menghadapi  ujian zaman hanya jika kamu mengijinkan Aku
menuntunmu siang dan malam. 

Agar Aku bisa menuntun kamu maka kamu tak boleh memalingkan pandanganmu dariKu
dan kamu harus bersandar kepadaKu untuk memperoleh dukungan. 

Bicaralah kepadaKu.  Bicaralah kepadaKu setiap saat  dalam sehari,  didalam mobil,  ketika
bekerja, di sekolah atau didalam gereja. Tidak masalah dimana saja kamu bisa memanggil
Aku setiap saat maka Aku akan segera menanggapi kamu.  

Jalan ini, jalan menuju Kalvari, adalah merupakan takdir bagi para pengikutKu. Ia merupakan
bukit yang sangat sulit untuk didaki. Kamu harus menanggung jika terjadi kemunduran, dan
sakitnya penolakan dari mereka yang tak mau mengakui hakmu untuk menjalankan ibadah
agamamu. Puncak bukit itu hendaknya menjadi tujuanmu. Hanya setelah kamu mencapai
puncaknya maka kamu bisa menemukan damai itu. 

Berteguhlah,  para pengikutKu yang terkasih, maka kasihKu akan kau rasakan sedemikian
rupa hingga ia bisa memberimu kekuatan yang menurutmu tidak mungkin kau miliki. 

Aku mengasihi kamu. Aku berjalan bersamamu. Aku tak akan pernah meninggalkan kamu.
Aku memberkati kamu semua. 

Yesusmu

561. Bersiaplah untuk segera menyaksikan tanda-tanda yang dinyatakan dari Surga 

Minggu, 23 September 2012, jam 20.00

PuteriKu yang terkasih, adalah dengan kasih Aku meminta kepada semua anak-anak Allah
untuk bersiap-siap menyaksikan tanda-tanda yang segera akan dinyatakan dari Surga.
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Tanda-tanda  akan  diberikan  kepada  dunia  dengan  berbagai  cara  untuk  membangunkan
anak-anak Allah. Banyak orang akan berusaha menolak tanda-tanda ini dan melupakannya
dengan menganggap sebagai takhayul atau hanya khayalan dari umat beriman saja. 

Bagi mereka yang akan menyaksikan tanda-tanda itu, hendaknya kamu tahu bahwa hal itu
akan membantumu mempersiapkan jiwamu. Karena jika kamu telah menyuapi jiwamu dan
meminta  pengampunan atas  dosa-dosamu,  maka penderitaanmu setelah  Peringatan  itu,
akan kecil sekali. 

Terimalah tanda-tanda ini, keajaiban-keajaiban ini, sebagai sebuah Karunia dari Surga.

Janganlah kamu menolaknya ataupun mengabaikannya karena hal itu merupakan bukti dari
JanjiKu untuk mempersiapkan kamu semua sebelum KedatanganKu Yang Kedua. 

Pergilah sekarang dan milikilah iman.

Percaya adalah merupakan tindakan kesetiaan yang paling penting bagiKu, Yesusmu.  

Percayalah kepadaKu maka semuanya akan berjalan dengan baik. 

Yesusmu

562. Nabi-nabi palsu kini telah siap dan mereka akan menerkam tugas ini

Senin, 24 September 2012, jam 15.30

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  harus  memperingatkan  kamu  akan  nabi-nabi  palsu  yang
berusaha campur tangan didalam tugas ini.
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Banyak sekali jiwa-jiwa malang yang tertipu yang percaya bahwa mereka sedang menerima
pesan-pesan ilahiah, kini sedang disesatkan oleh setan.

Setan melakukan hal ini dengan cara memangsa kasih mereka kepadaKu dan menyerang,
terutama, jiwa-jiwa yang setia kepadaKu. 

Siapapun yang berkata kepadamu bahwa mereka menerima sebuah pesan dari Surga, yang
memintamu untuk merubah ataupun memperbaiki  sebuah pesan dariKu adalah seorang
pembohong. 

Ini bukanlah caraKu untuk berbicara dari Surga. Satu-satunya pesan yang Kuijinkan untuk
disampaikan dari satu visiuner kepada visiuner lainnya adalah berupa dukungan dan kasih,
jika hal ini diperlukan. 

Pesan-pesan yang diterima oleh para utusan yang asli atau jiwa-jiwa pilihan, adalah benar
atau salah.  

Tidak  ada  yang  berada  ditengah-tengah. Surga  tak  akan  mengirim  sebuah  pesan  yang
bertentangan dengan pesan lainnya yang diterima oleh suatu jiwa pilihan dari Surga.

Berhati-hatilah akan nabi-nabi  palsu.  Mereka yang tidak menyadari  bahwa dirinya salah,
bisa  menyebabkan  gangguan  yang  besar  jika  mereka  campur  tangan  didalam  Sabda
KudusKu. Kamu, puteriKu, janganlah melibatkan diri  dengan mereka yang berkata bahwa
dirinya datang dalam NamaKu, kecuali Aku memerintahkan yang lain. 

Nabi-nabi  palsu  kini  telah  siap  dan  mereka  akan  menerkam  tugas  ini.  Janganlah  kamu
berhubungan dengan mereka. 

Waspadalah terhadap bahaya-bahaya ini karena yang paling berbahaya adalah orang yang
akan datang dan mengaku sebagai Aku. 
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Jika kamu membiarkan dirimu, para muridKu, untuk ditarik menuju nabi-nabi palsu maka
kamu akan menjadi mangsa yang empuk bagi antikris serta nabi palsunya. 

Percayalah  akan  Sabda  KudusKu.  Banyak  dari  kamu  yang  masih  tidak  bisa  menerima
Kebenaran ini dan kamu akan berdebat denganKu, namun hal itu tidak berguna. Betapapun
besarnya  kamu  mengkritik  Aku,  tetapi  Aku  tetap  mengasihi  semua  anak-anak  Allah,
terutama para pendosa. 

Aku mengasihi semua orang secara sama. Diantara kamu yang menyalahkan Aku karena Aku
memihak kepada para pendosa, ketahuilah hal ini. 

Janganlah  kamu  membingungkan  orang  lain  dengan  berkata  bahwa  Yesus  mendukung
perbuatan dosa.  Ketahuilah bahwa itu adalah sebuah kebohongan.  Aku membenci  dosa,
tetapi Aku mengasihi pendosa. 

Yesusmu

563.  Seseorang  yang  membenci  orang  lain  karena  agama  mereka,  tidaklah  mengasihi
Allah dengan sungguh

Senin, 24 September 2012, jam 15.55

PuteriKu  yang  terkasih,  seseorang  yang  membenci  orang  lain  karena  agama  mereka,
tidaklah mengasihi Allah dengan sungguh. 

Betapa menjijikkan Aku jika melihat kemunafikan dari mereka yang mengaku sebagai para
pengikut Allah yang setia. 

Mereka  itu  mengancam  mau  membunuh  orang-orang  yang  tidak  sependapat  dengan
mereka dan membunuh orang-orang yang menghinakan allah-allah mereka. 
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Adalah dosa jika membenci orang lain. Adalah dosa berat jika kamu membunuh orang lain
atau berusaha melukai hingga parah jiwa lain demi nama agama. 

Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dengan serta merta menghukum orang lain hingga mati
karena  mereka  menghina  Allah,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mematuhi  Hukum-hukum
Allah?. 

Aku memanggil  semua agama dan semua kepercayaan yang mengatakan bahwa mereka
percaya akan Allah. Jika kamu percaya akan Allah, maka kamu harus memperlihatkan kasih
kepada orang lain meski mereka menyiksa atau menghina kamu.

Berbagai jalan menuju kepada BapaKu, tetapi hanya ada satu Allah. Allah yang sejati adalah
Pencipta dunia ini dan kamu hanya bisa diterima didalam KerajaanNya jika kamu mengasihi
tetanggamu, termasuk para musuhmu.  

Mudah  sekali  untuk  membenci  orang  lain  karena  roh-roh  jahat  merasuki  dan  menyiksa
anak-anak  Allah  setiap  saat.  Betapa  si  jahat  bersukacita  jika  ada  seseorang  yang  tekun
beribadah,  yang secara terbuka mengaku mengasihi Allah, menyulut kebencian dan yang
tidak berpikir dua kali didalam membunuh orang lain yang dianggap sebagai musuhnya. 

Tak  seorangpun  yang  bisa  lolos  dari  pemurnian  jika  dia  membunuh  orang  lain.  Tak
seorangpun yang akan diterima kedalam Firdaus Yang Baru itu jika dia membunuh orang
lain dalam Nama BapaKu. 

Memang berat dan cukup melukai hatimu jika ada orang lain yang menghina imanmu tetapi
kamu harus berdoa baginya dan janganlah kamu melupakan perintah ‘Jangan membunuh’.

Perintah-perintah  BapaKu  amat  sederhana.  Semua  itu  cukup  jelas.  Hal  itu  tidak  perlu
diperinci lebih jauh lagi, dan celakalah orang yang melanggar Hukum-hukum BapaKu. 

Yesusmu
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564. Hanya ada tiga cara untuk melindungi dirimu dari setan 

Selasa, 25 September 2012, jam 12.50

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu merasa puas dan merasakan bahwa tugas ini, ketika
ia terasa berjalan dengan lancar, akan lolos dari godaan dari setan. Dia amat marah. Dia
memperhatikan  segala  tugas  yang  kau  lakukan,  menciptakan  berbagai  persoalan  dan
penghalang, yang bisa membuatmu merasa frustrasi dan tak berdaya. 

Banyak sekali orang yang tidak menyadari adanya gangguan yang dilakukan setan terhadap
umat manusia. Karena mereka tak bisa melihat setan maka mereka tidak percaya bahwa dia
ada. Mereka yang memberi jalan bagi setan, melalui dosa, dan membiarkan dia merasuki
jiwa mereka, akan merasakan tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari siksaan dan
ketidak-puasan yang besar yang dibawanya kedalam hidup mereka. 

Hanya ada tiga cara untuk melindungi dirimu dari setan. 

Yang  pertama,  Sakramen Pengakuan  Dosa,  yang  akan membersihkan jiwamu,  jika kamu
dengan tulus menyesalinya.  Bagi  umat yang bukan Katolik,  terimalah Karunia Indulgensi
Penuh melalui doa Perjuangan 24 yang diberikan kepada dunia melalui Tugas ini.

Cara yang kedua adalah melalui devosi harian kepada IbuKu yang telah diberi kuasa untuk
menghancurkan  setan.  Doa  Rosario  Kudusnya  adalah  merupakan  perisai  yang  sangat
penting, yang akan melindungi kamu dan keluargamu dari matanya yang jahat itu. 

Yang terakhir adalah melalui Keadaan Rahmat, yang bisa kau peroleh melalui komunikasi
yang teratur denganKu dengan menerima Aku didalam Komuni Kudus. 

Banyak sekali orang yang ingin lolos dari cengkeraman setan, dimana didalam hatinya dia
tahu  bahwa  dirinya  terserap  kedalam  pusaran  kejahatan,  dan  mereka  harus  berpaling
kepadaKu  dan  meminta  agar  Aku  menolong  mereka  melalui  doa  Perjuangan  (78) yang
khusus ini : Selamatkanlah aku dari setan.
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Doa Perjuangan (78) : Selamatkanlah aku dari setan 

Oh Yesus, lindungilah aku dari kuasa setan.

Bawalah  aku  kedalam  HatiMu  sementara  aku  melepaskan  seluruh  kesetiaanku
kepadanya serta segala jalannya yang jahat. 

Aku menyerahkan keinginanku dan aku datang dihadapanMu dengan berlutut, dengan
rendah hati serta penyesalan.

Aku menyerahkan hidupku kedalam TanganMu Yang Kudus. 

Selamatkanlah  aku  dari  setan.  Bebaskanlah  aku  dan  bawalah  aku  menuju  tempat
perlindunganMu yang aman, sekarang dan selamanya. 

Amin. 

Yesusmu

565. Perawan Maria : Berbagai perubaban besar akan segera terjadi di dunia

Rabu, 26 September 2012, jam 16.40

Anakku, berbagai perubahan besar akan segera terjadi di dunia. 

Inilah saatnya bagi rencana Keselamatan ini untuk diperkenalkan ke seluruh negeri-negeri
didalam hati umat manusia. 

Banyak  sekali  orang  yang  akan  terguncang  oleh  Kebenaran  akan  kenyataan  dari  mana
mereka berasal dan bagaimana mereka harus menebus dirinya sendiri di Mata Allah. 
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Begitu  tidak  siapnya  anak-anak  Allah  menyambut  peristiwa-peristiwa  besar  ini.  Hal  itu
karena kasih Allah kepada semua anak-anakNya, dimana kamu sedang dipersiapkan kini. 

Kamu  akan  menerima  resiko  jika  mengabaikan  tanda-tanda  peringatan  ini.  Jika  kamu
menertawakan atau mencibirkan campur tangan Ilahi ini, yang akan terjadi untuk membawa
hati manusia kepada Hati Allah, maka kamu akan menderita.  

Anak-anak, kamu harus selalu waspada setiap saat. Tanda-tanda dari Surga serta keajaiban
Campur Tangan Ilahi sedang mendekat dari hari ke hari. 

Berdoalah agar kamu diberi Rahmat untuk membuka hatimu terhadap Kerahiman Besar dari
Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus.

Semua jalan sedang dibuka untuk merayu anak-anak Allah agar  kembali  menuju tempat
perlindungan didalam Hati KudusNya. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

567. Dosa bisa diampuni selama kamu masih hidup. Bukan setelah kematian

Rabu, 26 September 2012, jam 22.12

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  mengijinkan  kamu  untuk  menanggung  penderitaan  jasmani
yang besar ini untuk menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa hari ini. Persembahkanlah
rasa  sakit  ini  bagi  jiwa-jiwa  yang  dipilih,  bagi  siapa  kamu  harus  menolong  Aku
menyelamatkan mereka. Rasa sakit ini tak akan berlangsung lama namun ketika kamu sudah
merasa reda, ketahuilah bahwa banyak jiwa diselamatkan dari api neraka dan kini mereka
berada didalam Api Penyucian sambil menantikan pemurnian mereka. 
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Sebagai jiwa kurban, kamu harus menerima jika Aku memberimu saat-saat penderitaan ini
untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa dari anak-anak Allah. Suatu hari nanti kamu akan
bertemu dengan  jiwa-jiwa  itu  dan kamu  akan mengerti  betapa  besar  hal  ini  membawa
kebahagiaan  bagi  BapaKu.  Ketahuilah  bahwa  jika  kamu  menderita,  Aku  juga  menderita
bersamamu untuk meringankan sakitmu. Kamu tidak sendirian. Ketika kamu merasa tak bisa
bernapas, ini  adalah rasa tercekik yang sama seperti yang dirasakan oleh jiwa-jiwa, yang
setelah kematian mereka, harus menghadapi asap dari api neraka. 

Seandainya  saja  manusia  tahu  Kebenaran  dari  kenyataan  kehidupan  setelah  kematian.
Setelah jiwa meninggalkan tubuh, apakah ia dalam keadaan Rahmat atau tidak, setan akan
menyiksa melalui kekuatan bujukannya. Hingga saat itu setan berusaha untuk menarik jiwa-
jiwa itu kepadanya. Doa bagi jiwa-jiwa seperti itu sangatlah penting. 

Aku menarik jiwa-jiwa kearah TerangKu. Namun hanya mereka yang berada dalam keadaan
Rahmat yang bisa bertahan menghadapi kuasa dari Terang KerahimanKu. Jika jiwa mereka
tidak dalam keadaan murni, maka mereka harus dibersihkan didalam Api Penyucian. 

PuteriKu, ada berbagai tingkatan didalam Api Penyucian, dan tergantung kepada dosa yang
dilakukan oleh jiwa itu, mereka akan dipenuhi oleh Api yang membersihkan dari Roh Kudus. 

Api  Penyucian  itu  menyakitkan  bagi  jiwa  dan  mereka  yang  harus  menghabiskan  waktu
disana merasakannya seperti sebuah rasa sakit jasmani seperti ketika mereka masih hidup
dulu. 

Janganlah  menyepelekan  kurban-kurban  yang  diperlukan  untuk  mempertahankan  jiwa
mereka tetap dalam keadaan layak bagi Kerajaan BapaKu. 

BapaKu mengasihi semua anak-anakNya, namun jiwa-jiwa harus belajar untuk menjadi layak
guna  memasuki  Kerajaan  BapaKu.  Untuk  menjadi  layak  mereka  harus  menebus  dirinya
didepan MataKu keitka mereka masih hidup di dunia. Mereka harus bersilih atas dosa-dosa
mereka dengan ketulusan hati. 

Bahkan pada saat kematian, seorang pendosa bisa memanfaatkan KerahimanKu Yang Besar
ini dengan memohon kepadaKu agar mengampuni dosa-dosanya. Aku akan merenggutkan
dia dan membawanya kedalam LenganKu. Kemudian Aku akan mencurahkan KerahimanKu
kepadanya dan kemudian menuntunnya menuju Pintu-pintu Surga. 
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Dosa bisa diampuni jika kamu masih hidup. Bukan setelah kematian. 

Yesusmu

568. Dua milyar jiwa, yang akan menolak Tangan KerahimanKu

Kamis, 27 September 2012, jam 09.00

PuteriKu yang terkasih, Tugas untuk menyelamatkan dua milyar jiwa itu, yang akan menolak
Tangan  KerahimanKu,  hendaknya  menjadi  bagian  dari  doa  harian  dari  mereka  yang
mengaku sebagai Pejuang Allah. 

Banyak sekali keajaiban akan terjadi karena banyak umat manusia diberi dengan Karunia
Keselamatan serta jalan masuk menuju Firdaus Yang Baru. 

Rasa nyeri  didalam Hati  KudusKu sangat menyakitkan karena jiwa-jiwa yang tersesat itu.
Inilah sebabnya para muridKu harus  berdoa dengan tekun sehingga mereka semua bisa
dipersatukan  sebagai  satu  keluarga  didalam  Zaman  Baru  itu,  karena  jika  keluargaKu
terpecah, ia membawa penderitaan yang besar bagiKu. 

Aku memanggil kamu semua untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu, yang dengan keras kepala
menolak  Allah,  dengan  mendaraskan  doa  Perjuangan  (79)  bagi  dua  milyar  jiwa  yang
tersesat.

Oh Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu, curahkanlah KerahimanMu atas jiwa-jiwa
yang tersesat itu

Ampunilah penolakan mereka atas DiriMu dan gunakanlah doa-doa serta penderitaanku
agar oleh KerahimanMu Engkau bisa mencurahkan Rahmat yang mereka perlukan, untuk
menyucikan jiwa mereka. 

Aku mohon karunia kemurahanMu bagi jiwa-jiwa mereka. 
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Aku mohon bukalah hati mereka agar mereka datang kepadaMu dan memintaMu untuk
memenuhi mereka dengan Roh Kudus sehingga mereka bisa menerima Kebenaran atas
KasihMu dan bisa hidup bersamaMu serta semua keluarga Allah untuk selamanya. 

Amin 

Memang sulit bagi banyak orang untuk menerima Kerahiman Allah. Hal ini karena besarnya
kekuatan yang digunakan oleh setan untuk mencengkeram mereka, namun dalam banyak
kasus, mereka tidak menyadarinya. 

Dalam beberapa kasus, mereka memang tidak meragukan Keberadaan Allah, namun mereka
memilih  setan  dengan  kesadaran  penuh  bahwa  Allah  itu  ada  dan  bahwa  Dia  yang
menciptakan mereka. Mereka membelakangi Kerajaan Allah. 

Kerajaan  yang  mereka  pilih  adalah  yang  dijanjikan  oleh  setan  kepada  mereka.  Mereka
percaya  bahwa  kerajaan  ini,  pada  akhir  zaman,  bisa  memberi  kekayaan  yang  besar,
keajaiban yang besar, dan ia merupakan dunia yang gemerlapan, padahal sebenarnya tidak.
Apa yang akan mereka temukan adalah sebuah danau api yang luas dimana mereka akan
menderita oleh tangan setan. Setan akan menyiksa mereka untuk selamanya dan mereka
akan menderita setiap detik dengan sakitnya, karena ia tak pernah berhenti selamanya. 

Kini  kamu tahu mengapa Aku menderita demikian besarnya,  karena setiap ingatan akan
penderitaan dari jiwa-jiwa pada masa mendatang merupakan penderitaan yang besar yang
harus Kutanggung. 

Hanya doa-doamu, para pengikutKu, serta KerahimanKu yang bisa memberi pengharapan
kepada mereka. 

Tolonglah Aku menyelamatkan mereka. 

Yesusmu
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569.  Orang ini  akan berkata kepada dunia  bahwa dirinya  adalah Mesias  dan dia  akan
dihormati oleh banyak pemimpin dan tokoh dunia 

Jumat, 28 September 2012, jam 22.15

PuteriKu yang terkasih, berbagai perubahan besar di dunia yang telah dinubuatkan terjadi
mendahului KedatanganKu Yang Kedua, kini akan segera terbuka satu demi satu. 

Saat bagi para penipu itu yang akan mengaku datang dalam NamaKu dan memperkenalkan
dirinya di dunia, sudah sangat dekat. 

Banyak  sekali  orang  yang  akan  ditipu  agar  percaya  kepada  nabi-nabi  palsu  itu  karena
mereka akan memperkenalkan dirinya dengan gegap gempita.

Dan satu diantara mereka akan menipu banyak orang karena dia akan memperkenalkan
dirinya sebagai raja, dengan cara yang sederhana, untuk meyakinkan orang-orang bahwa
dia adalah Aku, Yesus Kristus.

Orang ini akan berkata kepada dunia bahwa dirinya adalah Mesias dan dia akan dihormati
oleh banyak pemimpin dan tokoh dunia.

Mereka akan mengenal  dia,  lebih  dahulu,  sebagai  pemimpin politik  yang luar  biasa dan
penuh kasih. 

Dia  akan  nampak  sebagai  juru  damai  yang  berbakat  seperti  yang  telah  Kukatakan
kepadamu.  Aura  dan  wibawanya  akan  memperlihatkan  sebuah  gambaran  yang  mistik
seakan berasal dari sumber yang ilahiah.  

Penampilannya  yang  tampan  serta  kepribadiannya  yang  amat  menarik  akan  sangat
menakjubkan orang banyak. 
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Dia  akan ditampilkan  di  dunia  dengan segera dan kemunculannya  akan terjadi  secara
mendadak. 

Para pemimpin yang menganggap dia sebagai seorang penyelamat, yang akan mengakhiri
peperangan di Timur Tengah, dia akan dihormati di berbagai bagian dunia. Inilah sebabnya
mesias palsu itu akan mudah sekali diterima. 

Setelah beberapa saat,  daya tariknya akan menyebar  luas.  Media  massa akan memuji
keahlian diplomatiknya dan para pengikutnya akan banyak sekali. 

Ini adalah orang yang akan mengaku sebagai mesias. Dia akan mengatakan kepada setiap
orang bahwa dia adalah Yesus Kristus,  yang telah datang kembali  untuk mengumumkan
kedatangannya yang kedua. 

Dia adalah antikris.

Janganlah kamu sampai ditipu sesaatpun juga. Aku, Yesus Kristus, datang didalam daging
pertama kalinya untuk menyelamatkan umat manusia. Ketahuilah hal ini.  Aku tidak akan
datang lagi dalam wujud daging saat ini. Aku akan datang seperti pencuri di malam hari. Aku
akan  mempersiapkan  dunia,  melalui  pesan-pesan  ini,  tetapi  Aku  tak  akan  mengatakan
kepadamu hari atau jamnya, karena Aku tidak mengetahuinya. Hanya BapaKu yang tahu
saatnya.

Aku akan mengumumkan KedatanganKu Yang Kedua sebelum tanda dari kedatanganKu
yang akan muncul di langit di seluruh dunia. 

Seseorang yang mengaku sebagai  Yesus Kristus dan yang berjalan diatas bumi sebagai
manusia, adalah pembohong. 

Berlarilah menjauh karena dia akan membawa kesedihan dan penderitaan yang tak terkira
besarnya. Tipuan yang dilakukannya akan bisa membuai jiwa-jiwa kepada kasih yang palsu
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kepada Allah. Dia akan memutar-balikkan Kebenaran. Mereka yang mengikuti dia berada
dalam bahaya besar. 

Yesusmu

570. Umat beriman janganlah merasa dirinya aman jika sudah mengetahui Kebenaran

Sabtu, 29 September 2012, jam 19.15

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  harus  mengatakan  kepada  semua  orang  yang  percaya
kepadaKu,  Yesus  Kristus,  agar  bangkit  dan  menjalani  kehidupan  mereka  dalam  DiriKu
sekarang. 

Pesan-pesan ini bukan hanya diberikan untuk memperingatkan mereka yang tidak percaya
akan Kristus, Penebus umat manusia, tetapi ia juga bagi umat beriman yang percaya kepada
Allah. 

Umat beriman janganlah merasa dirinya aman jika sudah mengetahui Kebenaran itu. 

Bagi  kamu  yang  berkata  bahwa  kamu  tahu  Kebenaran  akan  Ajaran-ajaranKu,  janganlah
kamu merasa puas. Jika begitu, hal itu berarti kamu akan melupakan tugas yang diperlukan
untuk menyucikan jiwamu. 

Umat beriman bisa saja  dikacaukan mengenai  Ajaran-ajaranKu.  Banyak sekali  yang tidak
mengerti makna dari KedatanganKu Yang Kedua. 

Banyak dari para pengikutKu yang mengira bahwa hal itu berarti seluruh umat manusia akan
tahu KedatanganKu Yang Kedua dengan berbagai  cara,  dan bahwa melalui  KerahimanKu
mereka akan diselamatkan. Ya, Aku berharap agar hal ini memang benar seperti itu. Betapa
hal ini akan memberiKu kelegaan yang terakhir. Namun yang menyedihkan, banyak sekali
orang yang tidak siap. Banyak yang akan menolak mendengarkan peringatan-peringatanKu
serta perintah-perintahKu. Jika demikian mereka akan tidak siap secara memadai. 
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KedatanganKu Yang Kedua akan terjadi. Bagi umat beriman, yang berkata bahwa mereka
percaya akan Kebenaran yang ada  didalam Kitab Injil,  ketahuilah hal  ini.  Adalah  mudah
bagimu untuk menerima apa yang dinubuatkan didalamnya dan yang telah terjadi. Tetapi
tidaklah mudah untuk menerima nubuatan masa mendatang yang masih akan disaksikan
oleh umat manusia. 

Terimalah kenyataan bahwa Pesan-pesan Ilahi akan diberikan untuk mempersiapkan kamu.
Terimalah kenyataan bahwa persiapan ini sedang dilakukan sekarang. 

Berjagalah setiap saat. Janganlah menolak Aku saat ini, karena ini adalah saat persiapan. 

Bersyukurlah karena kamu sedang diberi dengan karunia yang besar ini. 

Yesusmu yang mengasihi

571.  Begitu  banyaknya  orang  saat  ini  yang  terobsesi  untuk  mencari  popularitas  dan
kemuliaan diri

Sabtu, 29 September 2012, jam 23.00

PuteriKu yang terkasih, mengapa ada banyak orang di dunia yang percaya bahwa kematian
mereka masih jauh tak terbatas? 

Begitu banyanya orang saat ini yang terobsesi untuk mencari popularitas dan kemuliaan diri.
Banyak sekali orang-orang yang menerima pengakuan serta keberhasilan yang besar dipuja-
puja oleh orang yang percaya bahwa itulah kemuliaan yang harus mereka raih dan yang bisa
memuaskan mereka. 
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Sedikit sekali waktu mereka dihabiskan untuk hal-hal yang penting. Mereka menginjak-injak
orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena keinginan mereka yang
tak pernah puas akan gemerlapnya kemuliaan dunia ini. 

Kesia-siaan  mereka  disuapi  oleh  dunia  hiburan,  media  massa,  dan  pengejaran  akan
kesempurnaan jasmani amat dihargai. 

Inilah yang dikejar-kejar oleh kebanyakan orang saat ini. Secara terbuka mereka mengagumi
ambisi seperti ini hingga hal ini menjadi semacam agama mereka. Mereka mengidolakan
orang-orang yang bisa mencapai keberhasilan dan kemudian mereka meniru cara kehidupan
orang-orang itu. 

Tidak sekalipun mereka menganggap bahwa hal itu tak ada manfaatnya sama sekali. Mereka
tak pernah berhenti dan bertanya dalam dirinya ‘seperti inikah bentuk kehidupanku?’.

 

Mereka tidak percaya kepada Allah, dalam banyak kesempatan, karena jika mereka percaya,
mereka akan tahu betapa hal itu tidak berkenan di Mata Allah, dengan mencari sanjungan
seperti itu.

Jika seseorang selalu berusaha menarik perhatian, pujian, dan terobsesi dengan gambaran
yang mereka ciptakan kepada dunia, maka mereka tak akan mengerti  betapa singkatnya
jalan itu. Ia akan segera musnah pada saatnya dan mereka akan mendapati dirinya dalam
keadaan kosong tanpa ada kasih yang tersisa bagi sesamanya. 

Mereka menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  untuk  mengasihi  dirinya  sendiri  hingga
mereka tak memiliki tempat bagi kasih kepada sesama. Mereka meletakkan kebutuhannya
sendiri didepan kebutuhan orang lain. Mereka akan melakukan segala hal, termasuk dengan
perbuatan yang menentang Allah, untuk mendapatkan kemuliaan diri. 

Angkatan  ini  telah  diberitahu  dengan  banyak  sekali  kebohongan  mengenai  cara  untuk
menjalani  kehidupan mereka.  Mereka didorong oleh sebuah dunia  yang percaya bahwa
perolehan materi,  selebriti,  budaya,  dan sebuah ambisi  yang akan mendatangkan pujian
yang besar, adalah yang paling penting untuk diraih. 
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Betapa sedikitnya mereka tahu. Betapa terkejutnya mereka nanti  jika mereka mendapati
betapa salahnya diri mereka. 

Orang-orang yang menjalani kehidupan semacam ini akan menghadapi kekecewaan ketika
keserakahan mereka tidak  terpuaskan.  Setiap tindakan yang membawa kenikmatan bagi
mereka, melalui ambisi yang egois, tak akan membawa damai bagi mereka. 

Berdoalah  agar  segera  orang-orang  itu  sadar  bahwa  pengejaran  akan  popularitas  dan
kemuliaan  diri  hanya  memuaskan  untuk  sesaat  saja.  Hanya  ada  satu  tujuan  saja  yang
hendaknya kau raih, dan itu adalah dengan mengikuti Ajaran-ajaran Allah. 

Jika kamu melakukan hal ini maka kamu akan merasakan damai.

Kamu  masih  bisa  merasakan  kenikmatan  di  dunia  ini  namun  kamu  akan  mengerti  apa
sebenarnya yang penting itu. 

Banyak sekali orang-orang muda yang mementingkan penampilan mereka dihadapan orang
lain. Tekanan pada mereka untuk menjalani kehidupan yang mengejar tujuan-tujuan yang
sama ini, seperti para selebritis yang mereka puja itu, akan merusak jiwa mereka. 

Kehidupan semacam itu menghalangi realitas yang berkenan bagi Allah. 

Ia menghalangi Kebenaran. 

Hanya Kebenaran yang bisa membuat mereka merasa puas dan membawa damai,  kasih,
sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. 

Akulah Kehidupan yang mereka cari.  
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Dalam DiriKu mereka bisa menemukan kehidupan Kemuliaan. 

Inilah Kemuliaan yang harus mereka cari. 

Sebab mereka akan menjalani kehidupan Kemuliaan Yang Besar didalam Firdaus Yang Baru
jika mereka mau berpaling kepadaKu. 

Inilah  satu-satunya  kemuliaan  yang  akan  memberi  mereka  dengan  sukacita  yang  tak
terkirakan besarnya. 

Yesusmu

572. Kasih Allah, sekali hal itu dirasakan oleh manusia, akan menjadi sesuatu yang tak bisa
lepas dari kehidupan mereka

Senin, 1 Oktober 2012, jam 16.30

PuteriKu yang terkasih, hendaknya kamu menerima kenyataan bahwa jika para pengikutKu
percaya akan Pesan-pesan ini, hal itu akan mendatangkan siksaan atas jiwa mereka dari saat
ke saat. 

Banyak orang akan berbahagia ketika membaca Sabda KudusKu dan menerimanya sebagai
sebuah keajaiban. 

Yang lainnya lagi mau menerima Pesan-pesanKu, namun pada saat-saat tertentu mereka
disiksa oleh keraguan. Keraguan ini adalah alami. 
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Bagi beberapa orang, mereka akan mempertanyakan apakah pesan-pesan ini benar berasal
dari  Surga.  Kemudian mereka akan menderita karena mereka tahu bahwa hidup mereka
akan segera berubah dan bahwa KedatanganKu Yang Kedua akan disaksikan oleh mereka. 

Hal ini berarti bahwa kehidupan yang telah mereka jalani hingga kini, akan berubah diluar
rencana mereka. 

Hal ini cukup menakutkan bagi banyak orang karena mereka ingin tetap bergantung kepada
kehidupan mereka yang lama yang cukup memuaskan, meski hal itu kurang menyenangkan. 

Rasa takut akan masa depan, takut akan Tangan Allah dan takut akan pasukan setan yang
menyiksa mereka. Namun ketika Pesan-pesanKu bisa menimbulkan rasa takut didalam hati
mereka, pada saat-saat tertentu hal itu bisa mendatangkan penghiburan bagi mereka.

Karena ada satu hal yang pasti. Mereka akan merasakan Roh KudusKu didalam jiwa mereka
dan sekali hal ini terjadi mereka akan menjadi terbiasa dengan Kasih Allah. 

Kasih Allah, sekali hal ini dirasakan oleh manusia, akan menjadi sesuatu yang tak bisa lepas
dari kehidupan mereka. Ia membawa damai. Karena itu betapapun kamu merasa takut, para
pengikutKu, kamu harus ingat bahwa Aku, Yesusmu, tak akan meninggalkan kamu. 

Kamu adalah milikKu. 

Aku  adalah  Kehidupan  didalam  jiwamu.  Melalui  Aku,  kamu  akan  diselamatkan.  Aku  ini
penuh  Kerahiman  bagi  jiwa-jiwa  yang  datang  kepadaKu  meminta  tolong.  Aku  tak  akan
membiarkan kamu menderita di tangan para pengikut setan. Aku akan menyelimuti kamu
dengan DarahKu Yang Berharga. Tak ada yang perlu kau takutkan. 

Sebaliknya,  kamu  sedang  diberi  rahmat  untuk  mempersiapkan  dirimu.  Kini  kamu  harus
berani,  jangan  biarkan  keraguan  menghalangi  kasihmu  kepadaKu  ataupun  membutakan
kamu terhadap Kebenaran dari Pesan-pesan ini. 
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Ini adalah karuniaKu bagimu. Ia diberikan kepadamu agar kamu bisa terlindung dan tetap
aman dari gangguan. 

Mintalah selalu kepadaKu untuk meredakan takutmu, karena hal  itu sengaja ditanamkan
oleh  setan,  sebagai  benih-benih  ketidak-puasan  didalam  pikiranmu,  untuk  menyesatkan
kamu. 

Aku  memberkati  kamu.  Aku  memberimu  damai.  Aku  memberimu  PerlindunganKu.
Percayalah kepadaKu selalu. 

Yesusmu

573.  Perawan Maria  :  Banyak  para  pemimpin  Gereja  Puteraku tidak berkata  apa-apa.
Mereka tidak lagi membela dan menyebar-luaskan Nama Kudus Puteraku 

Selasa, 2 Oktober 2012, jam 15.30 

Anakku, upaya untuk menghinakan nama dari Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus, terus
meningkat. 

Tidak  cukup  mereka  menyangkal  Dia,  tetapi  banyak  pula  yang  ingin  menghinakan
gambaranNya didalam pikiran orang-orang yang percaya kepadaNya. 

Penyaliban atas Tubuh Puteraku, Penyaliban atas GerejaNya, kini semakin meluas. 

Banyak para pemimpin Gereja Puteraku tidak berkata apa-apa. Mereka tidak lagi membela
dan  menyebar-luaskan  Nama  Kudus  Puteraku.  Mereka  tak  memiliki  keberanian  untuk
membela Tubuh Puteraku, GerejaNya di dunia. 
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Banyak yang tidak berani menerima perhatian yang tak diinginkan karena dosa-dosa para
imam pada masa lalu. Banyak yang tak memiliki iman yang kuat yang dibutuhkan untuk bisa
menjadi seorang saksi sejati atas Kebenaran dari ajaran-ajaran Puteraku.

Banyak  sekali  orang di  dunia  yang  tidak  percaya  akan  keberadaan  Puteraku dan hal  ini
membuatNya menangis. 

Banyak sekali yang tidak mengenal Kebenaran, mengira bahwa bisa diterima jika ada orang
yang  memperlihatkan  sikap  tidak  hormat  dengan  mendengarkan  kepada  penghujatan,
namun mereka tetap diam saja. 

Anak-anak, kamu harus mengakui Kebenaran atas Penyaliban Puteraku secara terbuka dan
tanpa merasa takut. Orang-orang akan mendengarkan. Kamu akan didengarkan. Jika setiap
hamba  dari  Puteraku  tetap  bersikap  diam  maka  siapakah  yang  akan  berbicara  tentang
Puteraku?

Siapakah yang akan mewartakan Sabda KudusNya saat ini ketika ada begitu banyak anak-
anak Allah yang menyangkal keberadaan Allah?

Segera mereka tak akan memiliki alasan lagi. Ketika mereka melihat keadaan jiwa mereka,
mereka akan sadar untuk petama kalinya bahwa dirinya memiliki jiwa.

Berdoalah agar mereka menjadi semakin kuat setelah peristiwa ini dan agar mereka menjadi
laskar Kristus yang sejati. 

Ibumu yang mengasihi

574. Agama Kristiani sedang diserang dengan satu alasan utama

Rabu, 3 Oktober 2012, jam 13.30
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Aku adalah Mempelai Mistikmu yang terkasih, Putera Manusia, lahir dari Perawan Maria
Yang Tak Bernoda. 

PuteriKu yang  terkasih,  setiap  kengerian  yang  Kualami  di  Taman  Getsemani,  ketika  Aku
disiksa oleh si jahat, sedang dilakukan di dunia saat ini, dihadapan MataKu. 

Dimana-mana Aku mendapati manusia kehilangan iman mereka. Mereka berkelana dalam
sebuah lautan kebingungan, dalam keadaan murtad, yang belum pernah disaksikan di dunia
dalam skala sebesar ini sebelumnya.

Kasih kepada sesama telah mati.

Rasa hormat terhadap kebutuhan orang lain tak lagi menjadi sifat yang terpuji. 

Keserakahan,  nafsu  serta  iri  hati  mengendalikan  pikiran  banyak  orang  di  dunia  saat  ini.
Kebekuan ada didalam hati mereka, mereka tak lagi menghagai kehidupan itu sendiri dan
tidak menyadari perbuatan pembunuhan. Ia diterima begitu saja oleh mereka. 

Agama  Kristiani  sedang  diserang  dengan  satu  alasan  utama.  Hal  itu  untuk  mengijinkan
hukum-hukum yang mendukung perbuatan dosa, untuk diberlakukan dengan mudahnya, di
negeri-negerimu. 

Obsesi terhadap agama-agama palsu serta berhala-berhala palsu kini semakin marak. 

GerejaKu sedang runtuh, dan para hamba kudusKu sebagian besar tidak mau menekankan
bahayanya dosa serta kebenaran atas adanya kehidupan kekal. 

Kebencian, perang, keserakahan, nafsu, serta cinta diri semuanya menyatu dalam sebuah
keadaan yang palsu, yang tak memiliki kemiripan dengan Kebenaran dari ajaran-ajaranKu. 
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Saat itu Aku tahu, di Taman Getsemani, bahwa kematianKu di kayu salib tak akan dilihat
sebagaimana yang seharusnya,  oleh generasi saat ini.  Hal  ini merupakan rasa nyeri  yang
mengoyakkan HatiKu laksana tertusuk pedang. 

Kurban yang Kulakukan demi manusia, untuk menebusnya dihadapan Mata BapaKu, tak lagi
diketahui  saat  ini.  Betapa banyak hal  itu dilupakan. Betapa seringnya hal  itu tak pernah
diceritakan. Semua ini adalah karena dosa yang berkedok toleransi, yang dihadirkan kepada
dunia sebagai sebuah hal yang baik. 

Peperangan  dan  kebencian  menyebar  luas  laksana  serangan  virus,  seperti  yang
direncanakan oleh setan. Rasa sakitnya para pengikutKu akan menyatu dengan rasa sakitKu
demi  menyaksikan  adanya  caci  maki  yang  dilontarkan  keluar  oleh  para  pemimpin
pemerintahan yang mengikuti kebohongan yang diletakkan didalam jiwa mereka oleh setan.

Setan dan para iblisnya amatlah kuat. Janganlah percaya satu menit sekalipun bahwa mudah
untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka atas seseorang, yang telah membiarkan
setan merasuki jiwa mereka. Setan tak akan mau menyerah dengan mudah dan dia akan
mencegah  jiwa-jiwa  untuk  berpaling  kepadaKu,  Yesus  mereka,  meminta  tolong,  dengan
membuat jiwa-jiwa itu menjadi tak berdaya. 

Jiwa-jiwa itu akan mengalami siksaan jika berdoa. Kalimat doa tak akan bisa keluar dari
mulut  mereka.  Mereka  akan  merasakan  kesulitan  yang  besar  jika  berpikir  tentang  Aku.
Mereka akan berusaha, namun hal itu merupakan upaya yang sangat sulit. 

Bagi  mereka yang berkata bahwa dirinya adalah orang-orang yang baik, yang tak pernah
mengganggu  orang  lain,  namun  yang  tidak  mau  menerima  Aku,  Yesus,  didalam  hidup
mereka, ketahuilah hal ini. Kamu bukanlah pengikut Kristus. Jika kamu tidak mau datang
kepadaKu, kamu tak akan bisa diterima didalam Kerajaan BapaKu. 

Untuk bisa memasuki  Kerajaan BapaKu,  diperlukan persiapan.  Setan bisa bergerak cepat
sekali untuk menyesatkan jiwa-jiwa dimana banyak sekali yang tidak waspada akan hal ini. 
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Saat-saat kekacauan yang besar ini di dunia, dan tidak adanya pengetahuan akan BapaKu,
Allah Pencipta segala sesuatu, akan berakibat pada satu hal.

Bencana.  Pemurnian-pemurnian  akan  dicurahkan  ke  dunia  untuk  menyelamatkan  umat
manusia, untuk memurnikan umat manusia. 

Jika manusia tidak mau mendengarkan, mereka tidak mendengar tentang Kebenaran. 

Kebenaran akan menyelamatkan, bukan saja hidup mereka di dunia, tetapi juga memberi
Kehidupan Kekal bagi mereka. 

Kegagalan untuk menerima Kebenaran berakibat pada kematian tubuh dan jiwa. 

Saatnya  telah  tiba  bagi  umat  manusia  untuk  membuat  sebuah  pilihan.  Aku  tak  bisa
memaksa mereka agar mengikuti Aku. Karena semua hadiah, rahmat dan keajaiban yang
akan diberikan pada mereka, mereka akan tetap membelakangi Aku. 

Bagi  semua KerahimanKu yang besar,  beberapa jiwa masih lebih  memilih kematian  dari
pada kehidupan. 

Yesusmu

575.  Allah Bapa : Tangan PengadilanKu sedang menanti untuk memurnikan pemerintah-
pemerintah yang berencana untuk menyakiti anak-anakKu

Kamis, 4 Oktober 2012, jam 14.55

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin kamu tahu bahwa meski dunia harus menanggung sebuah
proses pembersihan yang besar, yang tidak mengenakkan, namun KerahimanKu adalah juga
besar. 
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Aku adalah samudera Kerahiman dan akan melakukan perubahan-perubahan yang besar
untuk memastikan bahwa semua anak-anakKu akan diselamatkan dari bencana itu. Bencana
yang Kukatakan kepadamu ini melibatkan upaya dari sebuah kekuatan jahat yang rahasia di
dunia,  yang  berusaha  menguasai  dan  mengendalikan  semua  bangsa,  demi  kepentingan
jahat mereka. 

Banyak sekali jiwa-jiwa seperti itu yang menolak Kerahiman PuteraKu. Banyak sekali yang
tidak  akan mengakui  Dia.  Mereka terus  menimbulkan  penderitaan  tanpa  tujuan kepada
orang-orang yang berada dibawah kekuasaan mereka dan mereka tidak mau tahu bahwa
dosa-dosa mereka pasti diketahui. Mereka akan berusaha melawan Kuasa TanganKu namun
TanganKu akan menjatuhi mereka dan menghancurkan mereka. 

Pada saatnya nanti mereka akan mengetahui Kuasa Allah, namun banyak dari mereka yang
sudah terlambat. 

Setiap TindakanKu, termasuk keajaiban-keajaiban yang besar, akan segera disaksikan oleh
seluruh umat manusia. Aku akan melakukan segala hal yang Aku bisa, didalam KerahimanKu
Yang Besar, yang akan menelan seluruh umat manusia untuk menyelamatkan mereka. Tak
ada satupun manusia yang bisa lolos tak tersentuh oleh Karunia-karuniaKu itu. 

Ketika hal itu terjadi, Aku akan mengejar mereka yang akan menolak Aku, meski mereka
akan tahu Siapa Aku ini. 

Kemudian  para  pemimpin  di  dunia  yang  tidak  melaksanakan Hukum-hukum IlahiKu  dan
yang menyiksa dunia dengan kekejaman mereka terhadap anak-anakKu, akan dipukul jatuh.
Dengan demikian Aku tak akan mengijinkan mereka lolos dari Pengadilan IlahiKu. 

Mereka  sedang  diperingatkan,  melalui  Pesan-pesan  ini,  untuk  berhenti  sekarang  juga.
Mereka harus berdoa memohon tuntunan jika mereka merasa tidak nyaman atau berada
dibawah  tekanan  jika  melaksanakan  undang-undang  itu  atas  bangsa-bangsa,  yang  akan
menimbukan kesulitan. 
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Aku memberi mereka dengan kesempatan ini untuk menghentikan apa yang sedang mereka
lakukan dan memohon  kepadaKu  untuk  menolong  mereka bangkit  melawan rejim yang
jahat itu, yang sedang berencana menghancurkan warganya. 

Mereka tahu apa yang Kukatakan ini.

Aku  adalah  Pencipta  bangsa  manusia.  Aku  mengenal  masing-masing  anakKu.  Apa  yang
mereka saksikan.  Apa yang  mereka rasakan.  Bagaimana mereka berpikir.  Aku juga  tahu
mereka yang setia kepada undang-undang itu, yang menimbulkan penderitaan yang luar
biasa bagi orang-orang di seluruh dunia. 

Tangan  KerahimanKu  sedang  menanti  untuk  membawa  kamu  kembali  ke  tempat
pengungsian dari KerajaanKu. 

Tangan  PengadilanKu  sedang  menanti  untuk  memurnikan  pemerintah-pemerintah  yang
berencana  untuk  menyakiti  anak-anakku.  Kamu  tak  akan  diijinkan  untuk  menimbulkan
penderitaan ini. 

Karena  segera  setelah  kamu  memberlakukan  undang-undang  itu,  yang  dirancang  untuk
mengendalikan mereka yang seharusnya kau layani,  yang amat mengerikan bagiKu,  Aku
akan mengirimkan sebuah pemurnian,  hingga  tak  ada seorangpun yang meragukan dari
mana asalnya hukuman itu. 

Kamu adalah anak-anakKu, maka kepadaKu saja kamu harus datang meminta perlindungan.
Tanpa perlindunganKu maka kamu akan berada dibawah kekuasaan setan.  

Janganlah  kamu  lupa  bahwa  dia,  setan,  membenci  kamu  semua.  Namun  karena
kekuatannya dan tipuannya yang halus sekali, maka kamu akan mematuhi kuasanya seperti
budak. 

Jika kamu memilih kekuasaan di dunia ini, yang akan meninggikan kamu dan membuatmu
terkenal lebih besar dari pada jalan Allah, maka kamu akan dicampakkan. 
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Peringatan ini diberikan kepadamu untuk memastikan bahwa kamu mengerti, bahwa hanya
ada Satu Pencipta. Hanya Satu, yang menciptakan umat manusia. Hanya Satu yang memiliki
kuasa untuk mengakhiri semua yang ada di dunia ini. 

Allah Yang Maha Tinggi 

Pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan 

576. Terang Allah hadir didalam masing-masing dari kamu

Sabtu, 6 Oktober 2012, jam 23.05

PuteriKu yang terkasih, untuk bisa sungguh mengasihi Aku, maka hendaklah kamu melihat
orang lain melalui MataKu. 

Jika  kamu  melihat  kepada  orang  lain,  pandanglah  dengan  sungguh-sungguh  dan
berusahalah menyaksikan KehadiranKu disitu, karena Aku hadir didalam seluruh jiwa-jiwa,
bahkan yang telah menjadi hitam sekalipun. 

Aku ada disitu. Perhatikanlah maka kamu akan melihat Aku. Ini adalah merupakan salah
satu rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh BapaKu Yang Kekal kepada masing-masing
dari  anakNya. 

Terang Allah hadir didalam masing-masing dari kamu.

Ini adalah kasih dan masing-masing jiwa memiliki kemampuan untuk mengasihi. 

Jika kamu melihat orang lain, melalui MataKu, maka kamu akan merasakan kasih dan hal ini
akan menyentuh jiwamu sedemikian rupa hingga kamu tak bisa menyangkalnya. Kasih ini
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adalah nyata, namun kamu tak bisa melihatnya ataupun menyentuhnya. Kamu juga akan
mengalami kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Namun kasih itu ada disitu. 

Jika semua anak-anak Allah bisa menghormati Kehadiran Ilahi dari BapaKu di dunia, didalam
diri anak-anakNya, maka damai akan memerintah di dunia. Carilah kasih maka kamu akan
menemukannya. 

Sediakan waktu untuk merenungkan apa yang Kukatakan kepadamu ini sekarang. Terang
dari Kasih Allah adalah laksana bintang yang bercahaya yang hadir didalam setiap jiwa. Pada
beberapa orang ia bersinar sangat terang dan kamu bisa merasakan kasih dari  orang itu
menyelimuti  kamu. Pada orang-orang yang lain lagi,  ia hanya nampak redup, sulit  untuk
dirasakan, namun kasih itu masih tetap ada disitu. 

Jika kamu saling memandang kepada satu sama lain, renungkanlah hal itu seperti ini. Allah
menciptakan kamu masing-masing. Kamu adalah saling bersaudara satu sama lain, laki-laki
dan perempuan, di MataNya. Akan memberiNya kebahagiaan yang besar jika Dia melihat
didalam diri anak-anakNya adanya kasih dan hormat kepada satu sama lain. 

Jika  mereka  saling  bertengkar  dengan  sesamanya,  hal  itu  menimbulkan  kesulitan  dan
penderitaan kepada yang lain, maka Dia akan merasakan nyeri yang luar biasa besarnya.
Seperti  orang tua pada umumnya, akan sangat melukaiNya jika anak-anakNya tidak mau
membagikan KasihNya, melalui apa mereka itu diciptakan. 

Ingatah  jika  kamu  saling  menyakiti  sesamamu,  maka  kamu  juga  menyakiti  BapaKu.  Dia
merasakan sakit yang kau timbulkan kepada anak-anakNya. 

Lain kali, berpikirlah hingga dua kali ketika kamu menghakimi orang lain dengan kasar atau
memperlihatkan  kebencian  kepada  sesamamu.  Jika  kamu  melakukan  hal  ini,  ia  tidak
menyenangkan BapaKu. 

Jika  ada  seseorang  yang  melukai  kamu,  berdoalah  bagi  mereka.  Karena  ketika  ada
ketegangan dan kasih tidak hadir diantara dua orang, maka hal itu adalah disebabkan oleh
roh-roh jahat. 
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Bangkitlah  diatas  segala  godaan.  Kasihilah  sesamamu.  Hormatilah  mereka.  Pandanglah
mereka,  seakan  melalui  Mata  Allah.  Jika  kamu  melakukan  hal  ini  maka  kamu  akan
menemukan kasih.  Kamu akan merasa  hidup lebih mudah bersama orang  lain  dan  bisa
menerima kekurangan sesamamu. 

Yesusmu

577. Perawan Maria : Aku menangis air mata darah bagi mereka dan Hatiku terasa berat
sekali

Minggu, 7 Oktober 2012, jam 11.00

Anakku,  tolong,  berdoalah  bagi  anak-anakku  yang  tersesat  yang  semakin  banyak  saja
jumlahnya setiap hari. Mereka itu tidak, atau tidak bisa, percaya akan Puteraku dan mereka
berpaling kearah yang lain. 

Aku menangis air mata darah bagi mereka dan Hatiku terasa berat sekali. Betapa sesatnya
mereka itu dan betapa kosongnya yang mereka rasakan itu. 

Aku berdoa agar Allah, didalam KerahimanNya, akan segera membuka hati  mereka yang
keras itu. 

Peringatan itu sudah dekat, anakku. Anak-anakku harus mempersiapkan diri. Mereka yang
menghalangi  Pesan-pesan  Kudus  ini,  dari  Puteraku  dan  Bapaku  Yang  Kekal,  akan  harus
bertanggung-jawab kepada Allah. 

Banyak orang yang telah merusak Tugas ini dan banyak pula yang mendorong agar jiwa-jiwa
berjalan  menjauhinya.  Banyak  pula  jiwa-jiwa  seperti  itu  yang  mati  didalam  dosa  berat.
Seandainya  mereka mau menerima doa-doa yang  diberikan  bagi  umat manusia,  melalui
doa-doa Perjuangan yang ada disini, maka mereka akan bisa diselamatkan. 
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Mereka yang tidak mau menerima Pesan-pesan ini, janganlah bekerja sama dengan setan
untuk menggerogoti Sabda Allah. Kamu harus berdoa meminta tolong untuk menemukan
damai didalam dirimu.  

Telah  dinubuatkan  bahwa nabi  akhir  zaman  ini  tidak  akan  diterima,  meski  banyak  pula
pertobatan terjadi, melalui penyebar-luasan Sabda Allah ini. 

Adalah resikomu sendiri  jika kamu menolak pertolongan ini, yang sedang dikirimkan dari
Surga saat ini, untuk menolongmu menyelamatkan jiwamu. 

Janganlah menghinakan Puteraku, dengan tidak mau mendengarkan. Kamu bisa saja tidak
menghiraukan setelah kamu membaca Pesan-pesan dari Surga ini, tetapi dengarkanlah lebih
dahulu. 

Kehendak bebasmu berarti bahwa kamu bisa memilih jalan yang ingin kau lalui. 

Kehendak bebasmu bukan berarti bahwa kamu berhak untuk secara sengaja menghujat Roh
Kudus. 

Ketika Peringatan itu nanti terjadi, kamu akan dipenuhi dengan Terang Kebenaran. 

Jiwamu akan diterangi dan kamu akan melihat perbuatanmu yang baik maupun yang jahat
disepanjang hidupmu. Pada tahap itu, banyak dari kamu yang akan memeluk Kasih Allah.
Namun  yang  menyedihkan,  banyak  pula  yang  keras  kepala  dan  tidak  mau  menerima
kesalahan mereka. Mereka akan dicampakkan dan akan menderita dengan hebat. 

Bersiaplah setiap saat. Waktunya pendek.  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Allah 
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Bunda Keselamatan 

578. Pengumuman yang mewartakan KedatanganKu Yang Kedua akan terjadi secara tiba-
tiba

Senin, 8 Oktober 2012, jam 19.00

PuteriKu yang terkasih, Aku meminta agar semua pengikutKu tetap kuat saat ini. 

Sabda KudusKu, HadiahKu kepada umat manusia, yang diberikan kepadamu melalui pesan-
pesan ini, akan menjadi sasaran dari banyak kritikan. 

Kamu harus  tetap kuat  ketika SabdaKu dikoyak-koyak dan disepelekan.  Hal  ini  memang
amat  sulit,  namun  kamu  harus  menanggung  siksaan  ini  karena  ia  hanya  merupakan
permulaan saja.  

Musuh  akan  bangkit  dan  mencampakkan  pesan-pesanKu  yang  diberikan  kepada  kamu
masing-masing agar jiwa-jiwa bisa diselamatkan. 

Dia memperhitungkan setiap jiwa yang bisa dirayunya dan kemudian membawa mereka
menjauhi  pesan-pesanKu.  Dia melakukan hal  ini  dengan menggodai  umat  beriman lebih
dahulu,  agar  mereka tidak usah bekerja sama denganKu untuk menyelamatkan saudara-
saudaramu laki-laki  dan perempuan. Dia tidak ingin kamu berdoa untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa mereka.  

Jika  ada  hamba  dari  GerejaKu  yang  menghalangi  kamu  untuk  mendaraskan  doa-doa
PerjuanganKu maka dia membutuhkan doa-doamu. Mereka itu tak bisa menghentikan doa-
doaKu  untuk  disebar-luaskan.  Jika  mereka  melakukan  hal  ini  mereka  membutuhkan
pertolonganmu. Yang menyedihkan, banyak sekali jiwa yang akan dijauhkan dari tugasKu ini,
yang merupakan tugas terakhir seperti ini di dunia. 

Saat-saat ini akan menyaksikan perpecahan didalam GerejaKu yang semakin besar. Di satu
pihak  ada  yang  menderita  demi  membela  InjilKu,  dan  di  pihak  lain  ada  yang  berusaha
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menciptakan kembali GerejaKu, membaharui ajaran-ajaranKu dan memberlakukan hukum-
hukum yang busuk kedalam GerejaKu. 

Bangkitlah dengan berani dan bersatulah karena saat itu sudah hampir sampai kepadamu
dan kamu akan mendengar tindakan-tindakan yang baru itu yang tidak berdasarkan kepada
InjilKu yang benar, ajaranKu ataupun Kebenaran. 

Cobaan-cobaan  ini  akan  menyebar  seperti  barikade-barikade  yang  besar.  Kamu,  para
muridKu, akan merasa terperangkap. Kamu akan merasa tak berdaya dan air matamu akan
mengalir.  

Kelemahanmu  akan  menjadi  kekuatanmu.  Adalah  melalui  penderitaanmu,  ketika  kamu
menyaksikan penyiksaan yang mengerikan ini, maka kamu akan menjadi kuat. 

Karena setiap cobaan yang kau tanggung dalam NamaKu, Aku akan membuatmu semakin
kuat.  Berteguhlah  kamu  maka  Aku  akan  memberkati  kamu  dengan  rahmat  kekuatan,
keberanian dan keyakinan. 

Kamu  adalah  pasukanKu,  berkas  cahayaKu,  di  dunia.  Segala  upaya  dilakukan  untuk
mematikan cahaya ini, namun hal itu sia-sia. 

Berkas cahayamu, kasihmu kepadaKu, akan menyinari hingga ia menjadi semacam mercu
suar  dan  kemudian  menjadi  sebuah  api  yang  besar.  Api  dari  Roh Kudus  ini,  yang  akan
menggenggam kamu masing-masing, akan menyebarkan kobarannya ke setiap sudut dunia. 

Adalah kamu, pasukanKu yang berharga, yang akan melakukan hal ini. Kamu akan dituntun
oleh Surga. Kamu akan berjalan maju. Kamu akan menginjak-injak pasukan jahat yang terdiri
dari  jiwa-jiwa  yang  malang,  yang  didikte  oleh  setan,  dan  mereka  akan  tak  berdaya
menghadapi kamu. 

Segera sesudah itu Kemuliaan dari pengumumanKu yang besar itu akan disampaikan kepada
dunia. 
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Pengumuman yang mewartakan KedatanganKu Yang Kedua akan terjadi secara tiba-tiba. Ia
juga akan terjadi secara tak terduga, meski kamu telah dipersiapkan dengan baik. Setelah itu
kamu akan diwarisi dengan Karunia besar yang berupa Kehidupan Kekal. 

Yesusmu

579. Agama dunia tunggal ini akan menghormati binatang itu

Selasa, 9 Oktober 2012, jam 21.31

PuteriKu yang terkasih, saat ini banyak sekali jiwa-jiwa yang terus memperhatikan, ketika
mereka  menyaksikan  berbagai  perubahan  yang  terjadi  dengan  cepat  didalam  GerejaKu
Katolik mulai terkuak. 

Tanda-tanda itu kini mulai memperlihatkan semua hal yang telah Kunubuatkan kepadamu.
Tidak tersedianya Misa Kudus kini bisa terlihat. Ekaristi Kudus tidak lagi bisa didapatkan
dengan mudah. Sakramen Pengakuan Dosa dibatasi pada banyak GerejaKu. 

Banyak GerejaKu tak memiliki imam untuk melakukan pelayanan itu. Banyak sekali GerejaKu
yang  membelot  di  saat  penganiayaan  ini,  dan  segera  gereja-gereja  itu  akan  diserahkan
kepada para pemiliknya bagi keperluan komersiil. 

Sementara  iman  umat  Kristiani  sedang  dicobai  maka  penting  sekali  untuk  terus
mendaraskan doa-doa PerjuanganKu. Segera para hambaKu yang baru akan diperkenalkan
didalam gereja-gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen lainnya. 

Pada awalnya perubahan-perubahan di bidang agama itu masih tidak begitu kelihatan.
Kemudian dalam waktu singkat kamu tak akan bisa mengenali Ajaran-ajaranKu lagi karena
ia akan menghilang secara diam-diam. Dan sebagai gantinya akan diberikan berbagai ucapan
atau kalimat yang samar-samar namun puitis, yang menganjurkan toleransi terhadap dosa. 
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Berbagai  kebohongan  yang  disajikan  kepada  para  pelaku  didalam  Gereja  yang  kurang
waspada tidak diketahui pada awalnya. Kemudian muncullah sebuah perasaan yang sangat
mengganggu, bahwa ada sesuatu yang tidak benar, yang akan menghantui para pengikutKu. 

Penipuan  yang  terakhir  itu  akan  terjadi  ketika  Sakraman-sakramen  Kudus  digantikan
dengan sesuatu yang berhala.

Semuanya ini akan dipimpin oleh Nabi Palsu itu yang akan mengaku sebagai imam agung
atas semua agama. Yang digabung menjadi satu agama. Agama dunia tunggal yang baru ini
akan menghormati binatang itu. 

Semua orang yang mengikutinya dengan buta, akan dihancurkan oleh binatang itu dan akan
terpisah dariKu selamanya. 

Kecepatan dimana semua ini terjadi akan mengejutkan para pengikutKu. Rencana sedang
diatur dengan sangat hati-hati. Kampanye untuk merubah kegigihan umat Kristiani agar
mau menerima hukum-hukum yang sekuler kini sedang diatur secara profesional.

Upaya  ini  sedang  direncanakan  diantara  berbagai  bangsa  oleh  sebuah  kelompok  yang
memanfaatkan berbagai pribadi, para selebriti serta para tokoh masyarakat, dimana mereka
semuanya  dihormati  oleh  sebagian  besar  orang,  dimana  kelompok  itu  berusaha  untuk
memaksakan kebohongan jahat mereka. Berhati-hatilah. Janganlah menerima kebohongan
itu. Janganlah terlibat dengan rencana untuk mencemarkan Nama KudusKu.  

Yesusmu

Raja dan Penebus seluruh umat manusia 

580. Pemujaan berhala akan dipaksakan kepada seluruh Gereja-gereja Allah 

Rabu, 10 Oktober 2012, jam 21.50
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PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada dunia agar mereka bangun dari tidur mereka. Jika
tidak,  mereka  tak  akan  bisa  melihat  rencana-rencana  jahat  itu,  seperti  yang  telah
Kunubuatkan beberapa waktu yang lalu, dibuka. 

Aku berbicara mengenai penguasaan global yang sedang dilakukan untuk menghancurkan
Kristianitas.

GerejaKu sedang dihancurkan bata demi bata. Para hamba kudusKu sengaja ditekan hingga
melebihi daya tahannya. 

GerejaKu juga sedang dicemarkan oleh mereka yang melakukan penyembahan kepada
binatang itu. 

Para  penipu  ini  bukanlah  orang  Kristiani.  Mereka  melakukan  kegiatan  okultisme  dan
merasuki semua organisasi termasuk berbagai gereja dan berbagai agama. Sasaran mereka
terutama, adalah Gereja Katolik. 

Inilah  Gereja  yang  paling  mereka  benci.  Kebohongan  mereka  dimaksudkan  agar  umat
Katolik merasa ragu untuk bangkit dan membela Gereja mereka. 

Kebohongan  mereka  telah  membuat  semua  Gereja-gereja  Kristiani  mengalami  kesulitan
untuk membela dan mempertahankan Sakramen-sakramen Kudus seperti  yang diberikan
oleh Allah.  

Pemujaan berhala akan dipaksakan kepada semua Gereja-gereja Allah dan akan celakalah
orang yang bangkit dan membela Kebenaran Allah. 

Saatnya  telah  tiba  bagi  perpecahan  diantara  umat  manusia.  Aku  akan  datang  dan
memisahkan bumi ini. 
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Mereka yang setia  kepada Ajaran-ajaranKu akan diangkat  menuju DadaKu.  Mereka yang
menyangkal Allah dan menghujat Kebenaran, akan dicampakkan.  

Pertempuran telah dimulai. Bukti telah diperlihatkan. 

Masih  ada  waktu  untuk  memilih  antara  kebohongan  kelompok  setan  ini,  yang  datang
dengan  berpakaian  seperti  anak-anak  domba,  atau  memilih  Kebenaran  yang  dikatakan
kepadamu sebagai kebohongan.

Kamu harus selalu waspada setiap saat. Bukalah matamu selalu. Berpalinglah menjauh jika
NamaKu, TubuhKu, SabdaKu dihujat. 

Yesusmu

581.  Banyak  dari  kamu yang akan menyangkal  Aku dengan menerima undang-undang
baru yang fasik ini 

Kamis, 11 Oktober 2012, jam 10.03

PuteriKu yang terkasih, kesulitan yang menghadang para muridKu saat ini, ada dua.

Pertama, mereka terpaksa menyaksikan berbagai kebohongan yang dipamerkan dihadapan
mereka  oleh  pemerintah-pemerintah  sekuler,  yang  sedang  dipaksakan.  Kebohongan-
kebohongan ini dalam bentuk undang-undang baru yang diajukan, ide-ide baru serta aturan-
aturan yang baru, yang hanya berbuat satu hal saja. Semua itu melanggar Hukum-hukum
Allah. Hal itu berupa hukum-hukum toleransi, yang mengijinkan secara bebas, perbuatan
dosa untuk dimasukkan kedalam undang-undang negaramu dan gereja-gerejamu. 

Siksaan kedua adalah karena tekanan yang dikenakan kepadamu, karena kamu berbicara
tentang Kebenaran, Sabda Allah. Jika kamu berbicara tentang Kebenaran, puteriKu, maka
kamu akan ditentang dengan keras. Kemudian kamu akan dituduh sebagai melanggar ajaran
kristiani dan tidak memiliki toleransi. 
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Kamu tahu bagaimana setan bekerja? Dia menipu jiwa-jiwa yang lemah agar percaya kepada
kebohongan-kebohongan serta  mau menerima perbuatan  dosa,  dengan menganggapnya
seolah hal itu tidak ada sama sekali. 

Orang-orang  ini  dengan  bersatu  padu  diantara  bangsa-bangsa,  sedang  meningkatkan
tekanan  untuk  menghancurkan  Gereja-gereja  Kristiani  dan  berusaha  membuat  agar
perbuatan dosa bisa diterima. Tujuan mereka adalah membungkam para pengikutKu dan
kemampuan mereka untuk secara terbuka menyuarakan Kebenaran dari Sabda KudusKu. 

Kamu akan menderita karena kekejian ini. Jika kamu mengalaminya, ketahuilah bahwa Aku
menyatukan DiriKu secara erat didalam hatimu. 

Kuatkanlah dirimu demi Aku. Kamu harus berdoa bagi  jiwa-jiwa malang yang tertipu itu,
karena mereka itu hanyalah sebagai pion dari sebuah permainan fasik, yang dirancang oleh
mereka yang menghormati setan. 

Janganlah  kamu  tertipu,  karena  ketika  kamu  merenungkan  kefasikan  mereka,  yang
disembunyikan  dibalik  sikap toleransi  serta  kasih  kepada hak-hak  orang lain,  dan ketika
kefasikan itu telah menguasai umat manusia, maka petempuran akan semakin meningkat. 

 

Tangan  BapaKu  akan  memukul  kekuatan-kekuatan  itu,  hingga  mereka,  para  pelaku
kejahatan  itu  akan  disapu  bersih.  Janganlah  kamu  berputus  asa  dan  berpikir  bahwa
kelompok ini  akan mengalahkan para muridKu. Mereka tak akan bisa melakukan hal  ini,
meski kadang-kadang nampaknya demikian. 

Bangunlah,  para hamba kudusKu. Janganlah kamu membiarkan dirimu diganggu ataupun
terseret  untuk  percaya akan rencana yang licik  ini,  yang dirancang untuk  mencemarkan
Sabda Allah. 

Kamu harus tetap mengajarkan tentang Aku, Juru Selamatmu, dan janganlah menyangkal
Aku.  Namun kamu akan digodai  untuk  melakukan hal  itu.  Banyak  dari  kamu yang  akan
menyangkal Aku, dengan bersedia menerima undang-undang baru yang fasik itu. 
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Jika kamu melakukannya, Aku akan menunggu, karena jika kamu mau memanggil Aku, Aku
akan mendukung kamu. Dengan campur tangan IlahiKu, Aku akan mempertahankan kamu. 

Daraskanlah doa Litani ke 3 ini : Untuk membela Sabda Allah

Oh Yesus yang terkasih, lindungilah kami dari segala kebohongan yang menentang Allah 

Lindungilah kami dari setan dan pasukannya

Tolonglah kami untuk lebih mengasihi Engkau 

Pertahankanlah kami didalam pertempuran kami

Belalah kami didalam iman kami

Tuntunlah kami menuju tempat perlindunganMu yang aman  

Bantulah kami untuk tegak berdiri dan membela Kehendak KudusMu 

Kuatkanlah niat kami untuk menjadi para muridMu yang sejati

Berilah kami keberanian

Berilah kami kepercayaan

Tuntunlah kami di jalan Kebenaran 

Belalah kami dihadapan musuh. 

Limpahkanlah Rahmat PerlindunganMu atas diri kami  

Tolonglah kami menghindari godaan

Bawalah kami semakin mendekati Hati KudusMu 

Tolonglah kami agar tetap setia kepadaMu setiap saat 

Amin. 
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Pergilah,  pasukanKu,  dengan  tenang  dan  damai,  dengan  menyadari  bahwa  Aku  berada
dekat dengan hatimu di saat-saat yang menakutkan ini. Jika kamu kesepian, merasa tersesat
atau  ditinggalkan,  ketahuilah  hal  ini.  Inilah  saatnya  ketika  Aku  berada  paling  dekat
denganmu. Inilah saatnya ketika kelemahanmu akan berubah menjadi kekuatan yang besar,
sama seperti musuhmu yang merasa kuat, namun sebenarnya ia semakin menyusut dan tak
berarti apa-apa. 

Yesusmu

582. Akan ada berbagai tingkatan didalam Firdaus Yang Baru yang terdiri atas 12 bangsa

Jumat, 12 Oktober 2012, jam 23.15

PuteriKu yang terkasih, KasihKu ini begitu besar kuasanya hingga hal itu kini dirasakan oleh
mereka yang belum mengenal Allah. 

Disamping adanya banyak kejahatan di dunia, manusia kini merasakan sebuah kasih didalam
hati mereka kepada orang lain, yang berlawanan dengan kebusukan yang ada didalam jiwa-
jiwa, dimana hal ini akan mengejutkan mereka. 

Secara  tak  terduga  kasih  ini  bergelora  didalam  hati  mereka,  hingga  banyak  orang  yang
menangis. Air mata kasih yang amat murni didalam hati mereka ini, akan mengoyakkan hati
mereka menjadi dua. Mereka tidak tahu mengapa mereka merasakan kasih ini kepada para
saudara mereka. Mereka juga akan merasakan kasih yang nyata dan unik kepada Pencipta
mereka, Allah Bapa. Namun mereka masih tidak mau mengakui bahwa Dia ada. Sebaliknya,
banyak yang akan berkelana dan bertanya-tanya dalam dirinya. 

Kasih macam apakah yang kurasakan ada serta kuat sekali didalam hatiku ini? Bagaimana
hal ini bisa terjadi jika Allah itu tidak ada? Bagaimana aku bisa merasakan kasih ini jika aku
hanyalah merupakan hasil sebuah evolusi, sebuah hasil bentukan partikel-partikel yang juga
membentuk bumi ini?
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Kebenaran  itu,  anak-anakKu,  adalah  ini.  Kamu  bukanlah  sebuah  partikel  dari  bumi  ini,
sebuah sisa dari perjalanan waktu. Kamu adalah makhluk hidup, sebuah jiwa yang hidup,
yang memiliki kemampuan menjalani kehidupan kekal, tanpa akhir. 

Kamu menderita karena dosa-dosa Adam dan Hawa, orang tua pertamamu dulu. Kamu bisa
tersenyum, mengejek ataupun menertawakan apa yang kau percayai sebagai sebuah kisah
fantasi, namun Kebenaran itu adalah bahwa kamu sedang menjalani sebuah kehidupan yang
tidak  sempurna.  Kehidupan  penderitaan  ini  adalah  karena  dosa-dosa  dari  orang  tua
pertamamu. Ternoda oleh dosa mereka, kamu menjadi buta terhadap Kebenaran Allah, oleh
perbuatan ular yang sama, yang telah menipu mereka. 

Kamu percaya bahwa kamu hidup di sebuah dunia yang nyata, sebuah dunia materi, yang
memiliki  daya tahan yang terbatas.  Hidupmu di  dunia ini  singkat.  Tubuhmu bisa menua.
Kesehatanmu  memburuk.  Pada  saatnya  tubuhmu  akan  mati.  Karena  itu  jika  kamu
melupakan rohmu, jiwamu, maka kamu tak berarti apa-apa. 

Terimalah kenyataan bahwa kamu adalah seorang anak dari Allah, dan hidupmu di dunia
akan  menjadi  semakin  penting  ketika  kamu  menjalani  sebuah  kehidupan  yang  seturut
Hukum-hukum Allah. Hidupmu akan direntangkan,  dan kamu akan diberi sebuah Karunia
yang besar, Kehidupan Kekal. 

Seandainya kamu diperlihatkan kepada sekilas saja dari kehidupan itu, hanya satu jam saja,
maka  kamu  tak  akan  pernah  menentang  BapaKu.  Kamu  harus  tahu  bahwa  kamu  akan
menerima Karunia ini. 

Kamu  akan  hidup  bersama  seluruh  keluargamu,  yaitu  mereka  yang  telah  mati  dalam
keadaan rahmat, dan mereka yang akan membentuk sisa pasukanKu di dunia. 

Tubuhmu  akan  dimurnikan  dan  diciptakan  kembali  kedalam  keadaan  kesempurnaan,
berdasarkan kepada usia dimana kamu menerima Kasih Allah. 

Kamu akan hidup didalam kasih dan damai bersama orang-orang yang kau kasihi dan para
tetanggamu. Tidak satupun dari kamu yang menginginkan apa-apa lagi. 
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Akan ada berbagai tingkatan didalam Firdaus Yang Baru yang terdiri atas 12 bangsa. Pada
tingkatan paling bawah, adalah kota-kota dan desa-desa, dimana semuanya bekerja dalam
keadaan damai, kasih, sukacita dan kepuasan. Tak seorangpun yang menginginkan apa-apa
lagi.  Aku  akan menjadi  Raja  mereka,  Tuan mereka,  dan  Aku akan memerintah  diantara
mereka, didalam Persekutuan Mistik. 

Kemudian ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Mereka akan mempersatukan bangsa-
bangsa secara bersama-sama,  didalam persekutuan bersama Ajaran-ajaranKu dan semua
orang akan berbaur didalam keharmonisan yang penuh dengan satu sama lain, bersama
binatang-binatang di dunia, besar maupun kecil. 

Semua mereka akan hidup dengan makan dari  Pohon Kehidupan.  Tak  seorangpun akan
kekurangan makanan. 

Kemudian  akan  ada  pemerintahan-pemerintahan  dari  bangsa-bangsa.  Mereka  akan
memastikan  bahwa  semuanya  berjalan  selaras  dengan  Ajaran-ajaranKu.  Pemerintahan-
pemerintahanKu itu akan dipimpin oleh para kudusKu dan para rasulKu. 

Hal ini akan berlangsung terus hingga saat akhir, ketika kebangkitan kedua dari orang mati
akan terjadi, bagi saat penghakiman akhir itu. 

Setan akan dilepaskan, bersama semua iblisnya, untuk waktu yang singkat. Kemudian semua
kejahatan akan dimusnahkan. Dan akhirnya KerahimanKu akan dihadirkan kepada dunia,
didalam Langit Yang Baru dan Bumi Yang Baru yang dipersatukan. 

Kemudian semuanya akan dibuka,  ketika misteri  Allah akan diperlihatkan kepada semua
orang, didalam Kemuliaannya yang penuh dan yang terakhir. 

Yesusmu

583. Kemudian akan diberlakukan sebuah imunisasi global yang akan bisa membunuhmu
jika kamu mau menerimanya
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Sabtu, 13 Oktober 2012, jam 16.10 

PuteriKu yang terkasih, nubuatan yang disampaikan di Fatima kini mulai terjadi di dunia. 

Pemerintahan-pemerintahan dunia  tunggal  yang diciptakan  didalam bangsa-bangsa  yang
terus bekerja sama tanpa henti, hampir menyelesaikan pekerjaan mereka yang akan segera
disampaikan kepada dunia. 

Sebagai  hasilnya akan dibentuk sebuah agama dunia tunggal  yang baru yang merupakan
sebuah kekejian di Mata BapaKu. 

GerejaKu telah dirasuki oleh para musuh didalamnya yang tidak lain adalah serigala berbulu
domba. Mereka menipu semua orang yang berhubungan dengannya. 

Kemudian akan diberlakukan sebuah imunisasi global yang akan bisa membunuhmu jika
kamu mau menerimanya. 

Ini adalah sebuah saat ketika hanya doa saja, yang banyak, yang bisa melunakkan akibat dari
kejahatan yang mengerikan ini yang diciptakan oleh sebuah kelompok elit yang berkuasa. 

Mereka  bekerja  di  setiap  bagian  dari  pemerintahanmu  dan  orang-orang  yang  bekerja
sama dengan mereka, setiap hari tahu apa yang mereka lakukan. 

Begitu cerdiknya mereka itu hingga mereka bisa menyuguhkan setiap kejahatan mereka
sebagai sesuatu yang besar, sebuah pelayanan yang besar bagi kemanusiaan. Mereka akan
melakukan segala sesuatu untuk mencemarkan segala hal yang berhubungan dengan Allah. 

Mereka akan menyebarkan dan menganjurkan penyembahan berhala.  Anak-anak Allah
yang menerima aturan-aturan mereka serta ajaran-ajaran mereka akan dirasuki oleh cara
hidup mereka yang fasik. 
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Kamu harus berdoa memohon perlindungan, namun yang lebih penting lagi, kamu harus
berdoa bagi jiwa-jiwa mereka. Karena BapaKu berniat untuk menghukum mereka. Dia akan
menyisihkan  mereka  masing-masing,  satu  demi  satu,  dan  kemudian  menghancurkan
mereka.  Tanpa  bantuan  doa-doamu maka mereka akan musnah  dan akan dicampakkan
kedalam danau api. 

Yesusmu

584.  Mereka yang melakukan pembunuhan berdarah dingin,  bisa diselamatkan melalui
doa-doamu

Minggu, 14 Oktober 2012, jam 18.10

PuteriKu  yang  terkasih,  janganlah  kamu  percaya,  sedikitpun  juga,  bahwa  mereka  yang
berbuat dosa yang mengerikan dan yang kejahatannya menimbulkan kekejaman yang besar
di dunia, tak bisa diselamatkan. 

Mereka yang melakukan pembunuhan berdarah dingin; menyiksa sesama warganya, atau
membunuh  anak-anak  mereka  sendiri,  yang  masih  berada  didalam  rahim,  masih  bisa
diselamatkan melalui doa-doamu.

Banyak dari jiwa-jiwa seperti ini tidak mau mencari penebusan dihadapan MataKu karena
mereka tidak tahu kesalahan yang mereka lakukan. Maka keselamatan mereka tergantung
kepada doa-doamu.

Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang paling Kurindukan. 

Jiwa-jiwa  yang  tersesat  itu,  yang  sangat  jauh  dariKu,  hingga  hanya  dengan  melalui
penderitaan  dari  jiwa-jiwa  kurban  dan  doa-doa  para  muridKu  saja  maka  mereka  bisa
diselamatkan. 
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Bahkan mereka yang secara sengaja menyembah setan dan yang tahu bahwa Aku ini ada,
namun mereka terus mencemooh Aku, juga bisa diselamatkan dari hukuman kekal. 

Aku  meminta  kamu semua untuk  memanggilKu,  melalui  doa  Perjuangan  untuk  mencari
penebusan  bagi  jiwa-jiwa  yang  berada  didalam  dosa  berat  itu  yang  melakukan
pembunuhan.

Doa Perjuangan (80) : Bagi jiwa-jiwa yang melakukan pembunuhan

Oh Yesus yang terkasih 

Aku mohon belas kasihMu bagi mereka yang melakukan pembunuhan 

Aku mohon pengampunan bagi mereka yang berdosa berat

Aku mohon, sudilah Engkau menyelimuti mereka yang menyimpan niat jahat didalam jiwa
mereka, dengan DarahMu Yang Berharga, agar mereka bisa dibersihkan dari kejahatan
mereka.

Amin 

Ingatlah bahwa meski dosa-dosa mereka menyakitkan kamu, para pengikutKu, tetapi jiwa-
jiwa itu membutuhkan pertolonganmu.

Mereka itu telah dirasuki oleh setan dan banyak dari mereka yang tidak mengerti perbedaan
antara kebaikan dengan kejahatan.

Mereka adalah jiwa-jiwa yang membuatKu paling  menderita  dan nyeri.  PenderitaanKu
kini sedang diperpanjang agar mereka semua bisa ditebus.
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Pergilah, para muridKu, dan biarlah KasihKu dan kerendahan hatiKu melimpahi hatimu agar
kamu, melalui kemurahan hatimu didalam menderita, bisa menolong menyelamatkan jiwa-
jiwa malang dan tersesat dari anak-anak Allah ini.

Yesusmu

585.  Ini  adalah saat  yang sulit  dan penuh kesepian bagi  para penglihat  dan para nabi
karena masing-masing mereka bekerja sendiri

Selasa, 16 Oktober 2012, jam 16.20

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku mengatakan bahwa Aku telah mengutus para nabiKu ke
dunia, hal ini berarti bahwa setiap nabi itu diberi dengan sebuah tugas yang khusus. Tidak
ada dua tugas yang bersinggungan.

Kamu,  puteriKu,  seperti  telah Kukatakan kepadamu,  adalah  nabi  yang terakhir.  Jika  ada
orang  yang  muncul  saat  ini  dan  mengaku  mewartakan  SabdaKu,  sejak  kamu  menerima
pesan-pesan ini, dia tidaklah memperoleh kewenangan itu dariKu. 

Banyak  sekali  jiwa-jiwa  yang  berusaha  menarik  perhatian  dan  dalam  beberapa  kasus,
mereka berusaha menurun dari Pesan-pesan Kudus ini, yang diberikan kepada dunia untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa milikKu. 

Aku datang untuk meminta kepada semua anak-anak Allah agar mendengarkan apa yang
Kukatakan namun Aku tidak bisa memaksa mereka untuk mendengarkan Aku. 

Aku  tak  pernah  memerintah  anak-anak  Allah  untuk  berbuat  sesuatu  karena  hal  ini
tidaklah mungkin, karena mereka telah diberi Karunia kehendak bebas. 

Apa yang Kuminta adalah agar kamu membuka hatimu dan membiarkan KasihKu memenuhi
jiwamu.  Aku  menginginkan  kamu  semua,  termasuk  mereka  yang  melakukan  perbuatan
jahat,  agar  mengetahui  bahwa  Aku  mengasihi  kamu.  Keselamatanmu  adalah  menjadi
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prioritasKu.  Bagaimanapun juga nubuatan  yang dikatakan oleh Kitab  Wahyu telah mulai
muncul. 

Mereka  yang  mendengarkan  perintah-perintahKu  dan  menanggapi  panggilanKu  bisa
menyelamatkan banyak sekali jiwa.

KeinginanKu  adalah  agar  kamu  masing-masing  datang  kepadaKu  dan  ikut  merasakan
Kerajaan dari Firdaus Yang Baru itu. 

Aku tidak mengutuk para pendosa yang keras kepala, dan Aku juga tidak memintamu untuk
mengutuk mereka karena ini bukanlah hakmu. Jika kamu mengutuk orang lain maka kamu
tidaklah berbicara dalam Nama Allah. Jika kamu mendorong orang lain untuk menghakimi
sesamanya, dengan mengutuki mereka, maka kamu menentang Aku, Yesusmu.

Aku  memanggil  kamu  semua  agar  mendengarkan  satu  suara  saja  saat  ini.  SuaraKu
hendaknya menjadi pusat perhatianmu jika kamu mau menyelamatkan dirimu, keluargamu,
para  sahabat  dan  para  tetanggamu.  Semua doa  kini  sedang  dicari-cari  untuk  menolong
kamu dan orang-orang yang kau kasihi untuk bersiap-siap menghadapi Pengakuan ImanKu,
Peringatan itu. 

Waktunya sudah dekat sekarang.

Yesusmu

586. Mereka yang masih hidup di zaman akhir itu tak akan mengalami kematian jasmani

Selasa, 16 Oktober 2012, jam 23.30

PuteriKu  yang  terkasih,  rahasia  mengenai  kebangkitan  orang  mati  penting  sekali  untuk
dimengerti.
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Ketika  Aku  mati,  sebagai  manusia  daging,  maka  Aku  menghancurkan  mortalitasmu.
KematianKu itu bukan saja membebaskan kamu dari kematian, tetapi juga dari dosa, setelah
kematian tubuh.  KematianKu di  Kayu Salib memberimu hadiah ‘keadaan yang tak dapat
mati’ didalam KerajaanKu Yang Baru itu. 

Karena  Aku  mati  sebagai  manusia,  maka  Aku  mati  dari  kematian  yang  fana.  Ketika
seseorang mati, mereka menjadi bersifat baka, jika mereka dalam keadaan rahmat. 

Ketika Aku bangkit dari mati, Aku mewariskan Karunia ini kepada mereka yang kini berada
didalam Surga, yang mati dalam keadaan rahmat. Didalam FirdausKu Yang Baru itu mereka
akan memiliki ‘tubuh baka’ yang sempurna. Mereka yang berada di dunia akan menjadi
bersifat baka pula pada saat Kedatangan Yang Kedua dalam sekejap mata saja. 

Sementara  sangkakala  dari  utusanKu  berkumandang,  maka  orang  yang  mati  akan
dibangkitkan, termasuk mereka yang namanya ada didalam Kitab dari yang Hidup, untuk
menikmati Kehidupan Kekal didalam 1000 tahun dari KerajaanKu Yang Baru, seperti yang
dijanjikan  oleh  BapaKu.  Ia  disebut  sebagai  Firdaus  Yang  Baru  dan  segala  sesuatu  yang
bersifat fana hingga saat akhir itu, tidak ada lagi. 

Kamu akan dipersatukan denganKu, Yesusmu.

Kematian bukan lagi menjadi masalah, karena ia tidak ada lagi. 

Kini ketika Aku membawa Karunia keselamatanKu yang terakhir bagimu, maka dengarkanlah
Aku.  

Ikutilah, dan doronglah mereka yang saat ini, seperti yang mereka lakukan sejak zaman Nuh
dulu,  yang  terperangkap  didalam  gaya  hidup  bersenang-senang,  mereka  itu  bertindak
bodoh  karena  mengabaikan  tanda-tanda  ini.  Sama  seperti  zaman  Nuh  dulu,  mereka
terhempas oleh rasa takut ketika air bah itu datang. Jangan sampai hal itu terjadi saat ini.
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Para  pengikutKu  telah  diberi  berbagai  peringatan  yang  banyak,  namun  ternyata  sia-sia.
Masalahnya adalah mereka yang menerima Kebenaran, berbaur dengan mereka yang tidak
menerima Kebenaran, dan hal ini mempengaruhi mereka. 

Kamu harus berusaha menjauh dari  mereka yang menyembah berhala,  dan berdoa bagi
mereka. Jika kamu tidak berusaha menjauh, maka kamu akan tertipu oleh kebohongan dan
roh-roh yang tidak bersih. 

Mereka  yang  menahan  Aku,  akan  terlempar  keluar  dari  perlindunganKu.  Mereka  akan
segera mendapati bahwa kehidupan busuk mereka itu menghancurkan mereka, mula-mula
secara perlahan.  Kemudian mereka akan menolak  Aku,  dan  mereka menjadi  budak dari
kebohongan. Jika kamu hidup bersama mereka, maka kamupun akan diserang. 

Kemudian kamu akan menyesali dirimu karena kamu berbicara tentang Kebenaran, Sabda
Allah. Dan pada tahap itu kamu akan melihat jelas adanya perpecahan di duniamu. Karunia
yang  telah  kau terima dari  Roh Kudus,  membuatmu sadar  dalam sesaat  bahwa mereka
berada dalam bahaya. 

Seandainya mereka itu tahu Kebenaran ini, mereka akan berlari kepadamu. Karena semua
berhala-berhala  palsu  yang  mereka idolakan,  adalah  terbuat  dari  benda materi,  dimana
benda itu diciptakan oleh Allah, namun mereka membuat kesalahan yang klasik. Mereka
memuji kehebatan benda materi, tetapi mengabaikan Pencipta mereka. 

Didalam  Zaman  Damai  Yang  Baru  itu  nanti,  mereka  akan  memiliki  jauh  lebih  banyak,
kesempurnaan yang lebih besar lagi. Namun mereka membelakanginya. 

Aku selalu mengasihi mereka, namun mereka tidak mengasihi Aku, dan hal ini berarti bahwa
mereka tidak ingn memasuki kehidupan yang baru, yang telah Kuciptakan bagi mereka. 

Kehidupan yang baru ini diciptakan dan dimungkinkan karena dua alasan.

262



The Warning Indo 2012

Ketika Aku mati  didalam daging,  Aku menghancurkan kematian.  Ketika Aku bangkit  dari
mati, Aku memberimu Kehidupan Kekal, dimana tubuh tak bisa menguasai kamu lagi. 

Inilah JanjiKu kepada semua anak-anak Allah. Mereka yang masih hidup di zaman akhir itu,
tak akan mengalami kematian jasmani. Mereka itu diberkati. Dalam sesaat mereka dirubah
menjadi tubuh jasmani yang sempurna, didalam persekutuan mistik dengan TubuhKu Yang
Mulia. 

Setelah itu mereka akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang telah mati yang berkenan
bagiKu,  yang akan dibangkitkan dari  mati.  Mereka semua akan hidup didalam FirdausKu
Yang Baru.  

Yesusmu

587. Gelombang perubahan yang besar segera dimulai

Rabu, 17 Oktober 2012, jam 12.30

PuteriKu yang terkasih, gelombang perubahan yang besar segera dimulai.

Banyak sekali orang di dunia akan mengerti, akhirnya, makna dari kehidupan mereka dan
apa yang penting serta apa yang tidak. 

Saat ini dan kedepan, haruslah diperlakukan sebagai saat persiapan bagi Firdaus Yang Baru
di dunia. Ia tak perlu ditakutkan. 

Bagi  mereka yang telah mengenal Aku, Aku telah berkata kepadamu bahwa kamu harus
percaya  penuh  kepadaKu.  Bagi  mereka  yang  belum mengenal  Aku,  Kebenaran  itu  akan
dinyatakan kepada mereka untuk pertama kalinya. 
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Para  muridKu  sekarang  harus  mendaraskan  doa-doa  PerjuanganKu  termasuk  doa
Perjuangan 43 (Volume 8 pesan no. 388) untuk menyelamatkan jiwa-jiwa selama Peringatan
itu, sehingga pembaharuan dunia ini akan terjadi seturut dengan Kehendak KudusKu. 

Segera setelah Peringatan itu dinyatakan, Pesan-pesan KudusKu hendaklah disebar-luaskan
kemana-mana. Ketika hal ini terjadi, banyak orang akan sadar, akan adanya penipuan yang
harus mereka hadapi di negara-negara mereka. Mereka akan belajar bagaimana mengenali
antikris dan mereka akan bisa mempersenjatai dirinya menghadapi siksaannya.

Saat untuk mempersatukan dirimu kepada Hati KudusKu adalah sekarang ini. 

Jika kamu bersatu denganKu maka kamu akan terlindung setiap saat. 

Yesusmu

588.  Allah  Bapa  :  Segera  PuteraKu  akan  diutus  untuk  membuka  Kebenaran  atas
Penciptaan umat manusia 

Kamis, 18 Oktober 2012, jam 18.00

PuteriKu  yang  terkasih,  saat  bagiKu  untuk  mengutus  Putera  TunggalKu,  Yesus  Kristus,
kembali, untuk mengumpulkan anak-anakKu kedalam HatiKu, sudah dekat. 

HatiKu,  sebagai  Sumber  bagi  segala  Kehidupan,  akan  terbuka  untuk  mengumpulkan
semua anak-anakKu menjadi satu.

JanjiKu, untuk menyelamatkan semua anak-anak kecilKu, telah hampir digenapi. 

KeinginanKu  yang  terbesar  adalah  menyatakan  DiriKu  kepada  setiap  orang,  termasuk
mereka yang tidak mengerti mengapa atau bagaimana mereka diciptakan oleh TanganKu. 
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Segera, PuteraKu akan diutus untuk membuka Kebenaran atas Penciptaan umat manusia. 

Saat ini telah dipersiapkan selama beberapa dekade. Hal itu masih belum terjadi hingga saat
ini karena resiko musnahnya banyak sekali anak-anakKu akan sangat besar. 

Segera,  anak-anakKu  akan  diperlihatkan  kepada  Kebenaran  atas  penciptaan  mereka,
keberadaan mereka, serta keadaan jiwa mereka yang tak dapat mati. 

Sementara  peristiwa itu  akan  menimbulkan  pengharapan  dan sukacita  yang  besar  pada
banyak jiwa, namun bagi yang lain-lainnya hal itu akan menjadi sebuah siksaan, yang tak
akan bisa mereka tanggung. 

Sumber Kasih dan KerahimanKu akan dilimpahkan kepada seluruh umat manusia melalui
PuteraKu, Yesus Kristus.

Setelah peristiwa ini akan terjadilah perpecahan yang besar, ketika jiwa-jiwa yang mau
menanggapi KerahimanNya akan disisihkan. 

Jiwa-jiwa  yang  tersisa  akan  diberi  dengan  segala  kesempatan  untuk  mendengarkan
PanggilanKu dari Surga.  

Aku,  Bapa mereka,  akan membuat  DiriKu dikenal  melalui  kekuatan-kekuatan  dari  cuaca.
TanganKu akan disaksikan ketika Aku mengulurkannya untuk meraih semua anak-anakKu,
untuk menyelamatkan mereka dari kematian.  

PanggilanKu akan didengar, tetapi tidak oleh semua. Jiwa-jiwa itu akan diperlihatkan kepada
KasihKu, melalui para nabiKu, didalam upaya terakhir untuk menarik mereka menuju HatiKu.
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Langit akan terbuka dan ditarik menjauh. Seperti sebuah gulungan, langit itu akan digulung,
hingga  tanda-tanda  dari  Surga  akan  dinyatakan.  Suara-suara  dari  para  malaikatKu  akan
menarik perhatian dari jiwa-jiwa kecil milikKu, hingga akhir. 

Kini  Aku  berjanji  bahwa  Sumber  KasihKu  akan  menyelimuti  seluruh  bumi  ketika  Aku
mempersatukan HatiKu dengan hati semua anak-anakKu. 

Campur tangan IlahiKu akan disaksikan oleh milyaran  manusia,  dan banyak dari  mereka
yang  akan  berlari  menuju Tangan  KudusKu  dengan menerima kelegaan.  Kebenaran dari
Rencana IlahiKu serta misteri dari kehidupan di dunia ini akan dibuka untuk disaksikan oleh
semua orang. Sejak itulah manusia akan menerima Kebenaran dari adanya Kehidupan Kekal.

Akhir  dari  penderitaan  di  dunia  ini  sudah  dekat.  Penganiayaan  terakhir,  dimana  setan
memerintah atas anak-anakKu, digenapi. 

Kemudian kebebasan yang ingin Kuberikan kepada anak-anakKu sejak awal, akhinya akan
menjadi milik mereka. 

Lihatlah kepadaKu, anak-anakKu, Bapamu yang mengasihi, karena Aku memegangi kamu di
tanganKu.  Aku  sedang  tiba,  melalui  PuteraKu,  untuk  membawamu  kedalam  KerajaanKu
Yang Baru diatas bumi. 

Inilah warisan yang telah Kujanjikan melalui PuteraKu. Inilah janjiKu kepada semua anak-
anakKu. 

Saat bagi keajaiban-keajaiban besar ini semakin dekat sekali. 

Aku memberkati masing-masing dari anak-anakKu.

Aku mengasihi kamu 
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Aku menyelimuti kamu dan menyatukan kamu kedalam HatiKu.

Bapamu

Allah Yang Maha Tinggi 

589.  Perawan Maria :  Karunia-karunia  yang diberikan jika kamu menerima Tubuh dan
Puteraku 

Jumat, 19 Oktober 2012, jam 09.06

(Pesan ini diterima dalam sebuah penampakan Perawan Maria Terberkati yang berlangsung
selama 20  menit,  dimana  saat  itu  gambaran  Ekaristi  Kudus  muncul  pada  dahi  Perawan
Maria) 

Anakku, hosti yang kau lihat ada pada dahiku ini adalah sebuah lambang yang membuktikan
kepada  semua  anak-anak  Allah  bahwa  kehadiran  yang  sebenarnya  dari  Puteraku  ada
didalam Ekaristi Kudus. 

Puteraku hadir di dunia dan berdiri disamping semua anak-anak Allah setiap hari dengan
harapan agar mereka bisa merasakan KehadiranNya. 

Anak-anak,  hanya  dengan  melalui  penerimaan  Tubuh  yang  nyata  dari  Puteraku,  Yesus
Kristus,  Penebus  umat  manusia,  maka  kamu  diberkati  dengan  berbagai  rahmat  yang
istimewa. 

Ketika  Puteraku  mati  bagi  dosa-dosamu,  sehingga  setiap  anak  Allah  bisa  terhindar  dari
kematian, maka Dia meninggalkan sebuah warisan yang penting sekali. 

Kehadiran Kristus didalam Ekaristi Kudus, adalah nyata dan jika ia dimakan, akan membawa
kepadamu perlindungan yang istimewa.  Ia  membawamu kepada persekutuan yang lebih
erat denganNya. 
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Dia  adalah  Roti  Kehidupan.  Karunia  yang  diberikan  kepadamu  ini,  anak-anak,  janganlah
dipertanyakan lagi ataupun ditolak. 

Berbagai  karunia  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  menerima  Tubuh  dan  Darah  itu
termasuk keselamatan dari Api Penyucian jika Ia diterima setiap hari. 

Pada saat kematianmu, Puteraku akan membawamu menuju LenganNya,  jauh dari  api
didalam Api Penyucian. 

Misa Kudus, yang mempersembahkan Tubuh Yang Nyata dari Puteraku untuk menghormati
Bapaku, juga membawa berbagai manfaat yang sangat besar. 

Semakin banyak Misa Kudus harian yang kau ikuti dan semakin sering kamu menerima
Tubuh dan Darah Puteraku didalam Ekaristi  Kudus,  maka kamu akan diberi  kekebalan
terhadap pemurnian didalam api dari Api Penyucian.   

Kamu yang menolak kehadiran Puteraku didalam Ekaristi Kudus, berarti menjauhkan dirimu
dari Karunia yang besar itu. Kamu tak akan dikutuk jika menolak TubuhNya didalam Misa
Kudus, namun kamu tidak akan menerima banyak rahmat yang ingin Dia limpahkan kepada
semua anak-anak Allah. 

Komuni  Kudus  yang  kau  terima  hendaknya  dikonsekrasikan  secara  benar.  Ketika  kamu
menerima TubuhNya, Dia akan memenuhi kamu dengan sebuah kasih yang rendah hati dan
dalam yang akan menguatkan imanmu dan membawamu menuju Kehidupan Kekal. 

Ekaristi Kudus adalah Karunia yang akan memberimu Kehidupan Kekal. Janganlah lupa hal
ini. 
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Puteraku sangat menderita untuk bisa memberikan Karunia yang besar ini kepada dunia,
yang merupakan kunci menuju Surga. Janganlah kamu menolaknya. Janganlah menentang
kemurahan hatiNya. Janganlah menyepelekan Kuasa dari Roh Kudus. 

Daraskanlah doa Perjuangan (81) ini : Memohon Karunia Komuni Kudus

Oh Hosti Surgawi, penuhilah diriku dengan makanan yang diperlukannya
Penuhilah jiwaku dengan Kehadiran Ilahi dari Yesus Kristus 
Berilah aku rahmat untuk menggenapi Kehendak Kudus Allah.
Penuhilah aku dengan damai dan ketenangan yang berasal dari KehadiranMu Yang 
Kudus. 
Jangan biarkan aku meragukan KehadiranMu.
Tolonglah aku menerima Engkau didalam Tubuh dan JiwaMu, dan semoga oleh Roh 
Kudus maka Rahmat yang dilimpahkan kepadaku akan menolongku mewartakan 
Kemuliaan Tuhan kami, Yesus Kristus 
Murnikanlah hatiku

Bukalah jiwaku dan sucikanlah aku ketika aku menerima Karunia besar dari Ekaristi 
Kudus 
Berilah aku rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya kepada semua anak-anak Allah 
dan berilah aku kekebalan terhadap api dari Api Penyucian. 

Amin. 

Anak-anakku, kamu harus berdoa agar seluruh umat Kristiani mau menerima dan mengerti
Kuasa dari Ekaristi Kudus. Ia merupakan pakaian perlindungan untuk menyelamatkan jiwa-
jiwa dari semua anak-anakku. 

Terimalah Ia dengan kebaikan dan kemurahan hati didalam hatimu. 

Ibumu yang terberkati 

Bunda Keselamatan 
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590. Bagi umat Yahudi, akhirnya mereka akan menerima Kebenaran bahwa Mesias telah
datang

Sabtu, 20 Oktober 2012, jam 22.30

PuteriKu yang terkasih, KedatanganKu Yang Kedua akan menjadi bab yang terakhir didalam
penggenapan PerjanjianKu. Perjanjian ini akan menyaksikan lahirnya Yerusalem Yang Baru. 

Yerusalem Yang Baru ini  akan menandakan penyatuan semua anak-anak Allah yang mau
menerima Sabda Tuhan.

Bagi umat Yahudi, akhirnya mereka akan menerima bahwa Mesias yang benar telah datang
untuk membawa bagi mereka keselamatan yang telah mereka nanti-nantikan. 

Aku, Yesus Kristus, dari  Rumah Daud, akan datang sebagai  Juru Selamat,  seturut dengan
Kehendak Kudus dari satu Allah Yang Benar. 

Mereka menolak Aku, Putera Allah, yang datang dalam wujud daging pertama kalinya dulu.
Namun kali ini, Aku akan datang dari Surga dan akan menyelimuti Umat PilihanKu dengan
karunia KerajaanKu Yang Baru.

Akhirnya mereka akan merasakan damai, karena Kebenaran itu akan terlihat oleh mereka,
dan mereka akan menerima kenyataan dari Keberadaan Allah Tritunggal. Hanya ada satu
Allah. Tak ada yang lainnya. Namun Aku berada didalam persekutuan dengan BapaKu. Aku
Adalah Allah.  Aku datang dalam wujud daging untuk menunjukkan KerahimanKu kepada
umat manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari hukuman kekal. Roh KudusKu juga
berada didalam persekutuan dengan satu Allah sementara ia terwujud didalam jiwa-jiwa
para nabi dan berkobar-kobar didalam jiwa anak-anak Allah. 

Banyak sekali orang yang akan berusaha keras menolak KedatanganKu Yang Kedua termasuk
mereka yang  percaya  akan  satu  Allah  Yang  Benar.  Seperti  yang  terjadi  pada  masa lalu,
mereka tidak akan mau menerima Sabda Allah, ketika ia dinyatakan melalui para nabi. 

Banyak sekali umat Kristiani yang baik dan setia akan terus menolak SabdaKu, hingga akhir. 
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SabdaKu akan ditentang dan dikoyakkan, terutama oleh Gereja Katolik. Tetapi ketahuilah hal
ini. Saat dari KedatanganKu Yang Kedua sudah dekat, dan mereka yang terus menolak Aku,
serta janjiKu kepada BapaKu untuk menciptakan KerajaanNya di dunia, akan dicampakkan. 

Setelah KerahimanKu Yang Besar itu nanti dinyatakan, dan ketika segala kesempatan telah
diberikan kepada semua mereka yang tidak mau menerima Kebenaran, maka kesabaranKu
akan habis sudah.

Yesusmu

591. Milyaran jiwa yang telah berada didalam neraka adalah mereka yang menolak Aku,
tanpa merasa bersalah, selama kehidupan mereka 

Sabtu, 20 Oktober 2012, jam 23.20

PuteriKu yang terkasih, penglihatan yang Kuijinkan untuk kau saksikan tadi malam, adalah
untuk menguatkan spiritualitasmu, untuk menunjukkan kepadamu Kebenaran atas adanya
kehidupan setelah kematian. 

Dalam  kurun  waktu  beberapa  jam  setelah  kematian,  hingga  saat  itu,  setan  masih
mengirimkan pasukan iblisnya untuk menggodai jiwa-jiwa. 

Dia menggodai jiwa-jiwa agar menolak Api Penyucian. Dia melakukan hal yang sama kepada
mereka, yang mati dalam keadaan rahmat, yang akan berjalan menuju Surga. 

Aku menunjukkan kepadamu kecepatan dari jiwa-jiwa yang tercebur kedalam neraka dan
penganiayaan yang mengerikan yang mereka hadapi, hal ini adalah untuk memperingatkan
mereka yang tidak percaya bahwa neraka itu ada. 

Ada milyaran jiwa-jiwa telah berada didalam neraka, dan ada banyak sekali  yang sedang
memasukinya  setiap  detik,  hingga  hal  itu  nampak  bagimu  seperti  pertunjukkan  hujan
meteor yang jatuh, seperti sebuah badai, yang jatuh kedalam danau api.
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Aku juga  memperlihatkan  kepadamu  kejutan  dan  sukacita  dari  jiwa-jiwa,  ketika  mereka
dipungut, pada menit terakhir, dan diselamatkan. Hal ini adalah karena penderitaan yang
dialami oleh jiwa-jiwa kurban, demi keselamatan jiwa-jiwa seperti itu dari dalam neraka. 

Lebih dahulu kamu menyaksikan kengerian  yang luar  biasa,  dan  kemudian rasa takut  di
wajah  mereka,  ketika  Kebenaran  atas  tempat  istirahat  akhir  mereka,  diberikan  pada
mereka.  Kemudian  kamu  diperlihatkan  kepada  sukacita  yang  besar  pada  wajah-wajah
mereka ketika mereka menyadari bahwa diri mereka telah diluputkan.

Milyaran jiwa-jiwa itu, yang telah berada didalam neraka, adalah mereka yang menolak Aku,
tanpa  rasa  bersalah,  selama  kehidupan  mereka  di  dunia.  Banyak  mereka  yang  pandai,
cerdik, berada dalam posisi yang berpengaruh di dunia, yang telah bertindak sedemikian
rupa  untuk  meyakinkan  agar  Sabda  Allah  itu  tidak  didengarkan.  Banyak  orang  yang
bertanggung-jawab karena memerintahkan pembunuhan atas ribuan orang-orang yang tak
bersalah. Mereka membunuh anak-anak Allah tanpa sedikitpun ada penyesalan didalam hati
mereka.  Mereka  melakukan  perbuatan-perbuatan  keji,  termasuk  penyimpangan  sexual,
yang sangat menentang Allah dan diketahui olehNya. 

Banyak juga yang mendorong penganiayaan terhadap Gereja-gereja Allah melalui kegiatan
sekuler,  dan dalam beberapa kasus,  bersekutu dengan musuh didalam misa-misa hitam,
dimana  mereka  menyembah  binatang  itu.  Mereka  itulah  jiwa-jiwa  yang  sedang  kau
selamatkan, puteriKu. Mereka yang jiwanya menghitam dan hatinya membatu.

Ada sepuluh kali lebih banyak jiwa-jiwa didalam neraka dari pada didalam Api Penyucian.
Milyaran jiwa-jiwa yang ada didalam neraka itu berada dalam berbagai tingkatan, melebihi
jumlah mereka yang berada didalam Surga hingga tiga puluh tiga kali  lebih banyak bagi
setiap jiwa.

Tidaklah  mudah  untuk  masuk  ke  Surga,  karena  ia  membutuhkan  komitmen  yang  besar
untuk mempersiapkan jiwamu, untuk bisa memasuki pintu-pintunya. 

Ini adalah saat Kebenaran itu. Kebenaran itu tidaklah selalu menyenangkan, namun ia perlu
dimengerti oleh semua anak-anak Allah.  
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Namun Kerahiman itu amatlah besar. Jika kamu memintanya, bagi dirimu, maka doa-doamu
akan dijawab.  Jika  kamu meminta  agar  jiwa-jiwa lain  diselamatkan,  terutama pada saat
kematian  mereka,  seruanmu  akan  didengarkan.  Jika  kamu  tidak  meminta  KerahimanKu
maka ia juga tidak akan diberikan. 

Pada saat Peringatan itu, KerahimanKu akan dicurahkan kepada seluruh bumi. Kemudian
kamu harus meminta kepadaKu bagi Kerahiman Yang Besar itu, untuk melindungi dirimu. 

Mereka yang menolak KerahimanKu, hal itu adalah atas kehendak bebas mereka sendiri. 

KerahimanKu itu berlimpah, namun hanya sedikit saja yang memintanya. 

Yesusmu

592.  Ketika  mereka  berusaha  menciptakan  Sakramen  didalam  Gereja-gerejaKu,  dari
semangat kebencian, maka mereka akan mengatakan hal itu adalah demi hak asasi dari
pasangan yang sejenis

Minggu, 21 Oktober 2012, jam 10.05

PuteriKu  yang  terkasih,  penglihatan-penglihatan  yang  Kuijinkan  untuk  diperlihatkan
kepadamu, atas jiwa-jiwa yang tercebur kedalam neraka, bukanlah untuk menakut-nakuti
kamu. Sebaliknya, hal itu untuk menunjukkan kepadamu realitas yang ada. Dengan hal itu
kini kamu mengerti betapa Aku sangat menderita setiap hari, ketika Aku menyaksikan jiwa-
jiwa yang tercebur di kedalaman neraka. 

Oh,  seandainya  orang-orang  mengetahui  kengerian  yang  ada  didalam  neraka,  dan  cara
dimana  binatang  itu  menghancurkan  jiwa-jiwa  itu,  maka  mereka  akan  berusaha
menghindari dosa dengan segala cara.
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Jiwa-jiwa yang sama itu masih bisa diselamatkan, puteriKu, melalui doa Rahmat Kekebalan
(Doa Litani MDM no 2). Dengan melakukan hal itu kamu, para muridKu, akan membawa
kelegaan bagiKu dari siksaan yang sungguh menyayat hati ini. 

Mereka  yang  mati  dalam  keadaan  dosa  berat,  ditakdirkan  untuk  memasuki  api  neraka.
Banyak orang yang melakukan dosa-dosa ini, dengan pemikiran bahwa jika memang benar
Allah itu ada,  maka Dia sangatlah  murah hatiNya.  Maka mereka terus berbuat  dosa itu
hingga mereka membenarkan perbuatan dosanya, dan di mata mereka, dosa-dosa itu serasa
tak memiliki akibat apa-apa. 

Mereka  akan  mengatakan  bahwa  mereka  tak  memiliki  pilihan  lain  karena  dosa  itu
diperlukan demi manfaatnya bagi orang lain. 

Melalui dosa pembunuhan, mereka mengatakan bahwa hal itu adalah untuk menghindari
kematian orang lain. 

Melalui  dosa  pelacuran,  mereka  mengatakan  bahwa  hal  itu  adalah  untuk  membantu
memberi makan kepada keluarga mereka. 

Melalui  dosa  aborsi,  mereka  mengatakan  bahwa  hal  itu  adalah  untuk  menyelamatkan
nyawa si ibu dan agar hidup si ibu menjadi lebih mudah. 

Dalam hal penyimpangan sexual, mereka mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang
alami. 

Dan mereka yang ikut serta didalam perbuatan okultisme, mereka mengatakan bahwa hal
itu hanyalah sebuah kesenangan yang tidak berbahaya, namun mereka sebenarnya telah
menghormati binatang itu jika mereka melakukan kegiatan seperti itu. 

Ketika  mereka  menganiaya  orang  lain  dan  merusakkan  bukan  saja  nama  baik  mereka,
namun juga kehidupan sesamanya, mereka mengatakan bahwa hal itu merupakan hukuman
yang perlu, karena dosa-dosa orang lain itu. 
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Ketika mereka menghancurkan orang lain, didalam pikiran, tubuh dan jiwa orang-orang lain,
melalui kediktatoran, mereka mengatakan bahwa hal itu adalah demi kebaikan orang-orang
itu. 

Ketika  mereka  berusaha  menciptakan  sebuah  Sakramen  didalam  Gereja-gerejaKu,  dari
semangat kebencian, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah hak asasi dari pasangan
sejenis yang memiliki hak yang sama dengan orang-orang lain. 

Ketika mereka menghancurkan GerejaKu dari  dalam,  mereka mengatakan bahwa semua
gereja adalah sama. Mereka akan menggunakan alasan bahwa hanya ada satu Allah, maka
mereka boleh memberlakukan sebuah gereja berhala. 

Mereka itu adalah jiwa-jiwa tersesat yang Kukatakan itu.

Untuk  menolong  mereka  maka  terlebih  dahulu  kamu  harus  memandang  mata  mereka.
Berpikirlah  bahwa  mereka  adalah  seperti  anak-anakmu,  saudara-saudaramu  sendiri.
Pandanglah mereka melalui  Mata Allah.  Maka kamu akan merasakan kasih.  Namun rasa
ngeri akan menguasai kamu, karena didalam hatimu kamu tahu adanya kengerian yang akan
mereka hadapi nanti. Maka kamu harus berdoa agar mereka bisa segera melihat Kebenaran.

Begitulah kamu harus berdoa demi keselamatan jiwa-jiwa ini.

Setiap anak Allah, termasuk jiwa-jiwa yang menjadi hitam itu, adalah dikasihi.

Dosa-dosa  mereka  harus  dimusnahkan,  sebelum  semua  anak-anak  Allah  bisa  bersatu,
sebagai satu keluarga, didalam KerajaanKu Yang Baru itu. 

Kamu,  puteriKu,  telah diberi  dengan segala rahmat serta amunisi  untuk menghancurkan
dosa dan untuk menyelamatkan, bukan saja jiwamu sendiri, tetapi juga jiwa-jiwa orang lain. 
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Terima kasih, puteriKu, karena kamu telah menanggapi PanggilanKu. 

Kamu memiliki banyak tugas untuk kau lakukan. 

Yesusmu

593.  Jangan  biarkan  rasa  takut  akan  masa  depan  menguasai  dirimu  karena  hal  itu
bukanlah keinginanKu

Minggu, 21 Oktober 2012, jam 17.50

PuteriKu yang terkasih, banyak sekali  orang yang menerima Pesan-pesanKu,  secara tidak
perlu merasa khawatir akan masa depan dunia ini. Hal ini bisa dimengerti.

Mereka  tak  boleh  berpikir  bahwa  mereka  harus  melepaskan  segala  sesuatu  dan
mengabaikan tugas mereka sehari-hari, mengabaikan pekerjaan mereka, keluarga mereka,
atau orang-orang yang mereka kasihi, untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Aku, Yesusmu, akan memelihara milikKu, selalu. Tak ada yang perlu kau takutkan dariKu.
Apa yang Kuminta adalah doa-doamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Jangan biarkan rasa takut  akan masa depan menguasai  dirimu,  karena hal  itu  bukanlah
keinginanKu. 

Tetapi  Aku  mengharapkan  waktumu  didalam  doa  dan  kurban,  seperti  yang  telah
Kuperintahkan kepadamu didalam Pesan-pesan ini. Teruskanlah kehidupanmu sehari-hari,
dan Sabda KudusKu akan merubah cara pandangmu terhadap kehidupan ini, seterusnya. 
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Kamu tak akan merasakan hal yang sama, dalam hal caramu memandang harta duniawi saat
ini jika dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Kamu harus ingat bahwa kamu tak bisa melayani dua tuan sekaligus, karena hanya ada satu
saja yang musti kau layani, yaitu Allah. 

Aku tidak meminta para muridKu untuk menolak segala sesuatu guna mengikuti Aku. Aku
tidak mengharapkan para pengikutKu untuk menjauhi tanggung jawab mereka sehari-hari
guna mengikuti Pesan-pesanKu ini. Tidak, apa yang Kuminta darimu adalah kasihmu. Kamu
harus  mengikuti  Hukum-hukum  Allah.  Jalanilah  kehidupanmu  sesuai  dengan  Ajaran-
ajaranKu. Hormatilah Sakramen-sakramen. Tunjukkanlah kasih kepada satu sama lain, dan
berdoalah bagi jiwa-jiwa yang tak bisa menolong dirinya sendiri.  

Pergilah dalam damai dengan menyadari  bahwa KerahimanKu adalah besar,  dan kasihKu
kepada  umat  manusia  akan  mengatasi  segala  ulah  binatang  itu  serta  penderitaan  yang
mengerikan yang diberikannya kepada dunia ini.  

Damailah kamu. Aku memberkati kamu.  

Yesusmu

594. Aku berharap untuk memanggil semua anak-anak Allah di Amerika Serikat

Selasa, 23 Oktober 2012, jam 20.30

PuteriKu yang terkasih, Aku berharap untuk memanggil semua anak-anak Allah di Amerika
Serikat agar berdoa demi iman mereka.

Sama seperti di negara-negara Kristiani lainnya, imanmu akan diserang, dan segala upaya
dilakukan untuk menghapus semua jejakKu, Yesusmu.

277



The Warning Indo 2012

Hendaknya kamu membentuk sebanyak mungkin kelompok-kelompok doa yang kamu bisa,
hingga  dengan  bersatu  didalam  Hati  KudusKu,  kamu  akan  diberi  rahmat  untuk  mampu
bertahan menghadapi penganiayaan itu.

Pada saatnya nanti  iman Kristiani  akan dilarang,  bersama dengan agama-agama lainnya,
yang menghormati BapaKu. 

Kamu, para pengikutKu yang terkasih, akan dilindungi dari Surga, namun kamu harus berdoa
memohon kekuatan, karena pergeseran demokrasi akan terbalik. 

Sebagai bangsa terbesar di dunia yang menganjurkan kebebasan, melalui demikrasi, kamu
akan segera dihilangkan hakmu untuk menjadi seorang Kristiani. 

Hak itu meski diambil dari padamu, namun nampaknya seolah ia adalah merupakan gerakan
demokrasi juga. Undang-undang yang baru itu akan segera diberlakukan di negerimu, dan ia
akan  nampak  sebagai  undang-undang  yang  inklusif  agar  semua  orang  bisa  terlindung,
dibawah sebuah agama dunia tunggal. 

Undang-undang  itu  akan  mencemarkan  Nama  KudusKu,  namun  Aku  tidak  akan
meninggalkan kamu. Aku akan memberimu segala pertolongan yang kau perlukan. Apa yang
perlu kau lakukan adalah meminta kepadaKu. 

Aku memperhatikan dan melindungi  kamu, sementara  saat  bagi  kejatuhan gereja-gereja
Kristiani sudah dekat. 

Anak-anakKu,  mereka  akan  menutup  gereja-gereja  yang  menjalankan  Sakramen-
sakramenKu sehingga tempat-tempat itu menjadi tidak bermanfaat. Mereka akan menakut-
nakuti  kamu,  menggertak  para  hamba  kudusKu,  namun  hal  itu  akan  sia-sia.  Kekuatan
mereka tak ada bandingnya dengan kesederhanaan imanmu, kerendahan hati dari jiwamu
serta kasihmu kepadaKu, Yesusmu. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 
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Yesus Kristus 

595.  Janganlah  kamu menolak  pewahyuan-pewahyuan  pribadi  jika  kamu tak  memiliki
persyaratan ataupun kerendahan hati yang diperlukan

Rabu, 24 Oktober 2012, jam 21.11

PuteriKu  yang  terkasih,  adalah  penting  agar  kamu  tidak  mendengarkan  mereka  yang
menyerang Sabda KudusKu. 

Tutuplah  telingamu terhadap upaya yang saat  ini  dilakukan oleh mereka yang mengaku
dirinya sebagai para teolog Katolik untuk menolak Pesan-pesan KudusKu. 

Seperti telah Kukatakan kepadamu, serangan yang terbesar akan berasal dari mereka yang
berada dalam Gereja Katolik  yang mengaku mengenal  Aku, namun yang tidak mengerti
Kitab Wahyu ataupun rahasia-rahasia yang ada didalamnya. 

Mereka tak bisa mengetahui hal ini, karena Aku, Anak Domba Allah, belum mengungkapkan
semua ini. 

Betapa  mereka  itu  mengecewakan  Aku.  Betapa  mereka  itu  melukai  Aku.  Bagi  setiap
penghalang yang mereka lakukan terhadap Pesan-pesanKu ini, mereka telah menusukkan
paku yang baru kedalam TubuhKu. 

Atas setiap perintah yang Kuberikan demi kebaikan seluruh jiwa, yang mereka tolak dengan
semena-mena, maka mereka menyalibkan Aku kembali. 

Namun tidak masalah betapapun mereka menyakiti Aku, karena Aku bersedia mati seribu
kali hanya demi menyelamatkan jiwa berikutnya.
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Mereka bisa mengabaikan  Pesan-pesanKu,  menghina kamu,  puteriKu,  dan  menolak Aku,
namun  mereka tak  akan bisa  menolak  Kehendak  BapaKu  untuk  digenapi  pada  akhirnya
nanti. 

Pada  saat-saat  tertentu  jiwa-jiwa  malang  ini  percaya  bahwa  dirinya  bertanggung-jawab
dengan mengatakan kepada orang-orang agar tidak menerima Pesan-pesanKu. 

Apa  yang  sedang  mereka lakukan  adalah  menghalangi  Sabda  Allah  agar  tidak  diberikan
kepada anak-anak Allah. Jika mereka terus melakukan hal ini maka mereka akan dibungkam
oleh Tangan BapaKu. 

Tak seorangpun bisa menghentikan Aku dalam upayaKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Bagi para hamba kudusKu yang terus menghalangi SabdaKu untuk didengarkan, ketahuilah
hal ini. 

Ucapan-ucapanmu  serta  tuduhan-tuduhanmu  itu  akan  menghilangkan  darimu  berbagai
rahmat yang diberikan kepadamu didalam hidup baktimu. Jika kamu tidak mau memanggil
Aku,  melalui  doa,  memohon  jawaban  yang  kau  perlukan,  maka Aku tak  bisa  menolong
kamu. 

Janganlah  kamu  menolak  pewahyuan-pewahyuan  pribadi  jika  kamu  tak  memiliki
persyaratan ataupun kerendahan hati yang diperlukan. Meski begitu, kamu juga tak boleh
menghakimi seperti itu. Diam sajalah. 

Berdoalah memohon karunia kearifan setiap saat. Jika tidak, kamu akan bersalah dengan
melakukan kejahatan yang besar di Mata BapaKu, kejahatan karena menghalangi Dia untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa, melalui Sabda Kudus PuteraNya. 

Yesusmu

596. Perawan Maria : Pembengkakan sisa Gereja Puteraku akan berlanjut
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Kamis, 25 Oktober 2012, jam 07.30

Anakku, ada semakin banyak orang yang sedang ditarik menuju Pesan-pesan Kudus ini di
seluruh dunia, lebih dari pada saat-saat sebelumnya.

Banyak orang yang tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari pesan-pesan ini. Apa yang
harus mereka ketahui adalah bahwa ini adalah sebuah Karunia bagi umat manusia, untuk
membawa pertobatan. 

Pesan-pesan  ini  diberikan  kepada  dunia  untuk  menarik  jiwa-jiwa  kepada  kebiasaan
berdoa sehingga mereka bisa ikut serta didalam Sakramen-sakramen Kudus.

 

Lebih dari itu, pesan-pesan ini memberi sebuah bentuk ketenangan dan damai didalam jiwa
sehingga ada lebih banyak lagi anak-anak Allah menjadi layak untuk memasuki Firdaus Yang
Baru itu. 

Karena buah dari pesan-pesan ini, maka iman dari anak-anak Allah bisa disaksikan. 

Pembengkakan dari sisa Gereja Puteraku akan berlanjut karena hal ini serta pesan-pesan
kudus lainnya yang diberikan kepada para visiuner yang benar di seluruh dunia. 

Allah sangat mengasihi anak-anakNya sehingga apapun akan dilakukan untuk memastikan
bahwa keselamatan dari seluruh jiwa bisa diperoleh. 

Puteraku telah mempersiapkan dengan baik dan semua rencanaNya, yang akan diperoleh
melalui pesan-pesan ini, akan digenapi. 

Inilah sebabnya mengapa kamu tidak perlu merasa putus asa. 
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Pengharapan adalah penting.

Percayalah kepada Puteraku, dimana kamu pasrah sepenuhnya kepadaNya, maka Dia akan
bisa mengakhiri rencana-rencanaNya untuk menyelamatkan setiap pendosa, dengan melalui
kesetiaanmu kepadaNya. 

Kamu  harus  menyampaikan  janjimu,  anak-anak,  untuk  menerima  perintah-perintahNya,
maka kasihNya akan menyelimuti kamu dan menguatkan kamu. 

Ibumu

Bunda Keselamatan 

597.  Aku berharap agar pasukanKu mendaraskan doa Perjuangan ini demi Kemenangan
bagi sisa Gereja 

Kamis, 25 Oktober 2012, jam 21.50

PuteriKu  yang  terkasih,  hendaknya  kamu  mendorong  semua  pengikutKu  untuk  terus
membentuk kelompok-kelompok doa dimana-mana. 

Saatnya  telah  tiba  bagiKu  untuk  memanggil,  mengumpulkan  kamu  semua,  untuk
membentuk pasukanKu,  sehingga perjalanan menuju kemenangan kekal  itu  bisa  dimulai
hari ini. 

Pada  tanggal  9  Nopember  2012  nanti,  ulang  tahun  ke  dua  dari  panggilan  pertamaKu
kepadamu, puteriKu, Aku berharap agar pasukanKu mendaraskan doa Perjuangan ini demi
Kemenangan dari sisa Gereja.

Doa Perjuangan (82) : Demi Kemenangan Sisa Gereja 
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Yesus,  Raja  dan  Juru  Selamat  dunia,  kepadaMu  kami  sampaikan  rasa  hormat  kami,
kesetiaan dan perbuatan kami, untuk menyerukan KemuliaanMu kepada semua orang.
Tolonglah kami untuk memperoleh kekuatan dan kepercayaan, untuk tegak berdiri dan
mewartakan Kebenaran setiap saat. 

Jangan  biarkan  kami  menyimpang  atau  memperlambat  perjalanan  kami  menuju
kemenangan  itu,  dan  didalam  rencana  kami  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa.  
Kami berjanji untuk menyerahkan diri kami, hati kami, dan segala milik kami, agar kami
bebas dari segala penghalang, ketika kami melalui jalan berduri menuju pintu-pintu dari
Firdaus Yang Baru itu.

Kami  mengasihi  Engkau,  Yesus  yang  terkasih,  Juru  Selamat  dan  Penebus  kami  yang
terkasih.
Kami  mempersatukan  diri  kami,  didalam  tubuh,  pikiran  dan  roh  kami  didalam  Hati
KudusMu.
Limpahkanlah Rahmat PerlindunganMu kepada kami. 

Selimutilah  kami  dengan  DarahMu  Yang  Berharga,  agar  kami  dipenuhi  dengan
keberanian dan kasih untuk tegak berdiri dan mewartakan Kebenaran dari KerajaanMu
Yang Baru itu. Amin. 

Aku meminta kepadamu, para pengikutKu yang terkasih, untuk berkumpul, bertumbuh dan
menyebarkan Sabda KudusKu kepada segala bangsa. 

Aku memintamu agar memusatkan perhatianmu kepadaKu selalu dan bekerja bersamaKu
menuju kemenangan dari keselamatan akhir itu. 

Yesusmu

598.  Mereka  akan  mempertanyakan  dan  menganalisa  SabdaKu  ini  karena  takut
melakukan kesesatan yang mengerikan

Jumat, 26 Oktober 2012, jam 11.06 

283



The Warning Indo 2012

PuteriKu  yang  terkasih,  banyak  sekali  tugas  yang  harus  dilakukan  oleh  para  pengikutKu
untuk memurnikan dunia ini dari serangan yang semakin menyebar, seperti sebuah selimut,
yang menutupi banyak orang yang tidak percaya akan Allah. 

Banyak  sekali  yang  berkelana  di  dunia  ini  tanpa  arah  tujuan.  Mereka  itu  kosong  dari
perasaan-perasaan spirituil dan mereka mengabaikan Kasih Allah. Mereka adalah jiwa-jiwa
yang Kurindukan dan kepada siapa Aku ingin menyelimuti mereka dengan Kebenaran. 

Kamu, para pengikutKu, hendaknya pergi kepada mereka dan mengatakan kepada mereka
bahwa Aku, Yesus Kristus, Anak Manusia, Mesias, akan segera datang. Mereka harus tahu
bahwa mereka tidak akan dicampakkan karena kepada kamulah, angkatan ini, maka Aku
datang saat ini. 

Banyak  juga lainnya yang tahu secara spirituil  akan keberadaan Allah yang akan merasa
penasaran namun ragu-ragu untuk menerima pesan-pesanKu ini. 

Yang lain-lainnya lagi,  yang mewartakan SabdaKu,  dan yang menjadi  umat Kristiani  yang
setia, akan merasa bimbang dan mereka lamban untuk menerima apa yang Kukatakan ini.

Mereka  akan  mempertanyakan  dan  menganalisa  SabdaKu  karena  takut  melakukan
kesesatan yang mengerikan. Mereka takut jika disuapi dengan kebohongan. 

Kemudian  ada  pula  para  pejabat  didalam  gereja-gereja  Kristiani  yang  bangkit  dan
menanggapi  PanggilanKu  ini.  Beberapa ada yang menanggapinya  dengan segera,  karena
mereka  merasakan  kasihKu  merasuki  pembuluh  darah  mereka  ketika  membaca  pesan-
pesanKu ini. 

Yang lainnya lagi merasakan sebuah panggilan dalam sesaat melalui Karunia Roh KudusKu
yang ada didalam Sabda KudusKu. Beberapa akan bersikap lebih penasaran dari pada yang
lain, dan pada saatnya nanti jumlah mereka akan mencapai jutaan orang.

Inilah sebabnya maka kamu, para pengikutKu, harus tetap teguh. Sementara banyak orang
yang akan menolak  kamu, dalam NamaKu,  pada awalnya,  namun hal  itu  akan berubah.
Ketika  Kebenaran  itu  semakin  dikenal  luas  dan  diterima,  maka  kamu  akan  dicari-cari.

284



The Warning Indo 2012

SabdaKu akan diperlakukan dengan kasih dan hormat meski dengan melakukan hal itu jiwa-
jiwa itu akan menderita.  

Tidak masalah betapapun besarnya penentangan terhadap Aku tetapi karyaKu tidak akan
gagal. 

Tanggunglah  penentangan  itu.  Terimalah  kenyataan  bahwa  penyalah-gunaan  akan
diarahkan kepadamu karena pesan-pesan ini. 

Hal ini bisa diharapkan ketika Sabda Allah dicurahkan kepada dunia ini. Mereka yang berada
didalam kegelapan  tak  akan mau menerima SabdaKu  karena hal  itu  akan mengacaukan
kehidupan mereka. 

Hal  ini  akan membuat mereka melakukan evaluasi  ulang atas  kepercayaan mereka yang
sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. 

Menerima  SabdaKu  berarti  mereka  harus  merubah  jalan  hidup  mereka.  Namun  yang
menyedihkan mereka tak memiliki keinginan untuk merubah jalan hidupnya karena hal
itu tidak menarik bagi mereka. 

Aku tidak akan berhenti hingga Aku membuka mata mereka terhadap Kebenaran. Dan Aku
juga  tidak  mengharapkan  kamu,  para  muridKu,  untuk  berhenti  hingga  ada  sebanyak
mungkin orang bersatu, sebagai satu kesatuan, di Mata Allah. 

Yesusmu

599.  Mereka  yang  menghinakan  SabdaKu  yang  diberikan  kepadamu  ini,  puteriKu,
sangatlah menyiksa Aku dengan rasa nyeri yang amat memilukan

Jumat, 26 Oktober 2012, jam 18.00
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PuteriKu yang terkasih, KerajaanKu diatas bumi akan segera menjadi sebuah kenyataan.

Telah dijanjikan sejak lama oleh BapaKu yang terkasih, Kerajaan Yang Baru itu, Firdaus Yang
Baru, adalah merupakan Karunia yang terbesar. 

Rahasia untuk memahami Kerajaan Yang Baru itu terletak didalam misteri penderitaanKu di
Taman Getsemani. Ketika Aku jatuh tertelungkup dihadapan BapaKu, menangis sedih sekali,
hal  itu  disebabkan  karena  hilangnya  jiwa-jiwa  pada  masa  yang  akan  datang  yang  akan
terbakar didalam api neraka, meski sudah ada Kurban SalibKu. 

Penghinaan  yang  Kualami  didepan  Ponsius  Pilatus  tidaklah  menyakitkan  Aku  karena
cemoohan orang banyak saat itu, tetapi karena Aku tahu bahwa jiwa-jiwa yang sama itu
akan terlepas dariKu. Maka Aku menangis dengan air mata kesedihan ketika Aku melihat
mereka  ditipu  oleh  setan,  sebuah  kuasa  jahat  yang  tak  bisa  mereka  lihat  namun  yang
merasuki setiap serat keberadaan mereka. 

Ketika  kamu melihat  Aku  merasa  khawatir,  puteriKu,  hal  itu  adalah  karena alasan  yang
benar.  Bagi  jiwa-jiwa yang  mencemoohkan pesan-pesan ini  Aku  juga  menangis.  Mereka
tidak  sepenuhnya  bersatu  denganKu.  Karena  dosa  kesombongan  mereka,  kecongkakan
mereka, ketidak-tahuan serta tidak adanya kerendahan hati, mereka menghinakan SabdaKu.

Kemudian  mereka  berusaha  menghalangi  hati  yang  akan  Kuraih,  hingga  tidak  mau
memeluk Sabda KudusKu. 

Bagi  mereka juga Aku menangis karena mereka tidak tahu akibat-akibat yang serius dari
perbuatan mereka karena mereka mengkhianati SabdaKu yang benar, ketika ia dihadirkan
kepada setiap anak-anak Allah saat ini. 

Banyak  sekali  jiwa-jiwa  yang  tak  mengenal  SabdaKu  akan  musnah,  karena  perbuatan
mereka yang berkata bahwa dirinya mewakili Aku di dunia. 
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Sama seperti Aku dulu menderita kesedihan yang mengerikan ketika menghadapi cemoohan
orang-orang  yang berdiri  disamping  tahta  emas  Ponsius  Pilatus,  maka saat  ini  Aku  juga
menderita seperti itu. Rasa sakit yang Kuderita, melalui kamu, puteriKu, tidaklah berbeda
saat ini dengan yang dulu. 

Mereka  yang  menghinakan  SabdaKu  yang  diberikan  kepadamu,  puteriKu,  sangatlah
menyiksa Aku dengan rasa nyeri yang amat memilukan.

Mereka telah memukulkan paku-paku yang terakhir sekali lagi, melalui jiwa milikKu yang
menderita, untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. 

Berdoalah agar BapaKu melalui KerahimanNya, akan bersikap toleran terhadap jiwa-jiwa itu
yang berusaha, oleh tangan si penipu, membuat Sabda Allah menjadi tak berdaya. 

Berhati-hatilah anak-anakKu terhadap orang-orang yang dengan keras menentang SabdaKu
didalam pesan-pesan ini. Kamu harus berdoa bagi jiwa-jiwa mereka. 

Yesusmu

600.  Adalah  karena  ulah  tangan  mereka  hingga  petir,  gempa  bumi  dan  tsunami
menyerang dunia ini

Sabtu, 27 Oktober 2012, jam 21.35

PuteriKu yang terkasih, ada sebuah rencana untuk memulai gelombang pemberitaan global.

Namun  pemberitaan  itu  bukanlah  mengenai  Allah,  sebaliknya,  ia  akan  memberitakan
sebuah kebohongan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, dan tak bisa ada.
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Mereka akan mengatakan, dengan menggunakan penalaran manusia dan evaluasi  ilmu
pengetahuan, bahwa Allah hanyalah sebuah isapan jempol dari imajinasi manusia. 

Pemberitaan ini bukanlah sebuah kebetulan saja karena hal itu telah direncanakan dengan
baik  dan  dikampanyekan  secara  terkoordinasi,  dirancang  oleh  kaum  atheis  yang
kesetiaannya adalah kepada setan.

Hati,  pikiran dan jiwa mereka telah dicuri  oleh setan yang memanfaatkan kesombongan
intelektual  mereka  untuk  menyatakan  kebohongan  yang  congkak  untuk  menghalangi
Kebenaran ini. 

Ini adalah rencana untuk memutar-balikkan hati manusia, dimana saja, karena hati mereka
sendiri bersifat dingin dan tidak mengasihi. Kemudian akan muncul sebuah pengumuman
diberlakukannya sebuah agama yang baru sebagai pengganti melalui undang-undang. 

Agama dunia tunggal itu akan menghormati binatang itu karena melalui tangan para budak
dari raja kegelapan maka kekejian itu akan terlaksana. 

Kaum atheis yang mengendalikan rencana ini adalah para pengikut setia dari setan.  

Dengan yakinnya mereka memuji  binatang itu dan tidak berpikir  apa-apa ketika mereka
menyakiti dan menyiksa melalui perbuatan mereka. 

Misi  mereka adalah  menghapuskan kesetiaan  kepada satu  Allah yang benar.  Allah yang
mengasihi  masing-masing  anak  yang  diciptakanNya.  Mereka  menolak  upaya  yang  kini
sedang dilakukan oleh Surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. 

Adalah karena ulah tangan mereka hingga petir,  gempa bumi dan tsunami menyerang
dunia ini.
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Upaya mereka akan dihentikan. 

Mereka  akan  menderita  dengan  mengerikan  sekali  dan  nasib  akhir  mereka  yang
menyedihkan itu sudah dinubuatkan. 

Perang Armageddon akan terjadi dengan sangat dahsyat karena Allah tak akan mundur lagi
serta mengijinkan perusakan ini terus terjadi. 

Pemurnian-pemurnian yang sangat mengerikan akan menyapu bersih kaum berhala yang
menolak Sabda Allah. 

Berdoa  kepada  Allah,  memohon  KerahimanNya,  adalah  satu-satunya  cara  untuk
meringankan pemurnian-pemurnian itu.  

Doa-doamu  yang  memohon  pengampunan  atas  jiwa  mereka,  adalah  satu-satunya  jalan
dimana jiwa mereka bisa diselamatkan. 

PuteriKu, banyak sekali kehancuran akan terjadi karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh
kelompok atheis yang akan dipaksakan kepada dunia ini. 

Banyak orang yang tidak menyadari betapa bahayanya perbuatan mereka. 

Banyak  yang  tidak  tahu  apa  yang  sedang  mereka  lakukan  karena  mereka  itu  adalah
pembohong. 

Mereka percaya kepada Allah namun mereka telah memilih  hukuman setimpal  dariNya,
yaitu berupa setan, sebagai allah mereka, dengan kehendak bebas mereka sendiri.  
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Apa yang mereka inginkan adalah mencuri jiwa-jiwa. 

Allah,  BapaKu,  dengan  kuasaNya  akan  campur  tangan,  bukan  saja  dengan  menghukum
mereka, tetapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum ia direnggutkan dariNya.  

Yesusmu

601.  Allah  Bapa  :  Adalah  demi  menyelamatkan  jiwa-jiwa yang  tak  berdosa  maka Aku
menghukum orang-orang jahat itu

Minggu, 28 Oktober 2012, jam 18.00 

PuteriKu yang terkasih, Pengetahuan Iiahi hanya digapai oleh sedikit saja dari anak-anakKu,
meski Aku mengijinkan banyak sekali untuk mereka ketahui.

Memahami  Sabda  KudusKu  memang sulit  bagi  banyak  orang  namun sebenarnya  hal  itu
adalah sederhana saja.

Aku mengasihi anak-anakKu, namun mereka direnggutkan dariKu ketika Adam dan Hawa
melepaskan hak mereka atas Kerajaan IlahiKu. Tergoda oleh ular yang iri hati, maka dia yang
telah  diberi  dengan  segala  kehormatan  dan  karunia,  anak-anakKu,  telah  membelakangi
sebuah Kerajaan yang mulia di bumi. 

Mereka  menjauhi  kehidupan  kekal  dan  karena  hal  ini  maka  semua  anak-anak  mereka,
angkatan demi angkatan, menderita. 

Kemudian  PuteraKu  diutus  untuk  menyelamatkan  anak-anakKu  dari  neraka  yang  kekal
dengan cara membebaskan mereka dari dosa. Kini Dia akan datang untuk mengembalikan
ke dunia Firdaus yang hilang itu, seperti yang dimaksudkan sejak semula. 
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PuteriKu, kini berbagai persiapan bagi pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa telah dimulai.

Katakanlah kepada anak-anakKu bahwa Aku melimpahkan rahmat yang istimewa kepada
mereka. 

Rahmat  ini  akan  memberi  mereka  dengan  kekuatan  yang  lebih  ketika  mereka  berdoa
memohon keringanan atas  pemurnian-pemurnian itu.  Melalui  doa-doa dan permohonan
dari  anak-anakKu,  maka mereka bukan saja bisa menyelamatkan jiwa-jiwa kaum berhala
yang menentang Aku, tetapi mereka juga bisa menahan TanganKu, yang akan jatuh untuk
menghentikan mereka yang berbicara demi binatang itu. 

Aku menghukum anak-anakKu yang memiliki hati yang jahat. Aku melakukan hal ini bukan
saja untuk menghukum mereka yang menimbulkan kejahatan yang mengerikan, tetapi juga
untuk menghentikan mereka mencuri jiwa-jiwa melalui kebohongan mereka. 

Adalah  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  yang  tak  berdosa,  yang  dirasuki  oleh  para
pembohong, hingga Aku menghukum orang-orang yang jahat itu. 

Hendaknya anak-anakKu tetap kuat demi kepentingan semuanya. 

Doa akan menjadi senjata yang akan membantai binatang itu. Hal itu terjadi bukan melalui
perang, bukan melalui kuasa dari mereka yang dipilih berada di tempat-tempat yang tinggi
atau  mereka yang memimpin gereja-gerejaKu di  dunia,  hingga perusakan oleh setan  itu
berhenti. Adalah dengan melalui iman dari mereka yang setia kepadaKu, Allah Yang Maha
Tinggi,  dan  mereka yang menerima PuteraKu Yesus Kristus,  sebagai  Juru Selamat,  maka
dunia akan diselamatkan. 

Kamu, anak-anakKu yang setia, akan menjadi kunci bagi keselamatan semua anak-anakKu.
Doa-doamu akan didengarkan. Permohonanmu untuk menyelamatkan para pendosa akan
dijawab.   

Aku mengasihi kamu. Aku berterima kasih kepadamu atas kasihmu kepada PuteraKu dan
Aku memberkati kamu. 

291



The Warning Indo 2012

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

602.  Pemurnian-pemurnianNya  yang  dahsyat  ini,  dengan  skala  yang  belum  pernah
disaksikan di dunia sebelumnya, bisa dikurangi

Senin, 29 Oktober 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, seperti telah Kukatakan, gelombang perubahan telah mulai, ketika
tangan  BapaKu  kini  menjatuhkan  pemurnian-pemurnian  bukan  saja  di  Amerika  Serikat,
tetapi juga di negara-negara lainnya. 

Semua bencana ekologis ini akan terus terjadi dimana-mana, hingga umat manusia telah
dimurnikan. 

Kamu harus berdoa agar jiwa-jiwa yang menolak Allah itu bisa diselamatkan dari api neraka,
melalui kemurahan hati orang-orang lain, melalui doa-doa mereka. 

Tanda-tanda  ini  adalah  untuk  menunjukkan kepada umat  manusia  bahwa saatnya  telah
berubah. Tak ada satupun yang akan atau bisa tetap sama hingga bumi ini dimurnikan dan
memungkinkan Kedatangan Yang Kedua itu terjadi. 

Semua keadaan saat  ini,  dimana  dosa telah memporak-porandakan dunia,  tidak  layak
untuk menerima kedatangan Mesias. 

Tanda-tanda ini adalah merupakan petunjuk dari datangnya zaman akhir, para pengikutKu,
dan kamu harus mempersiapkan jiwamu. 
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Segera, hanya ada sedikit saja, termasuk orang-orang atheis yang hatinya membatu, yang
akan bisa mengabaikan Tangan BapaKu. 

Bagaimanapun  juga  pemurnian-pemurnianNya  itu,  dengan  skala  yang  belum  pernah
disaksikan di dunia sebelumnya, bisa dikurangi dan diringankan melalui doa-doamu. 

Namun semua itu akan terus terjadi hingga manusia mau menerima Kebenaran. 

Hari Tuhan, yaitu saat Kedatangan Yang Kedua, terus semakin mendekat dengan berbagai
peristiwa musti terjadi lebih dahulu. 

Hal ini akan menjadi saat-saat yang sulit bagi anak-anak Allah termasuk mereka yang kuat
imannya. 

Namun  mereka  yang  memperlihatkan  kasih  dan  kesetiaannya  kepadaKu,  Yesus  mereka,
banyak  yang  mengalami  rasa  damai  karena  mereka  tahu  bahwa  Aku  akan  datang  dan
membawa mereka menuju FirdausKu Yang Baru itu.  

Kesejahteraan  didalam  Kerajaan  Yang  Baru  ini  haruslah  dikejar  dan  hendaknya  kamu
merindukan Karunia yang besar ini. 

Tetaplah  kamu kuat  dan percaya kepadaKu.  Kamu harus  mengerti  bahwa BapaKu musti
menghukum mereka yang merencanakan perbuatan-perbuatan yang mengerikan itu.  Dia
telah berjanji akan menghentikan perbuatan mereka dan mereka akan disapu bersih. 

Tanda-tanda itu kini akan terlihat diseluruh penjuru dunia untuk memastikan bahwa umat
manusia tidak merasa ragu lagi kekuatan siapa yang melakukan pemaksaan itu. 

Hanya  Allah  yang  bisa  memerintahkan  kekuatan-kekuatan  itu.  Kekuatan  lainnya  hanya
berlangsung singkat saja. Namun kuasa Allah adalah tak terhingga dan tak ada orang yang
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bisa  mengalahkan  Pencipta  dan  Pembuat  dari  segala  sesuatu  yang  kelihatan  dan  tak
kelihatan.

Yesusmu

603.  Di  dunia  saat  ini,  hanya  dengan  mengucapkan  percaya  kepadaKu saja,  Yesusmu,
sudah bisa menimbulkan rasa malu

Selasa, 30 Oktober 2012, jam 19.10

PuteriKu  yang  terkasih,  hendaknya  kamu  tahu  sekarang  bahwa  penderitaan  yang  kau
tanggung, demi NamaKu, akan terus berlangsung hingga saat terakhir dari tugas ini. 

Hal  ini  cukup sulit  untuk kau dengarkan,  tetapi  ketahuilah hal  ini.  Tugas  ini  adalah yang
paling  sulit  diantara  semua  tugas  lainnya  yang  diberikan  kepadamu.  Kamu  akan
dicampakkan di belantara dan kamu akan merasa terpencil  dan kesepian. Suaramu akan
diabaikan namun Sabda KudusKu akan menyentuh jutaan hati.

Kehendak KudusKu akan kau ikuti setiap saat meski kamu sering merasa tidak cukup kuat.

Kelemahanmu  adalah  menjadi  kekuatanmu  karena  kepasrahanmu  kepadaKu.  Karena  itu
maka Aku tak akan meninggalkan kamu tanpa pertolongan dari orang lain. Namun kamu
akan berjalan sendirian didalam tugas ini.  Satu-satunya pendampingmu adalah Aku. Aku
menyatukan penderitaan kita menjadi satu. 

Kamu,  puteriKu,  akan  selalu  membutuhkan  RahmatKu  untuk  mendapatkan  daya  tahan.
Untuk  menanggung  tugas  ini  dan  mewartakan  Sabda  KudusKu  kepada  dunia  yang  tak
mengenal rasa syukur, tidaklah mudah. Ia memerlukan ketetapan hati dan keberanian yang
besar. 

Hal ini berlaku bagi semua muridKu, termasuk mereka yang mengasihi Aku namun yang
tidak mau menerima pesan-pesan ini.
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Berbagai  penghalang yang kau hadapi  didalam tugas ini  akan semakin meningkat bagi
kamu semua, pasukanKu yang setia. 

Kamu harus menerima secara bermartabat  bahwa jika kamu mengikuti  Aku maka kamu
akan  menderita.  Hanya  sedikit  sekali  jiwa  yang  bisa  menanggung  penderitaan  yang
mengenai semua orang yang mendekatkan dirinya kepada Ajaran-ajaranKu. 

Di dunia saat ini,  hanya dengan mengucapkan percaya kepadaKu saja, Yesusmu, sudah
bisa menimbulkan rasa malu.

Bukan  saja  hal  itu  membuatmu  merasa  tidak  nyaman,  ketika  kesetiaanmu  kepadaKu
dinyatakan secara terbuka. Tetapi kamu juga akan menderita karena Aku. 

Ingatlah, menderita adalah sebuah rahmat yang istimewa. Sulit sekali untuk menanggung
penderitaan dan banyak sekali jiwa yang berbalik menjauhi Aku karena hal itu. Namun kamu
harus ingat hal ini. Jika kamu menderita dalam NamaKu, maka Aku akan memegangi kamu
dan mencurahkan RahmatKu kepadamu. Maka ditengah segala penderitaanmu, hal itu akan
membawa damai bagi jiwamu.

PuteriKu,  janganlah  kamu  menyerah.  Janganlah  kamu  merasa  ditinggalkan  karena  Aku
berada lebih dekat lagi denganmu ketika kamu merasa sendirian. Aku berada lebih dekat
denganmu selama saat-saat siksaan ini. Hendaknya kamu terus meminta segala pertolongan
dengan  meminta  kepada  IbuKu  yang  terberkati  dan  semua  para  kudus  agar  datang
menolongmu. 

Segera kamu akan mengerti bahwa meningkatnya penderitaan itu adalah akibat langsung
dari  segala  penentangan  terhadap  tugas  ini  oleh  setan.  Dia  sangat  takut  karena
perjuangannya sudah hampir selesai. Dia membenci kamu karena banyaknya jiwa-jiwa yang
diselamatkan melalui tugas penyelamatan ini. 

Yesusmu
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604. Kamu telah diberi baju zirah. Gunakanlah itu

Kamis, 1 Nopember 2012, jam 18.00

PuteriKu  yang  terkasih,  kini  hendaknya  kamu  bangkit  dan  bersatu  didalam  kasih  untuk
mempersiapkan diri bagi saat-saat yang sulit ini, yang ada dihadapanmu.

Kamu, sebagai pasukanKu yang kuat, telah diberkati dan kamu dilindungi dengan Meterai
BapaKu, Meterai dari Allah Yang Hidup (Doa Perjuangan 33).

Atas segala sesuatu yang dilemparkan kepadamu dari segala penjuru, ingatlah selalu bahwa
Aku ada bersamamu. 

Berbagai peristiwa, termasuk bencana-bencana ekologis, peperangan, perpecahan didalam
GerejaKu  di  dunia,  kediktatoran  didalam  masing-masing  negerimu,  akan  menjadi  satu,
sebagai intinya, dan semuanya itu akan terjadi pada saat yang sama.

Begitu banyak gangguan akan menimbulkan air mata serta kertak gigi, namun ada satu yang
tetap utuh. Hal itu adalah Kuasa Allah serta KasihNya kepada semua anak-anakNya. 

Pertempuran  ini  akan  dibuka  dihadapan  dunia  dan  kamu,  pasukanKu,  janganlah  kamu
gemetar ketakutan. Semuanya akan berjalan baik didalam KerajaanKu dan tempatmu telah
dipastikan disana. Adalah kepentingan orang lain yang harus kau perhatian sekarang. 

Kamu  telah  diberi  baju  zirah.  Gunakanlah  itu.  Doa-doa  PerjuanganKu  akan  banyak
membantu mengurangi kengerian itu, yang disebabkan oleh dosa-dosa umat manusia. Maka
daraskanlah doa Perjuangan (83) berikut ini guna meringankan pemurnian-pemurnian itu. 

Doa Perjuangan (83) : Untuk meringankan pemurnian-pemurnian 
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Oh  Bapa  yang  terkasih,  Allah  Yang  Maha  Tinggi,  kami  anak-anakMu  yang  hina  ini,
bersujud dihadapan Kemuliaan TahtaMu di Surga.

Kami mohon kepadaMu, selamatkanlah dunia ini dari setan.

Kami mohon KerahimanMu bagi jiwa-jiwa yang menimbulkan kesulitan besar bagi anak-
anakMu.

Ampunilah mereka. 

Usirlah pergi antikris ketika dia memperlihatkan dirinya. 

Kami mohon kepadaMu, Allah yang terkasih, untuk meringankan Tangan pemurnianMu. 

Kami mohon kepadaMu terimalah doa-doa serta penderitaan kami, untuk meringankan
penderitaan anak-anakMu saat ini. 

Kami percaya kepadaMu.

Kami menghormati Engkau.

Kami bersyukur atas kurban agung yang Kau lakukan ketika Engkau mengutus Putera
TunggalMu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa.

Kami menyambut PuteraMu sekali lagi sebagai Juru Selamat umat manusia.

Lindungilah kami. Hindarkanlah kami dari segala gangguan. Tolonglah keluarga-keluarga
kami. Kasihanilah kami. 

Amin. 

Kamu,  pasukanKu,  telah  dipersiapkan  dengan  segala  cara.  Apa  yang  perlu  kau  lakukan
adalah percaya kepadaKu. Jika kamu percaya sepenuhnya kepadaKu, maka kamu akan bisa
menyerahkan seluruh kasihmu,  penderitaanmu,  kekhawatiranmu dan sakitmu kepadaKu,
Yesusmu. 

Jika hal ini terjadi maka kamu bisa menyerahkan segalanya kepada tanganKu yang kudus
dan penuh kasih. 

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilanKu. 
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Yesusmu

605.  Perawan  Maria  :  Berbaliklah  dan  mintalah  kepada  Puteraku  agar  menuntunmu
menuju KerahimanNya yang berlimpah

Jumat, 2 Nopember 2012, jam 14.00

Anakku, kegelapan yang menyelimuti dunia ini terlibat dalam berbagai bentuknya.

Undang-undang diberlakukan yang memecah-belah keutuhan keluarga, menjadi bukti dari
pengaruh setan didalam pemerintahanmu. 

Undang-undang yang mendukung aborsi telah meremukkan Hati Bapaku. Tak seorangpun
yang berhak ikut campur tangan didalam Penciptaan Allah,  namun inilah yang dilakukan
oleh umat manusia, setiap hari, tanpa ada rasa bersalah ataupun malu. 

Anakku, kamu harus berdoa banyak demi penebusan umat manusia, karena segera, mereka
akan terpisah menjadi dua kelompok. Yaitu mereka yang setia kepada Allah, dan mereka
yang  menolak  Dia.  Saudara  akan terpisah dari  saudara,  hubungan bertetangga terpecah
belah, dan keluarga-keluarga juga terpecah-belah. Saat seperti ini telah dinubuatkan. 

Untuk  memastikan  bahwa Allah  bisa  menyelamatkan  sebanyak  mungkin jiwa,  maka Dia
memberi mereka dengan banyak sekali kesempatan untuk berbalik kepadaNya. 

Berdoalah sekarang, bagi keluarga-keluargamu, sahabat-sahabatmu dan para tetanggamu
sebelum  perpecahan  akhir  itu  terjadi.  Karena  hari  dari  Kedatangan  Yang  Kedua  dari
Puteraku telah dekat. 

Kamu,  anak-anakku,  menjadi  sangat  bingung.  Kebingungan  ini,  dan  kekosongan  jiwa ini,
disebabkan karena tidak adanya kepercayaan kepada Allah. Tak ada jiwa yang bisa hidup
tanpa Kasih Allah didalam hati mereka. 
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Mereka menjadi seperti bejana kosong yang mengapung diatas laut tanpa memiliki tujuan
akhir  hidupnya.  Mereka terombang-ambing tanpa arah dan tujuan ditengah kekosongan
yang luas dimana tak ada yang bisa memuaskan disitu, dimana tak ada di dunia ini yang bisa
membawa damai sejati kepada mereka. 

Berbaliklah dan mintalah kepada Puteraku agar menuntunmu menuju KerahimanNya yang
berlimpah maka Dia akan membawa kepadamu damai yang kau cari-cari itu. Apa yang perlu
kau lakukan adalah memintanya. 

Mintalah kepadaku, Ibumu yang mengasihi, untuk menuntunmu kepada Puteraku. Aku akan
menuntunmu dan melindungi kamu selalu, dalam setiap langkah di jalanmu. 

Ibumu yang mengasihi 

Ratu Damai 

Bunda Keselamatan 

606. Segera, dosa akan tidak ada lagi. Siksaan dosa akan menjadi sebuah kenangan masa
lalu

Sabtu, 3 Nopember 2012, jam 19.00

PuteriKu yang terkasih, ketika jiwa-jiwa tersesat menjauhi Aku, dan ketika mereka tunduk
kepada dosa, maka mereka tidak usah takut kepadaKu.

Segera setelah kamu berdosa, para pengikutKu yang terkasih, maka kembalilah kepadaKu.  

Janganlah kamu merasa malu untuk datang kepadaKu setelah kamu berbuat dosa. Inilah
satu-satunya cara dimana kamu bisa mendapatkan kekuatan untuk berjalan bersamaKu lagi.
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Jika kamu tidak datang kepadaKu, dan sebaliknya, kamu menghindari Aku, maka kamu akan
menjadi  semakin  lemah,  dan  kamu  akan  membiarkan  dirimu  terpapar  kepada  godaan-
godaan yang ditaruh dihadapanmu setiap hari oleh setan. 

Setiap anak lahir bersama dosa. Dosa asal haruslah dihapuskan, melalui Sakramen Baptis.
Setelah itu jiwa-jiwa masih terus digodai sepanjang umat manusia masih berada dibawah
pemerintahan setan. 

Untuk membebaskan dirimu dari  dosa  adalah  sederhana saja.  Pertama hendaklah  kamu
tahu  didalam  hatimu  bahwa  kamu  berbuat  dosa.  Banyak  orang  di  dunia  saat  ini  tidak
mengira bahwa dosa memiliki akibat. Namun jika manusia mau mengakui secara terbuka
apa yang dirasakannya setelah dia berdosa, maka kamu akan melihat kenyataan bahwa rasa
damai didalam hatimu telah terkoyak. 

Dosa dirasakan oleh sebagian besar jiwa-jiwa hingga ia menjadi sangat gelap, hingga hanya
dosa  berikutnya  saja  yang  bisa  memuaskan  nafsu  mereka.  Inilah  sebabnya  kamu  harus
mencari  pengampunan Allah setiap kali  kamu berbuat  dosa.  Jika tidak,  maka dosa akan
semakin  bernanah  dalam dirimu dan  kamu akan  mendapati  dirimu semakin  sulit  untuk
menahan godaan. 

Jika kamu merasa menyesal didalam hatimu, panggillah Aku, Yesusmu yang mengasihi, agar
menolong kamu. 

Tak  ada dosa  yang tak  dapat  diampuni,  kecuali  dosa  penghujatan  terhadap  Roh Kudus.
Panggillah Aku selalu  agar  menolongmu,  betapapun memalukannya dirimu, karena dosa
yang kau lakukan.  

HatiKu  meraih semua anak-anak  Allah.  Kamu adalah  ciptaanNya  yang berharga  dan Dia
mengasihi  kamu  semua  meski  kamu  berdosa.  Perangilah  dosa  dengan  cara  mencari
penebusan, setiap kali kamu berbuat dosa. 

Segera, dosa tidak akan ada lagi. Siksaan dosa akan menjadi sebuah kenangan masa lalu. 
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Yesusmu

607. Jalan menuju KerajaanKu yang kekal dipenuhi dengan bebatuan tajam

Senin, 5 Nopember 2012, jam 17.45

PuteriKu yang terkasih, janganlah ada orang yang mengira bahwa dirinya bisa tetap kuat
imannya, tanpa harus berjuang demi kebenaran. 

Ada banyak sekali penghalang, yang menghadang imanmu kepada Allah. Dan hanya mereka
yang berteguh didalam doa yang bisa mempertahankan kobaran api kasihnya kepada Allah
tetap menyala didalam jiwanya. 

Jalan menuju KerajaanKu yang kekal dipenuhi dengan bebatuan tajam. Sangat menyakitkan
untuk berjalan dengan telanjang kaki sepajang bermil-mil jauhnya, dimana kamu mengalami
segala goresan, nyeri yang menusuk, dimana kamu harus mengalami kesulitan pada setiap
langkah yang kau ambil. Inilah sebabnya banyak jiwa-jiwa yang tak memiliki ketetapan hati
yang teguh, bisa terjatuh ke sisi jalan karena perjalanan ini memang berat. 

Jika kamu mengikuti Aku maka perjalananmu akan selalu menyakitkan. Ia tak pernah mudah
hingga kamu berkata ‘Yesus buanglah sakitku, sembuhkanlah aku dan angkatlah salibku’. 

Hanya  dengan  begitu  kamu  akan  menjadi  mudah  mengikuti  perjalananKu  menuju
KerajaanKu yang mulia. 

Penyaliban itu akan dialami saat ini, dalam setiap tahapannya, oleh semua yang mengasihi
Allah, hingga kepada saat akhir nanti.

Didalam perjalanan waktu menuju KedatanganKu Yang Kedua,  umat kristiani  dan semua
orang yang  mengasihi  BapaKu,  Allah  Yang Maha Tinggi,  harus  menanggung penderitaan
KesengsaraanKu.  
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Hal itu akan dimulai dengan tuduhan bahwa Allah itu tidak ada. Aku ditolak sebagai Putera
Allah. Saat ini Allah Yang Maha Tinggi akan ditolak. Semua orang yang percaya akan disiksa
dan  dikejar-kejar,  ketika  undang-undang  berhala  itu,  sementara  waktu  berjalan,  akan
diberlakukan. Namun banyak orang yang tidak mengenal jalan Tuhan, tak mau mengikuti
kejahatan  itu,  karena  mereka  terjebak  didalam  upaya  pengejaran  kesenangan  pribadi
mereka.

 

Kemudian hukuman akan dikenakan kepada mereka yang menyampaikan kesetiaan secara
terbuka kepada satu Allah Yang Benar. Mereka tak akan bisa diterima dan mereka harus
sembunyi-sembunyi untuk bisa menghormati BapaKu. 

Kurban Misa Kudus harian akan menghilang, seperti yang telah dinubuatkan, karena nabi
palsu itu akan menyatakan diadakannya sebuah misa dengan bentuk yang baru dimana
formula yang lama tidak lagi relevan, demikian katanya. 

KehadiranKu didalam Ekaristi  Kudus akan dihapuskan, dan Makanan Kehidupan tidak lagi
bisa  diberikan  kepada  anak-anak  Allah.  Kemudian  akan  turunlah  tangan  Allah  terhadap
kaum berhala itu yang berbicara dalam Nama Allah. Kesetian mereka kepada binatang itu
akan  mempengaruhi  banyak  orang  dan  mereka  akan  menuntun  orang-orang  yang
disesatkan menuju penjara kegelapan. 

Perpecahan  akan  semakin  meningkat,  hingga  akhirnya  mereka,  semua  anak-anak  Allah,
harus  membuat  keputusan.  Mereka mengikuti  ilusi  palsu itu,  yang  dihadirkan  oleh nabi
palsu itu, yang akan berkata bahwa dia berbicara dalam Nama Allah, atau mereka mengikuti
Kebenaran.

 

Janganlah percaya bahwa dirimu akan cukup kuat untuk bertahan menghadapi tekanan dari
imam-imam palsu itu yang mewakili kepentingan binatang itu. Pengaruh mereka akan besar.
Tanpa pertolonganKu kamu akan digodai untuk membelakangi Ajaran-ajaranKu.  

Bangunlah  kamu  sebelum  saat  itu  tiba.  Panggillah  Aku  setiap  hari  untuk  meminta
pertolonganKu.

Yesusmu
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608. Bumi akan mengerang kesakitan ketika antikris itu mempersiapkan kedatangannya

Senin, 5 Nopember 2012, jam 18.50

PuteriKu yang terkasih, dunia kini harus mempersiapkan diri bagi berbagai perubahan besar,
yang Kuijinkan terjadi guna mempersiapkan umat manusia bagi Kedatangan Yang Kedua.

Banyak upaya telah dilakukan, melalui para pengikutKu, untuk menyelamatkan jutaan jiwa-
jiwa, melalui doa-doa yang telah Kuberikan kepada mereka. 

Para pengikutKu yang terkasih, kesetiaanmu kepadaKu, Yesusmu, berarti bahwa kamu telah
menyerahkan  jiwa-jiwa  itu  kepadaKu  yang  kini  dalam  keadaan  aman,  sebab  jika  tidak,
mereka akan dicampakkan kedalam neraka.  

Begitu kuatnya doa-doamu itu sehingga pada saatnya nanti, ketika ada jutaan lagi jiwa
yang bersedia menerima pesan-pesan kasihKu ini serta pengharapan, maka ada milyaran
jiwa-jiwa akan bisa diselamatkan.  

KaryaKu melalui kamu, para muridKu, menyelamatkan beribu-ribu orang setiap hari. Karena
itu janganlah kamu membiarkan keraguan yang secara alami muncul untuk mengacaukan
kamu dari saat ke saat, yang bisa menghalangi kamu untuk berdoa. 

Kini kamu harus mendengarkan.

Banyak hal akan terjadi sekarang. Badai akan semakin meningkat di seluruh dunia dan
bumi  ini  mengerang  kesakitan  sementara  antikris  mempersiapkan  kedatangannya.
Tidaklah lama lagi dia akan menghadirkan dirinya. 
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PuteriKu,  tetaplah  kamu  memusatkan  perhatianmu  untuk  mewartakan  SabdaKu,  meski
banyak penghalang berada dihadapanmu.  Jangan sampai ada sesuatu yang menghambat
penyampaian pesan-pesanKu kepada setiap orang. 

Bukanlah jumlah orang yang akan menerima Kitab Kebenaran atau pesan-pesanKu, tetapi
jumlah  orang  yang  bersedia  mendaraskan  doa-doa  PerjuanganKu  yang  membuat
perubahan. 

Doa akan melemahkan kekuatan antikris.

Adalah  pemurnian-pemurnian  yang  dikirimkan  ke  dunia  oleh  BapaKu  yang  akan
membantai para pemimpin serta kelompok-kelompok yang menyakiti anak-anakNya. 

Kuasa Allah akan menyelimuti mereka yang mengasihiNya.

Kuasa Allah akan melindungi mereka yang bertobat.

Allah,  BapaKu  Yang  Kekal,  akan  terus  melimpahkan  RahmatNya  hingga  kuasaNya
menyelimuti dan melindungi semua anak-anakNya di dunia. 

Pergilah dalam damai, pengharapan dan kasih. Percayalah kepadaKu maka semuanya akan
berjalan dengan baik.

Yesusmu

609. Allah Bapa : Hirarki seluruh malaikat di Surga telah berkumpul pada empat penjuru
bumi saat ini

Selasa, 6 Nopember 2012, jam 22.45
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PuteriKu yang terkasih, hirarki dari seluruh malaikat di Surga telah berkumpul pada empat
penjuru bumi saat ini. Saat ini mereka bersiap-siap bagi pembantaian didalam pemurnian-
pemurnian itu yang akan dilakukan terhadap umat manusia. 

Semua peristiwa ini harus terjadi - badai, peperangan, kelaparan serta kediktatoran - yang
akan mengenai dunia ini, sementara peperangan itu semakin meningkat, seperti yang telah
dinubuatkan. 

Tanah  akan  berguncang  pada  ke  empat  penjuru  bumi  dan  banyak  orang  akan  merasa
terkejut,  karena  mereka  belum  pernah  menyaksikan  keributan  semacam  itu  dihadapan
mereka. 

Kamu, anak-anakKu, berada di saat-saat akhir zaman dan masa yang ada dihadapanmu akan
terasa  sulit.  Namun  mereka  yang  setia  kepadaKu  dan  yang  menaruh  kepercayaannya
kepadaKu akan mampu bertahan menghadapi pergolakan ini. 

Banyak perubahan kini akan terjadi di dunia dan bagi kamu yang telah mengenal Kebenaran
ini, bersyukurlah. Kamu akan sadar bahwa selain semua itu menunjukkan saat-saat akhir
zaman  seperti  yang  kau  ketahui  hingga  kini,  ia  juga  berarti  sebuah  saat,  seperti  yang
dinubuatkan,  untuk mewartakan sebuah awal  yang baru.  Sebuah permulaan yang segar.
Sebuah Firdaus Yang Baru diatas bumi. 

Hal ini berarti kebebasan, anak-anak. Kamu akan segera dibawa menuju LenganKu untuk
menantikan tempat tinggal yang baru yang telah Kuciptakan dengan sangat teliti bagi kamu
semua. 

Saat-saat ini akan sulit sekali untuk dijalani bagi banyak orang, namun hanya mereka yang
bersedia  menerima  Kebenaran  yang  akan  bisa  bertahan  dan  merasa  nyaman,  karena
mereka akan dilindungi. 

MeteraiKu  hendaknya  disebar-luaskan.  KasihKu  hendaknya  diperkenalkan  kepada  semua
anak-anakKu, dari semua agama, kepercayaan dan terutama kepada mereka yang belum
mengenal Aku, termasuk juga kepada mereka yang menolak KeberadaanKu. 
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Aku mempersiapkan pasukanKu di Surga sama seperti Aku mempersiapkan pasukanKu di
dunia. 

Bersama-sama kita akan bertempur melawan kejahatan, yang akan dihadirkan oleh setiap
bangsa kepada warganya yang tak berdaya. 

Jika kamu bangkit berdiri dan menolak menerima Tanda dari Binatang itu maka Aku akan
melindungi kamu. 

Berbagai pusat yang didirikan oleh para nabiKu selama bertahun-tahun, akan bermunculan,
dimana  masing-masing  adalah  laksana  oase  di  padang  gurun.  Disitu  kamu  bisa
menyampaikan kesetiaanmu kepadaKu, Bapamu. Disitu kamu bisa berkumpul untuk berdoa
bagi jiwa-jiwa mereka yang akan musnah dibawah kekuasaan antikris nanti. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Waktumu telah ditentukan dan Kedatangan Yang Kedua
dari PuteraKu akan segera terjadi. 

Hanya Aku saja, Bapamu yang mengasihi, yang tahu akan tanggalnya. Bahkan PuteraKu yang
berharga, Yesus Kristus, tidak mengetahuinya. Tetapi ketahuilah hal ini. 

Sementara kamu sedang dipersiapkan melalui hal ini, serta berbagai Tugas lainnya, dimana
hal itu akan disampaikan secara tiba-tiba, ketika saat itu akan terlambat bagi banyak orang
untuk kembali. Sebaliknya, mereka akan berlari menjauh. 

Kuatkanlah  dirimu,  anak-anakKu.  RencanaKu  adalah  menghancurkan  binatang  itu  dan
menyelamatkan semua anak-anakKu. Doa-doamu akan menolong Aku menyelamatkan jiwa-
jiwa yang berharga itu. 

Allah, Yang Maha Tinggi 
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610. Sebagian besar umat manusia akan dibersihkan, dan setelah itulah mereka akan siap
bagi Zaman Damai yang telah lama dinanti-nantikan itu

Rabu, 7 Nopember 2012, jam 21.28

PuteriKu  yang  terkasih,  seluruh  dunia  akan  mengalami  berbagai  perubahan,  sementara
setiap negara akan mengalami sebuah saat keheningan dan sebuah rasa antisipasi, namun
banyak yang tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. 

Kehidupan akan berubah dan bagi mereka yang percaya kepadaKu, banyak hal yang harus
kau saksikan didepanmu.

Bayangkanlah dunia ini sebagai seseorang yang hidup dan menderita karena penyakit berat.
Dia  akan  menderita,  merasakan  sakit,  serta  menanggung  saat-saat  ketika  penyakit  itu
diobati oleh dokternya. 

Banyak  orang  yang  bisa  menerima  pengobatan  itu  dengan  cepat.  Yang  lain-lainnya
menerimanya secara perlahan. Yang lainnya, tidak sama sekali. Beberapa pasien memiliki
pengharapan dan menerima keadaan bahwa tubuh mereka harus menanggung pengobatan
yang terkadang menyakitkan, sebelum dia merasa enak dan sehat kembali. 

Dunia ini sedang menderita karena sebuah infeksi yang disebabkan oleh pengaruh setan,
dimana  dia  dan  para  iblisnya  membujuk,  menggodai,  dan  meyakinkan  anak-anak  Allah
bahwa dosa itu tidak ada.

Mereka tercebur kedalam berbagai krisis spirituil. Betapa mereka itu tidak menyenangkan
BapaKu yang terkasih. Betapa besar sakit yang harus mereka tanggung sebelum mereka bisa
menjalani kehidupan seperti yang dianjurkan oleh Hukum-hukum Allah. 

Sekali  penyakit  ini  diobati,  dan  setelah  rasa  sakit  itu  menghilang,  maka  banyak  umat
manusia akan dibersihkan dan kemudian mereka siap bagi Zaman Damai yang telah lama
dinanti-nantikan itu. Zaman Damai itu, yang dijanjikan bagi  semua orang yang mengikuti
Ajaran-ajaran  Allah,  menantikan  mereka  yang  telah  menebus  dirinya  sendiri  dihadapan
MataKu. 
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Kamu masing-masing  akan diperlihatkan kepada  Kebenaran  itu.  Kemudian  kamu akan
bisa membedakan antara keburukan dosa dengan kemurnian, yang diperlukan untuk bisa
memasuki KerajaanKu Yang Mulia. 

Ketika setiap orang telah diperlihatkan kepada Kebenaran itu, tidak satupun dari mereka
yang akan meragukannya, tetapi tidak semua orang mau memeluknya. 

Inilah  saatnya  bagi  umat  manusia  untuk  melihat  apa  yang  terjadi  di  dunia  ini  karena
keserakahan, egoisme, serta rasa cinta diri. Tak ada perhatian diberikan bagi kesejahteraan
mereka yang kurang beruntung. Dan lebih kecil lagi perhatian diberikan kepada kehidupan
manusia. 

Kamu  harus  membuang  kecongkakanmu,  karena  jika  tidak,  kamu  akan  dilepaskan  dari
segala milikmu. 

Banyak pemimpin di  berbagai  negara akan segera menyatukan tekad dan bersiap-siap
untuk menghancurkan kristianitas di seluruh dunia. 

Karena hal  ini  maka cawan-cawan api  dan petir  akan  ditumpahkan kepada dunia untuk
menghukum orang-orang yang jahat itu. 

Hendaknya kamu tahu bahwa banyak dari pemurnian-pemurnian yang telah direncanakan
oleh BapaKu telah dibatalkan karena doa-doamu. 

Tetaplah kuat. Teruslah mendaraskan doa-doa PerjuanganKu dan janganlah kamu berhenti
berharap.

Yesusmu
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611. Aku membutuhkan bantuanmu. Sama seperti Aku membutuhkan para rasul dan para
muridKu ketika Aku berjalan di dunia dulu

Kamis, 8 Nopember 2012, jam 15.50

PuteriKu yang terkasih, para muridKu, para hamba kudusKu, serta para anggota klerus kini
sedang berkumpul di seluruh dunia guna menanggapi panggilan dari Surga ini. 

Aku,  Yesus  Kristus  mereka yang  terkasih,  hadir  didalam hati  mereka dengan  membawa
rahmatKu yang istimewa. 

Mereka  mengetahui  panggilan  Ilahiah  ini  karena  Roh  Kudus  telah  menyelimuti  mereka
dengan  pengetahuan  bahwa  Aku,  Yesus  Kristus,  Anak  Manusia,  yang  sedang  berbicara
kepada mereka. 

Kamu, para jemaah yang Kukasihi dan Kuhargai, dipertautkan dengan Hati KudusKu saat ini. 

Aku sedang mendorong kamu menuju jalan sehingga kamu bisa menyampaikan Kebenaran
ini kepada jiwa-jiwa yang tersesat yang membutuhkan KerahimanKu yang besar. 

KaruniaKu kepadamu adalah ini. Aku akan menjamah hatimu sedemikian rupa hingga kamu
segera tahu bahwa ini adalah Inspirasi Ilahiah. 

Tidakkah kamu tahu betapa besarnya Aku mengasihi kamu? Betapa besar kamu dilindungi
dibawah Kuasa Juru Selamatmu yang ilahi, yang telah menjanjikan keselamatan bagi dunia? 

KedatanganKu  Yang  Kedua  sudah  dekat  dan  Aku ingin  menyelamatkan  semua pendosa,
tanpa  mempedulikan  betapapun  hitamnya  jiwa-jiwa  mereka.  Ingatlah  bahwa  dengan
melalui  komitmenmu yang mengijinkan Aku untuk menuntun kamu maka jiwa-jiwa yang
malang itu bisa direbut dari cengkeraman setan. 
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Janganlah  ragu  untuk  menanggapi  panggilanKu,  tetapi  ketahuilah  bahwa  kamu  harus
berhati-hati  bagaimana melakukan hal  ini.  Aku ingin membangun pasukanKu sedemikian
hingga  mereka  bisa  berkumpul  secara  pribadi  untuk  menjadi  satu  kesatuan,  sehingga
mereka bisa mempersembahkan doa-doa mereka kepadaKu. 

Kamu harus bertindak cepat dan jiwa-jiwa itu, sekali  mereka mau mendaraskan doa-doa
PerjuanganKu, akan segera ditarik kepadamu. 

Aku  membutuhkan  bantuanmu.  Sama  seperti  Aku  membutuhkan  para  rasul  dan  para
muridKu ketika Aku berjalan di dunia dulu. 

Datanglah  sekarang.  Janganlah takut.  Janganlah mendengarkan mereka yang menentang
kamu,  yang akan menertawakan kamu atau  mencemooh Sabda KudusKu.  Saatmu untuk
melayani Aku telah tiba. Bangkitlah dengan berani dan ikutlah Aku. Aku akan memenuhi
kamu  dengan  kasih  dan  sukacita  didalam  hatimu.  Segera  kamu  tidak  akan  ragu  lagi
mengenai siapa yang meminta hal ini darimu. 

Aku berterima kasih kepadamu atas  tanggapanmu kepada panggilanKu.  Aku memberkati
kamu dan menuntunmu setiap saat. 

Yesusmu

612.  Vaksinasi  ini  akan berupa suatu racun yang dikatakan demi kepentingan rencana
pemeliharaan kesehatan global

Jumat, 9 Nopember 2012, jam 21.00

PuteriKu yang terkasih, dalam waktu dua tahun, ada jutaan jiwa-jiwa yang kini bertobat dan
diselamatkan  karena  Misi  ini.  Penderitaanmu  saja,  telah  menyelamatkan  10  juta  jiwa,
seperti  yang  Kujanjikan  kepadamu.  Maka  sementara  nasib  buruk  dunia  ini  nampaknya
semakin meningkat, tetapi ada banyak jiwa yang sedang diselamatkan melalui doa-doamu. 
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Penderitaan dalam namaKu akan semakin meningkat dan menjadi amat menyakitkan hingga
sulit ditanggung. Hal itu akan menjadi sangat keras ketika setan marah. Kemarahannya saat
ini  semakin  besar  dan  inilah  sebabnya  maka  berbagai  serangan  kepadamu  juga  amat
menyakitkan.  Dia dan semua pasukannya sedang mengepung kamu, namun dia tak bisa
melukai  kamu secara jasmani karena Tangan BapaKu melindungi  kamu. Hal  ini  bukanlah
pelajaran atas penganiayaan yang kau tanggung saat ini yang merupakan ulang tahun kedua
dari Misi ini. Tetapi ketahuilah hal ini. 

Penderitaan yang paling besar ditanggung ketika sebuah Misi atau karya dari jiwa kurban,
berhasil. Semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan semakin besar pula serangan dari setan.
Tindakannya  semakin  nyata  dan  meningkat  di  dunia.  Dia  yang  selalu  berusaha
menyembunyikan kehadirannya, sedang bekerja didalam roh dari orang-orang malang yang
membuka  diri  baginya,  karena  nafsu  mereka  akan  kenikmatan  duniawi  serta  kecintaan
mereka akan kekuasaan. 

Kekuatan setan terletak pada kemampuannya untuk menipu manusia agar percaya bahwa
dia  hanyalah  simbol  saja  yang  digunakan  oleh  umat  Kristiani  untuk  menjelaskan
perbedaan antara kebaikan dengan kejahatan. 

Setan tahu bahayanya jika dia  menunjukkan dirinya.  Jika dia melakukan hal  itu, maka
semakin banyak orang akan percaya bahwa Tuhan itu ada. 

Dia tidak mau melakukan hal ini, maka dia menciptakan kewaspadaan akan keberadaannya
diantara orang-orang yang menghormati dia. Orang-orang ini yang menerima keberadaan
setan, menyembah dia seperti halnya orang-orang mengadakan Misa didalam Gereja-gereja
Katolik atau melakukan pelayanan didalam gereja-gereja untuk menyembah Tuhan.

Banyak  sekali  jiwa  yang  telah  dicuri.  Allah,  BapaKu  Yang  Kekal,  berniat  untuk  merebut
mereka kembali  melalui  Peringatan dan pemurnian-pemurnianNya,  yang akan dikenakan
kepada mereka ketika mereka berkumpul untuk menghormati binatang itu. 

BapaKu  akan  membuka  para  pengikut  setan  ini,  yang  telah  mencemarkan  Gereja-
gerejaNya. 
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Mereka  itu  menjadi  sasaran  bagi  pemurnian-pemurnianNya  dan  jika  mereka  tidak
menghentikan perbuatannya, melalui kehendak bebas mereka sendiri, maka mereka akan
dipukul jatuh oleh Tangan Allah. 

Bangkitnya  kelompok-kelompok  setan  ini  yang  menghadirkan  dirinya  di  dunia  melalui
berbagai organisasi bisnis dan jaringan, sangat marak. 

Mereka itu ada dimana-mana; merencanakan, mengendalikan demo-demo, bersekongkol,
serta menciptakan rencana-rencana jahat untuk menghancurkan jutaan orang tak berdosa. 

Mereka akan memberlakukan sebuah bentuk genoside tertentu, melalui vaksinasi yang
diwajibkan, terhadap anak-anakmu, dengan ataupun tanpa persetujuanmu.

Vaksinasi  ini  akan  berupa  suatu  racun  yang  dikatakan  demi  kepentingan  rencana
pemeliharaan kesehatan global.

Rencana mereka kini terwujud dan mereka telah mulai memberlakukan hal itu. Beberapa
dari rencana mereka di sebuah negara Eropa telah dihentikan oleh BapaKu berkat doa-
doa dari jiwa-jiwa kurban.

Lihatlah  di  hadapanmu  dan  di  belakangmu.  Perhatikanlah  baik-baik,  terhadap  undang-
undang baru yang nampaknya benar yang diberlakukan di negara-negaramu yang dirancang
untuk membuatmu merasa seolah mereka mau memperbaiki  kehidupanmu. Banyak dari
rencana  itu  adalah  memperbudak  kamu  dengan  memaksamu  melepaskan  hakmu  demi
undang-undang demokrasi. 

Demokrasi  akan diganti  dengan kediktatoran,  namun hal  itu belum diberlakukan kepada
bangsa-bangsa dengan terus terang. Ketika ada jutaan orang telah melepaskan haknya demi
undang-undang toleransi yang baru, maka saat itu sudah terlambat.  Kamu akan menjadi
tawanan. 
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Para pemimpin besar di dunia sedang bekerja sama untuk mewujudkan rencana-rencana
mereka  yang  baru.  Mereka  adalah  merupakan  sebagian  dari  kaum  elit  yang  tujuannya
adalah keserakahan, kekayaan, pengendalian dan kekuasaan. Mereka tidak mau menerima
kuasa  Allah.  Mereka  tidak  percaya  bahwa  KematianKu  di  kayu  salib  adalah  untuk
menyelamatkan mereka dari api neraka.  

Aku harus membuat mereka sadar betapa salahnya mereka. Saatnya telah tiba bagiKu untuk
membuktikan pada mereka akan KerahimanKu, KasihKu kepada mereka. 

Daraskanlah doa Perjuangan (84) ini untuk menerangi jiwa-jiwa kaum elit penguasa yang
memerintah dunia ini

Oh  Yesus  yang  terkasih,  aku  mohon  kepadaMu  terangilah  kaum  elit  penguasa  yang
memerintah dunia ini.

Tunjukkanlah bukti dari KerahimanMu kepada mereka. Tolonglah mereka untuk terbuka
hatinya  dan  mau  memperlihatkan  kerendahan  hati,  untuk  menghormati  Kurban
AgungMu melalui kematianMu di kayu salib ketika Engkau mati demi dosa-dosa mereka. 

Tolonglah mereka untuk mengenali siapa Pembuat mereka sebenarnya, Pencipta mereka,
dan penuhilah mereka dengan rahmat agar bisa melihat Kebenaran.

Cegahlah rencana-rencana mereka yang akan menyakiti jutaan orang melalui vaksinasi
itu,  kelangkaan makanan,  adopsi  paksa atas anak-anak tak berdosa serta perpecahan
didalam keluarga-keluarga, agar semua itu tidak terjadi. 

Sembuhkanlah  mereka.  Selimutilah  mereka  dengan  terangMu  dan  bawalah  mereka
menuju pelukan HatiMu untuk menyelamatkan mereka dari jerat setan.

Amin. 

Yesusmu

613.  Vaksinasi  global  :  Salah  satu  bentuk  genosida  yang  paling  jahat  yang  pernah
disaksikan sejak kematian orang-orang Yahudi dibawah kekuasaan Hitler

Sabtu, 10 Nopember 2012, jam 23.45
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PuteriKu  yang  terkasih,  betapa  Kebenaran  itu  bisa  mengejutkan  kamu.  Meski  kamu
menerima  Sabda  KudusKu  tetapi  hanya  ketika  berbagai  nubuatan  yang  Kusampaikan
kepadamu  terjadi  maka  barulah  kamu  mengerti  betapa  pentingnya  Misi  ini  untuk
menyelamatkan umat manusia. 

Anjuran untuk melakukan sebuah vaksinasi global dengan sasaran bayi-bayi dan anak-anak
muda, akan menjadi sebuah bentuk genosida yang paling jahat yang pernah disaksikan sejak
kematian orang-orang Yahudi dibawah kekuasaan Hitler. 

Rencana  jahat  ini  dimungkinkan  karena  banyak  pemerintahan  yang  memaksa  warganya
untuk menerima berbagai perubahan didalam undang-undang, dengan memberi kekuasaan
kepada pemerintah-pemerintah untuk memaksakan undang-undang yang merugikan anak-
anak yang tak berdosa. 

Ingatlah bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan BapaKu untuk mengakhiri  dunia ini
adalah karena adanya kasih dari para hamba yang setia diantara kamu. 

Karena kasihNya kepada setiap anak dan setiap ciptaanNya, maka BapaKu telah menahan
TanganNya.  Kini  saatnya  telah  tiba  bagiNya  untuk  akhirnya  menghentikan  saat-saat  itu,
sehingga dunia yang Dia ciptakan dengan Kasih dan seturut Kehendak IlahiNya, akan bisa
berada didalam damai. 

Kini  Dia  akan  menghancurkan  mereka  yang  menganjurkan  kejahatan  ini  kepada  anak-
anakNya. Dia tak akan membiarkan kejahatan ini lagi dan kini TanganNya akan jatuh sebagai
hukuman. 

MurkaNya  kini  akan  dinyatakan  di  sebuah  dunia,  yang  akan  dikejutkan  oleh  besarnya
hukuman itu yang akan menjatuhi dunia ini. 

Bagi  mereka  diantara  kamu  yang  bertanggung-jawab  dengan  menimbulkan  penderitaan
yang mengerikan kepada sesama warganya, ketahuilah hal ini. 
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Akhirnya kamu akan dipukul jatuh dengan melalui siksaan penyakit dan kemudian mereka
yang  mau  menerima  kelompok  dunia  tunggal  itu  akan  disapu  bersih  sebelum  Perang
Armagedon itu dimulai. 

Kamu tidak akan ditoleransi oleh BapaKu dan Dia tak akan membiarkan kamu merusak anak-
anakNya lebih jauh lagi. Celakalah kamu dan diantara kamu yang menyulut murkaNya saat
ini. 

Saat  bagi  BapaKu  untuk  menunjukkan  kepadamu  dimana  KuasaNya  akan  bertahan
selamanya,  kini  akan  dibuktikan  kepadamu.  Akhirnya  berbagai  teorimu  mengenai
penciptaan,  yang salah,  akan diperlihatkan kepadamu apa adanya.  Kebenaran itu seperti
yang dijanjikan kepadamu didalam Kitab Kebenaran, yang dinubuatkan kepada nabi Daniel,
akhirnya akan diperlihatkan. 

Banyak sekali orang yang tidak sadar akan Kebenaran Allah. Banyak jiwa-jiwa yang baik yang
tidak  mencari  apa-apa  dalam  kehidupan  mereka  kecuali  rangsangan  menggelitik  saja.
Banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia karena mereka tidak tahu Kebenaran
akan Keberadaan Allah. 

Kini Kebenaran itu sedang dihadirkan. Saat penghitungan telah dimulai. 

Akhirnya BapaKu akan membuat dunia ini waspada terhadap Kebenaran itu. Mereka yang
mengabaikan  Kebenaran  itu  akan menjauhkan  dirinya  dari  KerajaanKu  Yang  Baru  diatas
bumi.  

Bukannya  menikmati  kehidupan yang  mulia  dan  kekal,  yang  penuh dengan  kekaguman,
sukacita, kasih dan kesejahteraan, tetapi mereka akan dicampakkan hingga membusuk di
kedalaman neraka. 

Aku meminta semua anak-anak Allah untuk mengikuti peringatan ini. 
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Mungkin ia terasa keras. Banyak yang berkata :”Hal ini bukan berasal dari Allah karena Dia
itu Maha Rahim”, maka perhatikanlah berikut ini. 

Saatnya  telah  tiba  untuk  memisahkan  ilalang  dari  gandum.  Hari  itu  telah  sangat  dekat.
Apapun pilihan yang dilakukan oleh manusia, akan menjadi pilihan terakhir baginya.  

Kehendak  bebas  akan  selalu  dihormati  oleh  BapaKu  hingga  hari  terakhir  itu.  Hari
Penghakiman. 

Yesusmu

614. Dengan sesungguhnya Aku berjanji kepadamu bahwa proses transisi itu akan terjadi
dengan cepat

Minggu, 11 Nopember 2012, jam 18.00

PuteriKu  yang  terkasih,  adalah  penting  untuk  mengingat  bahwa  jika  kamu  menderita,
bukanlah rasa sakitmu saja yang kau rasakan. Adalah juga rasa sakitKu yang kau tanggung
itu. Rasa sakit yang Kukatakan ini, bukanlah yang Kutanggung selama PenyalibanKu dulu,
tetapi sakit yang Kurasakan saat ini ketika Aku menyaksikan dan merasakan sakitnya umat
manusia. 

Manusia sedang menderita di dunia ini karena kegelapan jiwa mereka. Terutama mereka
yang menjalani kehidupan yang sederhana dan yang berusaha mengikuti Ajaran-ajaranKu
sedang menderita. Mereka merasa celaka hidupnya ketika mereka berusaha untuk saling
mengasihi  satu sama lain.  Mereka juga  menderita  karena keraguan,  yang mereka alami
didalam iman mereka. 

Banyak  sekali  yang  tidak  memahami  makna  dari  kehidupan  kekal  atau  akan  kenyataan
bahwa  kehidupan  ini  tidaklah  berakhir  dengan  kematian  seseorang  di  dunia  ini.  Inilah
sebabnya banyak orang yang tidak mempersiapkan dirinya bagi kehidupan berikutnya nanti.

Banyak orang pada masa lalu tidak mempersiapkan diri secara cukup dan mereka berada
didalam neraka ataupun Api Penyucian.  
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Angkatan ini  diberi  dengan sebuah Karunia yang tak dimiliki  oleh angkatan  sebelumnya.
Banyak  yang  akan  mengalami  transisi  dari  kehidupan  ini  dalam  sesaat  tanpa  harus
mengalami kematian, seperti yang kau ketahui. 

KedatanganKu Yang Kedua akan membawa serta  Karunia  yang luar  biasa ini.  Karena itu
janganlah  takut.  Berbahagialah,  karena  Aku  datang  kepadamu  untuk  membawa  sebuah
masa depan yang sejahtera.

Renungkanlah hal itu seperti ini. Sementara kamu akan menanggung berbagai kesulitan, dan
kamu  harus  menyaksikan  keadaan  dimana  KeberadaanKu  ditolak,  tetapi  ia  tak  akan
berlangsung lama. 

Aku mengerti bahwa banyak dari kamu yang merasa khawatir, tetapi dengan sesungguhnya
Aku  berjanji  kepadamu  bahwa proses  transisi  itu  akan  terjadi  dengan  cepat.  Kemudian
ketika kamu menyaksikan Yerusalem Yang Baru itu, ketika ia turun keatas Bumi Yang Baru,
Firdaus Yang Baru, kamu akan dipenuhi dengan ekstase.

Tak ada kalimat yang bisa menjelaskan Penciptaan yang indah ini.  HatiKu berkobar oleh
Kasih ketika Aku merenungkan betapa kamu dan orang-orang yang kau kasihi akan bereaksi
dengan  rasa  takjub.  Hal  itu  terjadi  ketika  misteri  perjanjian  terakhir  itu  menjadi  jelas
bagimu. 

Akhirnya kejelasan dari JanjiKu untuk datang kembali akan benar-benar dimengerti. 

Dunia ini akan menjadi satu keluarga yang kudus dan akan hidup sesuai dengan dan didalam
persekutuan dengan Kehendak Ilahi dari BapaKu. 

Hal  ini  akan menjadi  sebuah saat persekutuan kembali,  ketika kebangkitan pertama dari
orang mati akan terjadi. Mereka yang telah dibersihkan di dunia ini melalui pemurnian, akan
bersatu dengan mereka yang telah dimurnikan didalam Api Penyucian untuk hidup didalam
Firdaus Yang Baru itu. 
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Banyak  yang  akan  berubah  namun  mereka  yang  mengikuti  Aku  dan  bersatu  denganKu
didalam  Zaman  Damai  Yang  Baru  itu,  dimana  disitu  Aku  akan  memerintah  melalui
pengarahanKu secara spirituil,  maka mereka akan mendapatkan kedamaian didalam jiwa
mereka. 

Akhirnya penderitaan yang dialami dibawah pemerintahan setan di dunia ini tak akan ada
lagi. 

Setiap rasa sakit,  segala penderitaan,  semua doa,  segala upaya yang ditanggung olehmu
untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang merana di  belakang dan yang menendang-nendang
serta berjuang disepanjang jalan, akan menerima imbalan yang layak. 

Firdaus Yang Baru itu telah siap. Apa yang perlu kau lakukan adalah mempersiapkan jiwamu,
dan  berjalan  menuju  pintu-pintunya.  Mereka  yang  menebus  dirinya  sendiri  dihadapan
mataKu, akan diberi kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu itu. 

Berteguhlah selama saat kesesakan mendatang karena hal itu harus terjadi, karena ia telah
dinubuatkan didalam Kitab BapaKu. 

Doa-doa akan bisa membatalkan banyak kesesakan itu, dan BapaKu akan campur tangan
dalam setiap tahapan yang mungkin, untuk mencegah perbuatan jahat dikenakan kepada
anak-anakNya yang berharga ini. 

Yesusmu

615.  Umat  Katolik  Roma  terpaksa  harus  mengadakan  Misa  Kudus  di  tempat-tempat
pengungsian atau di Gereja-gereja yang aman

Minggu, 11 Nopember 2012, jam 22.00 
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PuteriKu yang terkasih, hendaknya kamu berkumpul bersama-sama dan mencari jiwa-jiwa
yang mengabaikan Kebenaran ini.

Ulurkanlah tanganmu. Tuntunlah mereka agar mendengarkan Kebenaran. Kehidupan dan
jiwa mereka bisa musnah jika kamu tidak bersedia menolong mereka datang kepadaKu. 

Perjuangan ini, Misi dari sisa Gereja di dunia, akan cukup menantang seperti halnya pada
Abad Pertengahan dulu. Ia tidak melibatkan pertempuran fisik, seperti ketika suatu pasukan
bertempur didalam pertempuran yang biasanya. 

Tetapi  perang  ini  lebih  bersifat  spirituil,  meski  ada  beberapa  peperangan  yang  menjadi
penyulut bagi terbentuknya jutaan kelompok-kelompok doa untuk melemahkan kekuatan
antikris. 

Doa-doa ini ditulis di Surga dan menjanjikan berbagai Rahmat yang luar biasa. 

Semua itu  memiliki  satu tujuan saja  yaitu  menyelamatkan jiwa-jiwa setiap orang;  setiap
anak, setiap kepercayaan, setiap jenis kelamin, setiap pemeluk agama apapun serta kaum
atheis. Inilah keinginanKu yang terbesar.  

Kamu,  para  muridKu,  berada  dibawah  tuntunanKu.  Berbagai  Rahmat  yang  Kucurahkan
kepadamu telah menghasilkan buah. Segera, kuasa-kuasa yang Kuberikan, melalui Rahmat
yang ada didalam doa-doa Perjuangan, akan menarik ribuan jiwa-jiwa yang baru. 

Mungkin kamu berpikir,  bagaimana sebuah kelompok doa yang kecil  bisa mendatangkan
pertobatan yang demikian besarnya? Jawabannya adalah sederhana. Hal itu karena kamu
dilindungi oleh BapaKu, dan dituntun langsung olehKu, hingga kamu bisa berhasil. Kamu tak
bisa  gagal.  Sementara  itu  kamu  akan  mengalami  berbagai  gangguan  dan  hambatan,
termasuk perang didalam batinmu, yang boleh diharapkan untuk terjadi didalam karya ini,
tetapi Aku selalu berada disampingmu. 
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Ingatlah bahwa kini kita sedang mempersiapkan diri bagi kejatuhan para hamba kudusKu
yang  malang,  yang  merupakan  akibat  dari  perpecahan  mendatang,  yang  akan  muncul
didalam Gereja-gereja Kristiani. 

Maka dari  itu sementara sisa pasukan akan dituntun oleh imam-imam serta para klerus
Kristiani, banyak juga yang dituntun oleh umat awam, karena saat itu akan menjadi saat
terjadinya kelangkaan imam-imam. 

Kamu,  para muridKu,  hendaknya berkumpul  dan menyimpan Hosti  Kudus karena hal  itu
nanti  akan sulit didapatkan. Diantara kamu yang menganut iman Katolik Roma, terpaksa
harus mengadakan Misa Kudus di tempat-tempat pengungsian atau di Gereja-gereja yang
aman.

Sebuah tugas, yang mirip dengan penganiayaan oleh Nazi Jerman dulu, dimana orang-orang
Yahudi dikejar-kejar, akan terjadi untuk memusnahkan apa mereka mereka sebut sebagai
pengkhianat terhadap Gereja Dunia Baru, hal ini akan diberitahukan kepadamu yang akan
mengenai semua agama.  

Kamu akan dituduh menghinakan Misa, dan model Misa baru yang mereka ciptakan itu,
dimana  Aku  tidak  ada  didalam  Ekaristi  Kudus,  hal  itu  merupakan  sesuatu  yang  amat
menjijikkan di Mata BapaKu.

Tubuh  dan  DarahKu  hanya  ada  didalam  misa-misa  yang  diadakan  di  tempat-tempat
pengungsian  dimana  kamu  berjanji  untuk  tetap  setia  kepada  proses  Transsubstansiasi
(perubahan wujud) yang menjadikan Sakramen Kurban Kudus didalam Misa itu otentik dan
bisa diterima oleh BapaKu. 

Aku  akan  terus  menuntun  kamu  sementara  kamu membentuk  kelompok-kelompok  doa
‘Yesus kepada Umat manusia’ diseluruh dunia. 

Banyak  kelompok-kelompok  doa  itu  dibentuk  setiap  hari.  Aku  berterima  kasih  kepada
mereka yang mematuhi perintah-perintahKu dan setia kepadaKu. 

320



The Warning Indo 2012

Damailah  kamu.  Hendaknya  kamu lebih  percaya.  Buanglah  rasa  takutmu karena hal  itu
bukan berasal dariKu. Kini kita sedang bertumbuh dan menyebar ke seluruh penjuru bumi.
Segera semuanya akan mengikuti dan ketika hal itu terjadi, maka doa-doa akan merubah
dunia ini melalui pertobatan. 

Aku mengasihi kamu semua. Aku berterima kasih dan merasa tersentuh karena kamu segera
menanggapi Aku didalam Misi yang penting ini, yang dirancang secara besar-besaran, untuk
membawa semua  pendosa  pulang  kepada  Bapa  dan  aman  dari  pengaruh  serta  godaan
binatang itu. 

Yesusmu

616. Pemahkotaan duri selama PenyalibanKu adalah lambang

Selasa, 13 Nopember 2012, jam 17.00

PuteriKu yang terkasih, pemahkotaan duri selama PenyalibanKu adalah lambang bagi saat-
saat zaman akhir ini. 

Seperti halnya Gereja adalah merupakan TubuhKu di dunia, maka iapun akan dimahkotai
duri-duri penyiksaan seperti ketika dalam perjalananKu menuju Kalvari.  Mahkota Duri itu
menandakan  Kepala  Gereja  KudusKu  di  dunia.  Paus  Benedictus  akan  sangat  menderita
karena dia akan dianiaya karena berbicara mengenai Kebenaran. 

Dia  akan dihancurkan,  sebagai  Kepala  GerejaKu,  dan  tak  ada rasa  kasihan  diperlihatkan
kepadanya.  Penentangan  akan  meningkat  dengan  cepatnya  dimana  dia  akan  segera
dinyatakan sebagai tidak relevan lagi. 

Mereka  yang  mengaku  bersikap  modern  dalam  menjalani  kehidupan  apostoliknya  akan
memukul  dia  serta  mengejek  perkataannya.  Kemudian  Kepala  GerejaKu  akan  digantikan
oleh Kepala Ular. 

Penyiksaan  yang  Kutanggung  selama  PenyalibanKu  kini  akan  dilakukan  ulang  terhadap
GerejaKu  Katolik.  Ular  itu  kini  bergerak  dengan  cepat,  sementara  ia  berusaha
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menghancurkan TubuhKu – GerejaKu di dunia. Kemudian semua Gereja-gereja Kristiani akan
ditelan dan dipaksa untuk menghormati nabi palsu itu sebagai tangan kanan binatang itu.  

Sementara itu banyak dari kamu yang akan merasa takut, tetapi ingatlah bahwa doa-doamu
bisa menunda semua kejadian ini, dan dalam berbagai  kesempatan ia bisa membatalkan
peristiwa itu. 

Doa-doa yang banyak akan bisa menunda dan melemahkan upaya setan di dunia. 

Hal  itu  merupakan  obat  penangkal  terhadap  penganiayaan  yang  direncanakan  oleh
kelompok jahat yang diperintah oleh setan.  Dengan melalui  pertobatan dan doa-doamu,
para  muridKu,  banyak  dari  mereka  yang  akan  digulingkan.  Doa  bisa  menghancurkan
kejahatan ini. Doa bisa dan akan mempertobatkan umat manusia. Jika ada cukup banyak
jiwa-jiwa yang mengikuti  Aku,  maka semuanya akan berjalan  dengan  mudah.  Kemudian
transisi menuju FirdausKu Yang Baru itu akan semakin mudah. 

Yesusmu

617. Sejumlah peristiwa yang menyangkut Gereja-gereja yang menghormati Aku di dunia,
akan mulai muncul

Rabu, 14 Nopember 2012, jam 20.30

Mempelai mistikKu yang terkasih, puteriKu yang terkasih, cobaan-cobaan yang kau alami
telah memberimu sebuah kekuatan dan gairah yang baru untuk menyentuh hati  banyak
orang.

Inilah  salah  satu  cara  dimana  Aku  menyentuh  jiwa-jiwa  mereka  yang  membutuhkan
RahmatKu.  Aku  akan  melakukan  hal  itu  melalui  karyamu  bagiKu,  agar  pertobatan  bisa
menyebar dengan cepat. 
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Selama saat ini ada sejumlah peristiwa yang menyangkut Gereja-gereja yang menghormati
Aku  di  dunia  akan  mulai  muncul.  Perpecahan  didalam  GerejaKu  Katolik  akan  segera
terungkap. Ketika hal ini terjadi hal itu akan menjadi suara tepuk tangan bagi mereka yang
telah memisahkan Kebenaran Ajaran-ajaranKu dari  Perintah-perintah yang diberikan oleh
BapaKu. 

Rencana serta koordinasi  dari  skema besar  ini  telah berlangsung beberapa saat,  namun
segera mereka akan mengumumkan perpecahan ini melalui media massa dunia. 

Banyak yang akan berseru-seru dengan keras menyuarakan berbagai  kebohongan,  bukan
sekedar untuk melawan hukum-hukum yang diberikan didalam Ajaran-ajaranKu. Apa yang
sebenarnya mereka inginkan adalah sebuah allah yang baru. Sosok pemimpin yang baru dari
GerejaKu akan diumumkan seperti  halnya pemilihan profil  para pemimpin politik tingkat
tinggi.

Mereka akan membuatmu percaya bahwa Sabda Allah yang lama adalah menipu. Kemudian
mereka akan mengatakan kepadamu agar tidak mempercayainya.  Mereka akan merubah
cara mereka menjalankan Ajaran-ajaranKu serta merubah cara mereka dalam menghormati
Aku. 

Lalu  mereka  akan  menyingkirkan  Hukum-hukumKu  kesamping,  dan  akan  menyembah
hukum-hukum buatan mereka sendiri. 

Mereka akan merubah sumpah setia mereka untuk membenarkan keikut-sertaan mereka
didalam membangun sebuah bait yang baru, bait yang baru yang dipersembahkan kepada
aturan  dari  nabu  palsu  itu.  Maka  mereka  bukan  lagi  menjadi  hamba-hambaKu,  karena
mereka akan menyerahkan kesetiaan dan rasa hormatnya kepada nabi palsu itu. 

Kemudian mereka akan menyembah sebuah allah palsu,  sebuah konsep jenis  baru yang
menganjurkan hukum-hukum tertentu dari Allah untuk dihapuskan dan digantikan dengan
sumpah serapah dihadapan MataKu. 

Ini  adalah  peringatanKu  bagi  imam-imam yang  ada  diantara  kamu  yang  akan  menjauhi
Gereja Katolik. 
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Jika kamu berhenti mempercayai  Aku sepenuhnya, maka kepalamu akan berpaling untuk
percaya kepada kebohongan. Jika kamu percaya kepada para pemimpin yang menipu maka
kamu akan jatuh kedalam dosa berat.  Kamu akan menghormati  binatang itu, yang akan
mencemarkan GerejaKu dengan memasang mahkota duri pada Kepala GerejaKu, WakilKu
yang benar, Paus Benediktus. 

Kamu  akan  sangat  menderita  jika  kamu  melayani  binatang  itu,  karena  kamu  akan
menjauhkan Allah dari anak-anakNya. Berbaliklah kepada akar-akarmu yang benar. Jangan
biarkan GerejaKu dicemarkan oleh dosa-dosa yang dirancang oleh orang-orang yang ingin
menghancurkan Kristianitas serta agama-agama lainnya, yang menghormati BapaKu. 

Kamu, para hamba kudusKu, yang tidak mematuhi Ordomu yang kudus, telah menjauhkan
hatimu dariKu, sementara para penipu itu akan mencuri jiwamu. 

Dosa  terbesar  yang  akan  kau  lakukan  adalah  menghormati  allah  palsu  itu.  Dengan
berpakaian batu permata, dia akan nampak menawan, lemah lembut, dan seolah-olah mau
menerima Ajaran-ajaran dari Kitab BapaKu. Kamu akan jatuh dibawah mantra-mantranya.
Dia akan memutar-balikkan Ajaran-ajaranKu sehingga hal itu menjadi bidaah. 

Agama ini, sebuah alternativ terhadap Kebenaran Allah, adalah tak ada manfaatnya. Namun
ia memiliki penampilan luar yang mempesona, kasih serta menakjubkan, serta berpakaian
emas dan batu-batu  berharga  yang baru,  ia  akan menggambarkan  sebuah agama dunia
tunggal yang baru di semua altar-altar. 

Bagi imam-imam yang setia kepadaKu, Aku berkata hal ini kepadamu. Aku akan memberkati
kamu dengan Rahmat untuk memahami Kebenaran setiap saat. 

Berhala-berhala yang dihadirkan kepadamu sebagai Kebenaran itu, hanyalah tanah liat saja.
Hal  itu terbuat dari bahan kayu. Hal  itu bukanlah apa-apa. Tak memiliki makna. Tak ada
Rahmat yang dipancarkannya. Allah, Satu Allah Yang Benar, tak akan hadir didalam gereja-
gereja mereka. Hanya Allah Yang Hidup yang ada. 

Ketika  Allah  Bapa  menyaksikan  menghinaan  yang  terakhir  ini,  Dia  akan  mencampakkan
mereka  yang  menghidupkan  praktek-praktek  berhala  ini.  Kemudian  Dia  akan  meminta
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pertanggung-jawaban dari mereka yang menimbulkan perpecahan didalam GerejaNya yang
kudus di  dunia –  yaitu  para hamba yang sama yang  dengan congkaknya menyingkirkan
Sabda Allah dengan sengaja. 

Ketika  mereka  menghadapi  Aku,  selama  saat  Peringatan  itu  nanti,  mereka  akan  sadar
betapa  mereka  telah  melukai  BapaKu.  Tak  ada  orang  ataupun  hamba  kudus  yang  bisa
berkuasa karena hanya ada satu Tuan saja. Hanya ada Satu Allah. Mereka memperkenalkan
allah buatan manusia. Dia tidak ada, namun mereka mencuri kawananKu dariKu. Mereka
akan diberi  dengan segala  rahmat  dan diperlihatkan  kepada  kesabaran  yang  besar.  Jika
mereka tidak mau bertobat, mereka akan dihancurkan. 

Kamu masing-masing akan dihukum atas setiap jiwa yang kau rebut dariKu.

Yesusmu

618. Aku memiliki sebuah Pesan yang harus Kusampaikan kepada warga Amerika

Sabtu, 17 Nopember 2012, jam 19.00

PuteriKu yang terkasih, Aku memiliki sebuah Pesan yang harus Kusampaikan kepada warga
Amerika. 

Para  pengikutKu  yang  terkasih,  kamu  harus  menyimak  Sabda  KudusKu  sekarang  dan
dengarkanlah. 

Kamu sedang menghadapi banyak sekali penganiayaan karena dosa-dosa sesama wargamu
dan mereka yang mengendalikan undang-undang aborsimu. Dosa yang terbesar ini, dimana
kamu telah melakukan jutaan kejahatan disitu, telah menghancurkan HatiKu laksana sebilah
pedang yang menusuknya berkali-kali. 
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Dosa-dosa  amoralitasmu  serta  kasihmu  kepada  kekayaan  duniawi  sangatlah  menentang
Aku. Kamu tidak setia kepadaKu seperti yang diharapkan darimu. Diantara kamu yang telah
menjauhi Kebenaran hendaklah memanggil Aku agar Aku bisa membuka matamu. 

Aku mengasihi  semua anak-anak Allah di  Amerika Serikat,  namun Aku merasa takut jika
dosa telah menusukkan mata pasak hingga begitu dalam sehingga banyak dari kamu akan
terjatuh  kedalam  lembah  keputus-asaan,  kecuali  jika  kamu  mau  menerima  Keberadaan
Allah. 

Adalah  penting  agar  kamu banyak  berdoa sementara  kuasa  setan  merasuki  banyak  dari
hukum-hukummu. Hukum-hukum itu, yang lebih banyak dianjurkan oleh kaum atheis yang
ada diantara kamu, amat menjijikkan di Mata BapaKu.

Betapa Aku menangis karena penipuan yang dihadirkan kepadamu. Para hamba kudusKu
yang malang diantara kamu akan dihancurkan seperti serangga dibawah kaki para pemimpin
yang menolak Aku, Yesusmu. 

Ini  adalah  saat  ketika  doa  harus  menjadi  tujuanmu  sehari-hari  agar  bangsamu  bisa
diselamatkan dan termasuk diantara  dua belas  bangsaKu didalam Firdaus Yang Baru itu
nanti. 

Berikut ini adalah doa Perjuangan (85) untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari tangan
si penipu 

Oh Yesus  yang terkasih,  selimutilah  bangsa kami  dengan perlindunganMu  yang amat
berharga.  Ampunilah  dosa-dosa  kami  yang  menentang  perintah-perintah  Allah.
Tolonglah warga Amerika agar kembali  kepada Allah.  Bukalah pikiran mereka kepada
Jalan Yang Benar dari Allah. 

Bukalah  hati  mereka  yang  keras  itu,  agar  mereka  bersedia  menerima  Tangan
KerahimanMu. Tolonglah bangsa ini agar bangkit melawan berbagai hujatan yang akan
dikenakan kepada kami yang memaksa kami untuk menolak KehadiranMu. 
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Kami mohon kepadaMu, Yesus, untuk menyelamatkan kami, melindungi kami, dari segala
gangguan, dan peluklah warga kami didalam Hati KudusMu.

Amin. 

Pergilah  umatKu,  janganlah  takut  menunjukkan  kasihmu  kepadaKu  dan  janganlah
menyangkal iman Kristianimu. 

Yesusmu

619. Kekacauan akan semakin nyata di seluruh penjuru bumi dan hanya orang buta saja
yang tak bisa melihat berbagai perubahan itu

Senin, 19 Nopember 2012, jam 09.00

PuteriKu yang terkasih, hanya ada satu jalan menuju Kehidupan Kekal dan hal itu adalah
melalui Aku, Yesus Kristus. Namun ada banyak jalan untuk menuju kepadaKu. 

Banyak orang yang mengikuti  KebenaranKu akan merasa lebih mudah dari  pada mereka
yang mengenal Kebenaran namun tidak menghormati Allah. 

Para  pengikutKu,  hendaknya  kamu  mengerti  bahwa  diantara  kamu  yang  mengenal
Kebenaran namun yang bergerak mundur dan membiarkan Sabda Allah dianggap sebagai
kebohongan, maka kamu akan bertanggung-jawab kepadaKu, Yesusmu. 

Janganlah  kamu  menerima  hukum-hukum  yang  menghormati  setan.  Kamu  akan  tahu
didalam hatimu, hukum mana yang Kumaksudkan ini  ketika ia dihadirkan dihadapanmu.
Karena saat itu ia akan menjijikkan kamu seperti halnya ia menjijikkan Aku. 
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Hendaklah diketahui bahwa pertempuran melawan Sabda Allah telah dimulai. Kejadian ini
akan jelas bagimu. 

Banyak perubahan didalam Gereja-gerejaKu di dunia; banyak cobaan diantara para hamba
kudusKu;  perselisihan  diantara  bangsa-bangsa;  serta  konflik  di  Israel  akan  meningkat
semuanya, didalam intensitasnya, semua terjadi pada saat yang sama. 

Kekacauan akan semakin nyata di segala penjuru bumi, dan hanya orang buta saja yang tak
bisa  melihat  berbagai  perubahan  yang  ada  disekitarmu.  Masing-masing  orang  akan
terpengaruh olehnya dengan berbagai cara, tetapi ketahuilah hal ini. 

Aku  telah  berjanji  kepadamu  bahwa  Aku  akan  ada  bersamamu,  menuntunmu  di  setiap
tikungan, meredakan sakitmu dalam setiap batu yang kau injak, didalam permohonanmu
akan  damai, kasih dan keharmonisan. 

Tetaplah dekat denganKu. Berdirilah didekat Hati KudusKu dan ijinkanlah Aku membuatmu
kuat. 

Berjalanlah melalui hutan rimba dari rasa sakit dan kebingungan ini, dengan iman didalam
hatimu dan kepasrahan kepadaKu, Yesusmu, maka kamu akan hidup.

Jangan  sampai  suara  hatimu ataupun  kesetiaanmu kepada Kebenaran  Allah  terombang-
ambing  oleh  karena  seseorang,  betapapun  meyakinkannya  dia.  Tidak  peduli  betapapun
banyaknya undang-undang mengenai toleransi yang akan dipaksakan kepadamu, agar kamu
mau menerimanya. 

Didalam hatimu kamu akan tahu, perbedaan antara kebenaran dengan khayalan. 

Yesusmu

620.  Kelompok  dua  belas  ini  mewakili  bangsa-bangsa  yang  kuat,  yang  merupakan
tantangan bagi keberadaan dua belas rasulKu

328



The Warning Indo 2012

Selasa, 20 Nopember 2012, jam 23.50

PuteriKu yang terkasih, berbagai hujatan sedang diarahkan kepadaKu, Juru Selamat umat
manusia, dan hal itu disembunyikan dibalik tirai penipuan.

Setan telah merasuki umat Kristiani, khususnya, diseluruh dunia saat ini. Dia melakukan hal
ini  dengan  cara  yang  sangat  cerdik.  Dia  meyakinkan  mereka  bahwa  mereka  harus
memperlihatkan  kesetiaan  kepada  saudara-saudara  mereka,  laki-laki  dan  perempuan,
dengan membuat mereka percaya akan kebohongan. 

Manusia, secara alami memiliki naluri kasih kepada orang lain. Ini adalah sebuah karunia
dari  Allah.  Setan menggunakan perasaan emosi  ini  untuk menarik  manusia kepada jerat
penipuan  dimana  manusia  itu  hampir  tak  berkuasa  untuk  mengendalikannya.  Setan
berusaha membuat mereka percaya akan hukum-hukum yang menjurus kepada dosa berat
melawan Allah. 

Dengan  mendorong  orang  lain  untuk  ikut  melaksanakan  hukum-hukum  itu,  yang
mengijinkan pembunuhan, perang dan penghujatan terhadap Allah, maka banyak orang
percaya bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar. 

Jika kamu percaya bahwa dosa bisa diterima dan hal itu dibenarkan, karena hal itu adalah
demi  kebaikan  orang  lain,  maka  kamu  telah  terjatuh  kedalam  perangkap  yang  telah
dirancang secara hati-hati sekali. 

Bukanlah kebetulan saja jika terdapat alasan-alasan bagi perpecahan didalam Gereja-gereja
Kristiani  yang semakin meningkat.  Bukanlah kebetulan saja  jika alasan untuk  melakukan
aborsi dihadirkan kepadamu saat ini. 

Setiap  bangsa  adalah  terkait  dan  setiap  teriakan  masyarakat  yang  mendukung  aborsi,
mendukung peperangan dan melakukan berbagai perubahan didalam Gereja-gereja Kristiani
sedang  dirancang  oleh  sebuah  kesatuan.  Kelompok  ini  telah  merencanakan  peristiwa-
peristiwa ini  selama bertahun-tahun. Mereka tahu betul  siapa diri  mereka dan apa yang
mereka lakukan. Mereka itu amat kuat dan berbahaya.
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Berhentilah,  perhatikanlah  dan  dengarkanlah,  karena  saat  ini  kamu  harus  menerima
kenyataan  bahwa  apa  yang  Kukatakan  kepadamu  ini  adalah  dalam  Nama  Allah.  Semua
tindakan mengerikan dan menjijikkan  itu telah  direncanakan dan dikoordinasikan secara
global oleh kelompok dua belas. 

Kelompok dua belas ini mewakili bangsa-bangsa yang kuat, yang merupakan tantangan bagi
keberadaan dua belas rasulKu.

Mereka akan menghadirkan dan mendukung antikris  di  dunia,  sama seperti  dua belas
rasulKu yang menghadirkan Aku dihadapan masyarakat luas ketika Aku berada di dunia
dulu. 

Kekuatan  mereka  berarti  bahwa  masing-masing  bangsa  yang  kuat  itu  akan  saling
mendukung satu  sama lain  untuk  melaksanakan  hukum-hukum yang  berdosa itu,  untuk
memastikan bahwa ia akan diterima. 

Para  muridKu yang  terkasih,  betapa  kamu akan  menderita  karena hubunganmu  kepada
Kebenaran.  Kebenaran  akan  membuka  matamu  terhadap  setan  disekitarmu.  Janganlah
kamu takut akan Kebenaran. Hanya ketika kamu mau menerimanya maka ia bisa melindungi
kamu dari semua hukum-hukum, perbuatan dan tingkah laku yang jahat itu.

Ketahuilah  bahwa  bangsa-bangsa  yang  ikut  ambil  bagian  dalam  pemberlakuan  hukum-
hukum yang jahat itu akan paling menderita selama pemurnian akhir itu nanti. 

Mereka boleh saja percaya bahwa dirinya tak bisa dipersalahkan, namun mereka hanya bisa
berhasil memperoleh satu hal saja. Itu adalah hukuman yang amat keras. Mereka tak akan
bisa bersembunyi  ataupun menutupi  wajah mereka untuk  menghindarinya.  Terlebih lagi
mereka  harus  bertanggung-jawab  terhadap  Aku.  Banyak  yang  akan  meludahi  WajahKu.
Namun kemudian mereka akan bersatu dengan antikris, binatang itu, dan semua malaikat
durhaka untuk mengalami rasa sakit selamanya. 

Kini  Aku  memperingatkan  kamu.  Bagi  kamu  yang  berusaha  memberlakukan  aborsi
didalam bangsa-bangsamu, bagi kamu yang mencemarkan Gereja-gerejaKu Katolik,  dan
bagi kamu yang menghormati binatang itu, hari-harimu tinggal sedikit.  
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Bagi  kamu,  tak  akan  ada  masa  depan,  tak  ada  kehidupan  kekal,  tak  ada  jalan  menuju
KerajaanKu.

 

Yesusmu

621.  Perawan  Maria  :  Hendaknya  kamu berdoa  bagi  jiwa-jiwa  malang  itu  yang  terus
menerus menyalibkan Puteraku, agar mereka menjauhi dosa 

Rabu, 21 Nopember 2012, jam 18.45

Anakku, semua anak-anakku yang mengasihi Puteraku harus bersatu didalam doa di saat
yang penuh perselisihan di dunia ini.

Hendaknya kamu berdoa bagi jiwa-jiwa malang yang terus menerus menyalibkan Puteraku
agar menjauhi dosa dan memohon kepada Puteraku untuk mengampuni mereka. 

Waktunya singkat sekali dan hanya mereka yang berada dalam keadaan rahmat yang bisa
memasuki Kerajaan Puteraku.

Jika saat-saat sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berdoa, berkurban
dan berdevosi kepadaku, Ibumu yang mengasihi ini, maka kini hanya tersisa waktu sedikit
saja bagimu untuk mencari penebusan.

Berdoalah yang banyak, anak-anak kecilku, bagi mereka yang menghinakan Puteraku dan
yang tidak menghormati Bapaku, Allah Yang Maha Tinggi. 

Banyak sekali orang yang telah berpaling menjauhi Allah. Setan telah berhasil merubah hati
mereka menjadi batu.
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Sedikit  sekali  yang  menghormati  kehidupan  ini,  yang  diberikan  kepada  anak-anak  Allah.
Hidupmu berada di Tangan Allah. Siapapun yang campur tangan didalam ciptaan Allah akan
dihukum. 

Anakku,  hendaknya  kamu  memanggil  semua  orang  yang  telah  diberi  dengan  Kitab
Kehidupan ini  agar  berdoa kepadaku,  Bunda Keselamatan.  Aku telah  diberi  tugas  untuk
membantu Puteraku didalam penebusan umat manusia. 

Maka ijinkanlah aku untuk menolongmu, anak-anak, untuk melihat jalan menuju Puteraku
dengan kasih dan kejernihan didalam hatimu. 

Aku  akan  menolongmu  mengatasi  segala  hambatan,  yang  menghalangi  perjalananmu
menuju Kerahiman Puteraku.

Ingatlah bahwa Puteraku adalah maha pengampun. Dia mengasihi semua anak-anak Allah,
betapapun besarnya mereka menyiksa DiriNya. 

Apa yang harus kau lakukan adalah berpaling kepadaNya dan meminta KerahimanNya untuk
membawamu mendekati Dia. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah bagi  semua orang yang telah menentang Puteraku dan
yang telah mencemarkan Gereja-gerejaNya, karena mereka itu membutuhkan bantuanmu. 

Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang tersesat dan harus dibawa kembali menuju Dada Puteraku.
Jika tidak, hal itu akan sangat menghancurkan HatiNya.  

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilan dari Surga ini. 

Ibumu yang mengasihi

332



The Warning Indo 2012

Bunda Keselamatan 

622.  Yang separuh tidak akan menyimpang dari Kebenaran. Yang separuh lainnya akan
memutar-balikkan Kebenaran

Rabu, 21 Nopember 2012, jam 23.30

PuteriKu yang terkasih, bagi setiap Pesan yang keras yang Kuberikan kepada semua anak-
anak Allah, ingatlah selalu bahwa KasihKu adalah selalu berlimpah ruah.  

KesabaranKu adalah maha besar dan Aku akan menyelamatkan setiap orang yang meminta
kerahimanKu, betapapun beratnya dosa mereka. 

Betapa Aku rindu untuk membebaskan semua orang dari cengkeraman si penipu yang terus
mengeratkan cengkeramannya pada setiap jiwa yang ditipunya, sehingga banyak orang yang
tak berdaya menghadapi kekuatannya. 

Jangan sampai  ada orang yang tidak menyadari  hal  ini.  Jika kamu secara sukarela telah
menjual jiwamu kepada setan, maka dia tak akan membiarkan kamu bebas lagi. Hanya Aku
saja yang bisa membebaskan kamu. 

Jika jiwa-jiwa yang terpisah dariKu karena kehidupan mereka yang berdosa, mau merubah
jalan hidup mereka, maka mereka harus berjuang melawan binatang itu. Karena ia adalah
binatang yang merasa dirugikan dan jahat sekali. 

Karena ada banyak orang, termasuk mereka yang berbakti kepadaKu, Yesus mereka, akan
menjadi laksana duri di sekeliling mereka, dari saat ke saat. Tak ada yang bisa memuaskan
dia hingga kamu tunduk kepada godaannya,  yang berbeda sifatnya pada masing-masing
orang. 
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Karena  kamu masing-masing  adalah  seorang  pendosa,  dan  akan  terus  menjadi  pendosa
hingga  saatnya  kamu  dibersihkan  dari  dosa,  maka  terimalah  dosa  itu  sebagai  sebuah
kenyataan yang ada, namun lawanlah ia. 

Bagi kamu yang mengenal Aku dengan akrab, kamu tahu bahwa kamu bisa selalu percaya
akan KerahimanKu. 

Kamu  tahu  akan  pentingnya  berbicara  denganKu  setiap  hari.  Hal  ini  bisa  berupa
pembicaraan yang sederhana denganKu selama kamu bekerja. Ini adalah saat yang terbaik
untuk mempersembahkan kurban-kurban kecilmu kepadaKu. 

Jika ada seseorang yang menyakiti  kamu, persembahkanlah cobaan itu kepadaKu agar
melalui hal itu Aku bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Jika kamu merasa terganggu dengan perjuangan hidup yang kau alami, dimana kamu tak
bisa mengendalikannya, maka ijinkanlah Aku untuk mengangkat bebanmu itu. 

Banyak orang yang bekerja keras dalam waktu yang lama didalam maupun diluar rumah.
Apa  yang  Kuminta  darimu  adalah  berpaling  kepadaKu,  didalam  pikiranmu,  jika  kamu
membutuhkan dukungan dan pertolongan, karena Aku akan menjawab doa-doamu. 

Janganlah  kamu membuat  kesalahan dengan berpikir  bahwa kamu hanya bisa berbicara
denganKu pada saat di Gereja atau sebelum dan sesudah menerima Sakramen Kudus. Aku
selalu ada setiap saat dalam sehari. Aku menanggapi setiap permintaan, jika hal itu selaras
dengan Kehendak KudusKu. 

Para  muridKu  yang  terkasih,  kamu  semua adalah  anak-anak  Allah.  Aku  mempersatukan
kamu, bangsa dengan bangsa, sehingga Aku bisa membawa damai dan persatuan ditengah
kekacauan yang ada, yang akan terjadi nanti. 

Ijinkanlah Aku menuntunmu menuju Keluarga KudusKu maka kamu akan dikuatkan. 
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Kemudian kamu akan bangkit dan berjalan maju, dalam keadaan diperbaharui dan dengan
sebuah kelegaan yang baru, untuk menuntun pasukanKu, yang masih belum juga terbentuk
di berbagai negara. 

Tetaplah setia kepada perintah-perintahKu. 

Sebarkanlah Meterai dari Allah Yang Hidup kemana-mana. Ia tidak boleh dijual. Ia harus
tersedia  bagi  setiap orang.  Sebarkanlah copy-an dari  meterai  itu kepada mereka yang
perlu dilindungi. 

Perpecahan  diantara  para  pengikutKu  yang  setia,  mereka  yang  mau  menerima  Kitab
BapaKu,  Kitab Injil  Yang Terkudus,  dengan mereka yang ingin merubah Kebenaran,  akan
semakin meluas. 

Yang separuh tidak akan menyimpang dari Kebenaran. 

Yang separuh lainnya akan memutar-balikkan Kebenaran. 

Mereka akan melakukan hal ini sesuai dengan motivasi politik dan pribadinya sendiri, yang
akan tersembunyi dibalik bahasa yang santun. 

Kebenaran  itu  akan  segera  dinyatakan  sebagai  hal  yang  bohong  dan  Allah  akan
dipersalahkan.

Dengan tidak hormat mereka akan menyatakan bahwa hukum-hukum yang diberikan oleh
WakilKu yang kudus adalah kuno dan tidak sesuai dengan masyarakat modern. 

335



The Warning Indo 2012

Segala macam alasan yang licik akan bertentangan langsung dengan Hukum-hukum Allah
yang besar ini. 

Orang-orang itu ingin memberlakukan hukum-hukum yang membenarkan dosa. Mereka
tidak mengasihi Allah. Mereka berkata bahwa dirinya mengasihi Allah, tetapi banyak dari
mereka yang menganjurkan hukum-hukum itu adalah kaum atheis, dimana mereka tidak
bersedia mengungkapkan kepercayaan mereka yang sebenarnya. 

Banyak dari rencana-rencana mereka adalah melarang hukum-hukum Kristiani.

Mereka  bersikap  toleran  terhadap  hukum-hukum  yang  mengijinkan  para  wanita
menggugurkan anak-anak mereka karena pilihan gaya hidup. Mereka menggunakan alasan
kebebasan  untuk  memilih,  namun  pilihan  ini  diterapkan  lebih  pada  kepentingan  si  ibu,
bukan si anak. 

Banyak  wanita  akan  merasa  tersiksa  setelah  mereka menghancurkan  kehidupan  dengan
cara ini.  Banyak yang akan merasa kehilangan,  karena didalam hati  mereka tahu bahwa
kehidupan yang mereka hancurkan itu diciptakan oleh Allah. 

Setiap alasan yang kuat dan meyakinkan akan diajukan untuk melaksanakan undang-undang
aborsi. Segala macam tipuan digunakan untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan agar
aborsi bisa diterapkan kepada semua orang. 

Bagi dosa ini Aku akan menghancurkan negara-negara mereka. 

Dosa aborsi membuat BapaKu sangat menderita dan Dia tak akan membiarkan hal itu terus
berlangsung. 

Bangsa-bangsa yang terus berusaha membuat pelayanan aborsi tersedia bagi para wanita
dan yang mengajurkan aborsi sebagai hal yang baik, akan disingkirkan dan akan menghadapi
hukuman dimana mereka tak akan bisa pulih. 
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Mereka  akan  dipersalahkan  karena  dosa  pembunuhan  dan  akan  menjadi  salah  satu
kelompok pertama yang akan sangat menderita selama saat Peringatan itu. 

Allah tidak akan mengijinkan kamu untuk mengganggu kehidupan yang diciptakanNya. 

HukumanNya akan ditimpakan kepadamu dalam bentuk berbagai gempa bumi dan banyak
bangsa akan terus menerima hukuman demi hukuman hingga datangnya Hari Tuhan itu.

Aborsi dan pembunuhan akan merupakan dua buah dosa dimana BapaKu akan memberikan
hukuman yang keras kepada dunia. 

Para muridKu, dosa adalah sesuatu yang seperti noda, yang mencoreng jiwamu setiap hari.
Namun jika kamu berada dalam keadaan rahmat, maka dosa itu menjadi hilang. Semakin
sering  kamu  menerima  Sakramen-sakramen  Komuni  Kudus  dan  Pengakuan  Dosa,  maka
semakin besar rahmat yang kau terima. 

Bagi kamu yang mengikuti Misa harian, maka rahmat yang istimewa diberikan kepadamu.
Karena kamu, para pengikutKu yang setia, akan melewati Pintu-pintu SurgaKu dengan cepat.

Pergilah sekarang dan luangkan waktu lebih banyak bersamaKu. Bicaralah kepadaKu. Aku
senang dengan pembicaraan yang ringan-ringan dan hal  itu membawaKu semakin dekat
denganmu. Aku merindukan kamu. Aku merindukan keakraban denganmu, agar Aku bisa
semakin mendekatkan kamu denganKu. 

Kamu bisa membangun sebuah relasi  denganKu hanya dengan menjadi  seorang sahabat
lebih dahulu. Kemudian kasih kita akan terbentuk hingga saat ketika hatimu akan berkobar
oleh kasihmu kepadaKu dan kasihKu kepadamu. 

Hal itu tidak sukar. Untuk membangun sebuah awal yang baru, untuk mempersiapkan diri
bagi KerajaanKu, mulailah sekarang. Panggillah Aku. 
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Jika  kamu mengasihi  Aku,  maka  segera  kamu  akan  percaya  kepadaKu  dan  hal  ini  akan
mendorongmu  kepada  pembersihan  atas  jiwamu.  Kamu  akan  merasa  semakin  bahagia,
damai, dan tak ada sesuatu dari dunia ini yang berarti bagimu, kecuali sakitnya dosa yang
akan kau saksikan. 

Aku  berada  disini.  Aku  menantikan  kamu.  Aku  ingin  umat  manusia  bisa  mengenal  Aku
dengan benar. 

Aku mengasihi kamu. 

Yesusmu 

623. Allah Bapa : Aku menawarkan masa depan yang paling sempurna kepadamu 

Kamis, 22 Nopember 2012, jam 19.00

PuteriKu yang terkasih, Terang KasihKu melimpahi dunia saat ini, dengan harapan agar hati
anak-anakKu bisa dikobarkan. 

Bagi mereka yang tidak mengenal Aku, dan banyak lagi yang merasa takut mendekati Aku,
hendaknya kamu tahu bahwa Aku ingin mengajakmu kedalam Kerajaan PuteraKu. 

Aku adalah Allah Kasih dan Allah yang mewariskan Karunia Keselamatan kepadamu. 

Janganlah kamu mencampakkan Karunia ini karena ia diberikan kepada umat manusia agar
mereka bisa  bersatu  kembali  untuk  menikmati  Firdaus,  yang  Kuciptakan bagi  mereka di
tempat yang pertama. 

Ini adalah saat bagi hari Tuhan dan kamu, anak-anakKu, sedang dipersiapkan bagi hari yang
besar ini. 

338



The Warning Indo 2012

Saat  bagi  Campur  Tangan  IlahiKu,  sehingga  kamu  bisa  diselamatkan  untuk  memasuki
pintu-pintu Kerajaan PuteraKu, akan segera terjadi. 

Ketika berbagai nubuatan yang diramalkan didalam Kitab KudusKu mulai terjadi, akhirnya
kamu akan menerima Kebenaran itu. 

Kebenaran yang telah Kujanjikan kepada umat manusia kini sedang diberikan kepadamu. 

Mungkin kamu bertanya, mengapa anak-anakKu harus diberi dengan Kebenaran dari Sabda
KudusKu lagi?

Hal itu adalah karena hanya sedikit sekali yang percaya akan KeberadaanKu di dunia saat ini.
Mereka tidak lagi mematuhi 10 Perintah Allah. 

Kesombongan telah menggantikan kerendahan hati diantara anak-anakKu, termasuk banyak
sekali hamba kudus yang ditunjuk untuk menyampaikan Kebenaran. Banyak yang tidak lagi
menghormati  SabdaKu  dan  terlebih  lagi  mereka  tidak  diajari  maksud  dari  keberadaan
mereka di dunia.  

Banyak  sekali  jiwa-jiwa yang  kini  bisa  ditebus  karena KasihKu dan  karena itu  Aku telah
memberimu  berbagai  perintah,  melalui  PuteraKu  yang  terkasih,  mengenai  apa  yang
diharapkan darimu. 

Peluklah Kebenaran. Ingatkanlah mereka yang dekat denganmu akan KasihKu yang besar
kepada anak-anakKu. 

Sebagai  Bapa  yang  baik  Aku  memperingatkan  anak-anakKu  akan  bahaya  yang  mereka
hadapi. 
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Aku tidak akan membiarkan mereka berjalan dengan buta menuju jerat penipuan, yang
telah menyelimuti  umat manusia  seperti  jala  nelayan yang menyelimuti  kawanan ikan
yang tidak menaruh curiga. 

Aku  tidak  akan  membiarkan  mereka  yang  berusaha  menghalangi  Sabda  KudusKu  untuk
didengarkan, atau mereka yang berusaha untuk menyesatkan Sabda PuteraKu. Aku tidak
akan berhenti  dalam upayaKu  memperingatkan  anak-anakKu  tentang berbagai  hukuman
yang  akan mereka hadapi  jika  mereka terus  menentang  Aku melalui  perbuatan  mereka
terhadap orang-orang lain.

Aku adalah Bapamu. Aku bertanggung-jawab untuk mengumpulkan anak-anakKu bersama-
sama lagi dan Aku akan menggunakan segala cara yang perlu untuk menyelamatkan anak-
anakKu dari segala gangguan. 

Segala cara, segala tipuan, akan digunakan oleh setan serta para pengikutnya yang setia
untuk menghentikan kamu mendengarkan Kebenaran. 

Dengan sesungguhnya Aku berjanji. Kamu akan dibawa dengan segera menuju TanganKu
dan kedalam perlindungan dari Kerahiman Putera yang besar. 

Pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa telah berkecamuk, meski hal ini tidak nampak bagi
kebanyakan dari kamu. 

Agar  kamu  bisa  menikmati  FirdausKu  Yang  Baru  diatas  bumi,  kamu  harus  menerima
TanganKu ketika ia diulurkan kepadamu. Janganlah takut karena Aku melindungi mereka
yang  menghormati  Aku,  Bapa  Yang  Kekal  mereka  dan PuteraKu  Yang  Berharga,  dengan
MeteraiKu. 

Ikutilah PanggilanKu. Kuatkanlah dirimu. Tutuplah telingamu terhadap bisikan-bisikan dari
binatang  itu  karena  dia  menggunakan  jiwa-jiwa  yang  ternoda  oleh  dosa  kesombongan,
untuk merenggutkan kamu dariKu. 

Aku menawarkan masa depan yang paling sempurna kepadamu. Janganlah kamu menolak
Firdaus ini karena ini adalah harta warisanmu. Berapa banyak dari kamu yang akan menolak
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sebuah warisan harta kekayaan yang amat besar di dunia ini? Sedikit sekali tentunya. Maka
janganlah kamu mengesampingkan Karunia  ini. 

Siapa saja  yang berusaha menghentikan kamu, dia  memerlukan doa-doamu,  karena Aku
mengasihi semua anak-anakKu. 

Aku, Bapamu, akan memastikan bahwa Rencana BesarKu, untuk mewartakan Kedatangan
Yang Kedua dari PuteraKu, tidak akan ditunda. 

Datanglah kepadaKu, melalui PuteraKu, maka kamu tidak akan menginginkan apa-apa lagi.
Aku mengasihi  kamu.  Aku menangis  karena banyak dari  kamu yang terlalu keras kepala
hingga  tidak  mau  menyadari  bahwa  panggilan  dari  Surga  ini,  adalah  dijanjikan  untuk
mempersiapkan kamu bagi Zaman Damai Yang Baru. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

624. Imam-imam dan para hamba kudusKu, janganlah takut akan SabdaKu 

Rabu, 28 Nopember 2012, jam 11.28

PuteriKu  yang  terkasih,  penganiayaan  terhadap  para  nabiKu  dan  para  visiuner  semakin
besar saat ini sementara penentangan terhadap pesan-pesanKu juga meningkat. 

Aku berkata bagi kamu, terutama imam-imamKu yang terkasih serta para hamba kudusKu,
janganlah  takut  akan SabdaKu.  Rasa takut  dan ketidak-pastian yang kau alami bukanlah
berasal  dariKu.  Jika hal  itu  tidak  berasal  dariKu,  maka hendaknya kamu bertanya dalam
dirimu, dari manakah ia berasal?

Sabda KudusKu selalu dihalangi.
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Selama kehidupanKu  di  dunia  dulu,  imam-imam saat  itu,  orang-orang  Parisi,  melakukan
segala  upaya  untuk  bisa  beradu  pendapat  denganKu.  Mereka  berusaha  dalam  segala
kesempatan  untuk  menjebak  Aku,  mengajukan  berbagai  pertanyaan  kepadaKu,  yang
bertujuan untuk membuat Aku bertindak berlawanan dengan Sabda Allah, namun mereka
tidak berhasil.

Aku tetap  diam ketika mereka berusaha membuatKu menjawab pertanyaan-pertanyaan,
yang mereka ketahui bahwa Aku tidak siap untuk menanggapinya. 

Kamu melihat,  bahwa meski  mereka menjalankan ibadah  agamanya,  dengan melakukan
berbagai upacara yang rumit, dan berpakaian jubah mahal, namun mereka tak memiliki satu
hal.  Mereka tak  memiliki  sedikitpun juga  sifat  kerendahan  hati,  karena mereka percaya
secara keliru, bahwa  karena peranan mereka sebagai para hamba kudus, maka mereka
berada lebih tinggi dari pada saudara-saudaranya. 

Mereka berkata-kata,  berkotbah dan hadir  di  tempat-tempat terbuka,  seperti  para nabi,
mengenai Sabda Kudus dari BapaKu. Namun sebenarnya mereka tidak mengerti janji dari
BapaKu,  maupun  pelajaran  yang  diberikan  BapaKu  kepada  mereka  melalui  para  nabi.
Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa saat dari kedatangan Mesias yang dijanjikan
itu sedang terjadi di saat hidup mereka. 

Mereka percaya bahwa peristiwa itu akan terjadi pada masa mendatang.

Mereka  menjadi  bingung  oleh  jawaban-jawabanKu,  ajaran-ajaranKu  serta  kehidupan
sederhana yang Kujalani. Namun mereka merasa tertarik kepadaKu dan berkali-kali mereka
datang  kepadaKu,  untuk  menantang  Aku.  Kemudian  mereka  merasa  terancam  karena
pengetahuanKu dalam masalah spirituil, sebuah kenyataan yang tak bisa mereka sangkal.

Mereka menyiksa Aku. Aku menjawab pertanyaan mereka, sesuai dengan Kehendak Kudus
dari BapaKu. Kemudian Aku tetap diam ketika mereka mengarahkan jari mereka kepadaKu
dengan nada marah. 
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Atas  segala  pernyataan  mereka  yang  mengaku  mengenal  Sabda  Allah,  mereka  terjatuh
kedalam perangkap yang  dipasang  oleh  si  penipu.  Mereka percaya bahwa pengetahuan
mereka lebih tinggi dari pada Aku. 

Jenjang hirarki gereja yang mereka ciptakan adalah seperti monarki kerajaan. Raja-raja yang
mereka hormati bukanlah Allah, tetapi raja-raja mereka sendiri, yang ditunjuk oleh mereka.
Hirarki yang berada diatas hanya sedikit sekali berkomunikasi dengan para hamba rendahan
yang  mengurusi  suku  mereka.  Bagi  orang  yang  hina  dan  sederhana,  maka  mereka  tak
memiliki waktu baginya. 

Betapa mereka itu tekah menentang BapaKu.  Betapa mereka itu menyiksa Aku.  Mereka
bersimbah dengan darah dari banyak orang di tangan mereka, namun mereka berusaha
meyakinkan didepan umum bahwa tangan mereka bersih. 

Melalui pendidikan mereka, mereka percaya bahwa hanya mereka yang bisa mengartikan
Kitab Suci dengan benar. SabdaKu diperlakukan sebagai Bidaah. 

Hal yang sama juga terjadi saat ini.  Sedikit  sekali  para hamba kudusKu yang siap bagi
KedatanganKu  Yang  Kedua.  Sertifikasi  mereka  sebagai  para  utusan  kudus  didalam
GerejaKu bisa menciptakan perpecahan, dimana Aku tidak berwenang didalamnya.  

Orang-orang terpelajar di bidang teologi ini dengan pendidikan selama bertahun-tahun, tak
bisa mengerti Ajaran-ajaranKu, nubuatan-nubuatan ataupun caraKu berbicara. 

Bagi  kamu yang mempertanyakan SabdaKu atau yang berusaha menciptakan perbedaan
dengan cara membandingkannya dengan pengetahuanmu yang salah mengenai Kitab Suci,
kamu harus berhenti sekarang. 

Bukankah  kamu  belum  belajar  apa-apa.  Tidakkah  kamu  menerima  kenyataan  bahwa
waktunya sudah dekat dan bahwa Aku sedang mempersiapkan dirimu? 

Musuh-musuh dari Tugas KudusKu ini,  untuk mempersiapkan kamu bagi KedatanganKu
Yang Kedua, ada banyak. 
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Serangan-serangan itu sungguh keji. Di setiap belokan, setiap sudut dan setiap langkah yang
Kulakukan, melalui pesan-pesan ini, selalu menghadapi hambatan. 

Jika kamu tidak mau menerima janjiKu bahwa Aku datang kembali, maka bertanyalah dalam
dirimu.  Apakah  perananmu  dalam  Nama  Allah?  Apakah  hanya  untuk  menyampaikan
Sakramen-sakramen Kudus saja? Tidak, bukan hanya untuk itu saja kamu dipanggil. 

Jika kamu menyerang Pesan-pesanKu, seperti yang kau lakukan itu, maka kamu membuat
Aku menangis oleh kesedihan dan frustrasi. 

Tidakkah kamu telah diperingatkan untuk selalu waspada, karena kamu tidak tahu akan hari
atau jam ketika Aku datang kembali. Inilah saatnya bagimu untuk membangunkan rohmu,
membaca  Sabda  yang  ada  didalam  Kitab  BapaKu,  dan  kemudian  berdoa  agar  Aku
memberkati kamu dengan karunia kemampuan untuk membedakan.  

Bagi  kamu yang menolak Aku, karena kamu bersikap berhati-hati  dan khawatir  kalau ini
bukanlah Aku, Yesusmu, yang berbicara disini, maka Aku mengampuni kamu. Aku mengerti
betapa  sulitnya  hal  itu,  namun  pada  saatnya  nanti,  kamu  akan  merasakan  kasihKu
menyelimuti kamu. 

Bagi  kamu  yang  tidak  mau  mendengarkan  Aku,  maka  kamu  bersalah  oleh  dosa
kesombongan. 

Bagi  kamu  yang  secara  terbuka  menolak  SabdaKu,  mencampakkannya  dan  mengatakan
bahwa  Pesan-pesanKu  ini  berasal  dari  setan,  maka  kamu  telah  tersesat  dariKu.  Begitu
jauhnya  kamu  terpisah  dariKu,  ditengah  kepercayaanmu  yang  congkak  bahwa
pengetahuanmu di bidang spirituil dari buku-buku, hingga membuatmu semakin tidak layak
berbicara dalam NamaKu, maka ketahuilah hal ini. 

Bawalah kepadaKu sebuah jiwa yang sederhana, dengan kemurnian hati, yang mengasihi
Aku apa adanya DiriKu ini, maka mereka akan bersatu denganKu didalam Surga.
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Bawalah  kepadaKu  sebuah  jiwa  yang  penuh  dengan  kesombongan,  yang  berseru-seru
dengan lantang mengenai Sabda Allah, dan Aku akan mencampakkannya. 

Parcayalah  kepadaKu  dengan  sikap  yang  rendah  hati,  maka  Aku  akan  melimpahkan
RahmatKu kepadamu. 

Kasihilah Aku tanpa syarat maka kamu akan bisa mengenali SuaraKu saat ini. Kamu adalah
jiwa-jiwa yang beruntung. Namun jiwa-jiwa yang telah menjauhkan dirinya dariKu adalah
yang paling Kurindukan. 

Oh, datanglah kepadaKu, para hamba kudusKu. Aku memberimu Kebenaran karena Aku
ingin  kamu  membaharui  kesetiaanmu  kepadaKu.  Ketidak-patuhan  kepada  Ajaran-
ajaranKu  serta  ketidak-sediaan  mengakui  kelemahanmu  telah  menciptakan  ganjalan
diantara kita. 

Bagi para hamba kudus yang telah melakukan dosa-dosa berat didalam daging, maka kamu
harus datang kepadaKu agar Aku bisa memegangi kamu. Akuilah dosa-dosamu dan Aku akan
membaharui  jiwamu  agar  kamu  layak  untuk  menolong  menyelamatkan  jiwa-jiwa  lain
sebelum Aku datang kembali. 

Kamu  harus  mendengarkan.  Jika  kamu  ragu  maka  terimalah  hal  ini.  Namun  jika  kamu
berusaha mengganggu para nabiKu maka kamu akan menderita  karenanya.  Adalah jauh
lebih  baik  jika  kamu diam  saja.  Kamu  harus  bersedia  mendengarkan  dan  merendahkan
dirimu dihadapan MataKu.  Hanya dengan begitu  maka kamu layak  untuk menghadirkan
TubuhKu di dunia. 

Yesusmu

625.  Bukan  bagiKu  mereka  menaruh  sebuah  mahkota  dari  zamrud  atau  batu-batu
berharga 

Minggu, 25 Nopember 2012, jam 17.25
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PuteriKu yang terkasih, Aku adalah Kristus, Juru Selamat bangsa manusia dan segera Aku
akan mengambil MahkotaKu dan memerintah atas dunia ini akhirnya. 

Mahkota duri  itu masih ada pada KepalaKu Yang Kudus, hingga hari  yang besar itu tiba,
ketika akhirnya Aku akan duduk diatas tahta yang dijanjikan bagiKu oleh BapaKu. 

Aku adalah satu-satunya Raja Yang Sejati, namun Aku mengenakan mahkota duri yang
dengan kejamnya ditaruh oleh tangan orang-orang yang tak mengenal terima kasih. 

Bukan bagiKu  mereka menaruh sebuah mahkota  zamrud atau  batu-batu  berharga.  Juga
bukan untuk saat  ini.  Tidak,  sebaliknya,  mereka masih menyakiti  Aku dengan kejamnya,
dengan  cara  menolak  keselamatan  yang  Kudapatkan  bagi  mereka  ketika  mereka
menyalibkan Aku. 

Aku telah menunggu dan menunggu umat manusia untuk membuka mata dan mengarahkan
pandangan mereka agar melihat Kebenaran. 

Namun sedikit sekali  umat Kristiani  yang mengikuti  Ajaran-ajaranKu. Mereka dilemahkan
oleh tekanan dari  luar  dan mereka tetap diam ketika seluruh dunia memeluk  dosa dan
mengakuinya sebagai hal yang baik. 

MahkotaKu telah dipersiapkan dan Aku akan datang didalam Kemuliaan. Tak seorangpun
yang tidak bisa melihatKu ketika Aku turun dari Surga nanti. 

Peristiwa ini akan terjadi selama beberapa jam dan hal itu membutuhkan iman yang besar
untuk bisa bersorak-sorai dan bersukacita. 

Banyak orang yang akan merasa malu dan ketakutan ketika mereka melihat Aku. Namun
saat itu jika mereka mau meminta kepadaKu untuk mengampuni mereka, Aku akan segera
melakukannya hingga pada detik yang terakhir sekalipun.  
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Waspadalah terhadap mereka yang mengaku sebagai Aku. Hal ini sangat penting karena
karena Aku akan datang hanya pada sebuah hari. 

Aku tidak akan berjalan diatas bumi sebagai manusia karena hal ini tidak diijinkan oleh
BapaKu. Maka jangan sampai ada orang yang menipu kamu. 

PemerintahanKu sudah dekat dan biarlah mereka yang tidak mengakui Aku, KeberadaanKu,
atau  berbagai  nubuatan  yang  ada  didalam  Kitab  BapaKu  tahu  bahwa  hal  itu  tak  bisa
dibatalkan.

Setan dan para pengikutnya tak bisa menguasai Aku. Satu-satunya kuasa yang berarti adalah
Kuasa Allah yang mengasihi semua anak-anakNya. 

Bersiaplah bagi KerajaanKu Yang Baru dan bersukacitalah. Lihatlah kedepan kepada hari
itu karena ia akan menjadi hari dimana seluruh penderitaan umat manusia berakhir demi
kebaikan. 

Hanya mereka yang mengikuti Ajaran-ajaranKu yang akan mengalami FirdausKu Yang Baru
itu. 

Para muridKu hendaknya membentuk sebuah lingkaran doa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa
yang tidak mau datang kepadaKu terutama pada saat akhir itu. 

Daraskanlah doa Litani untuk memohon Rahmat Kekebalan bagi mereka yang tak memiliki
kekuatan untuk menolong dirinya sendiri. 

Yesusmu

626.  Mereka yang mengikuti Hukum-hukum Allah akan akan dituduh sebagai setan dan
dikejar-kejar
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Minggu, 25 Nopember 2012, jam 18.45

PuteriKu  yang  terkasih,  para  muridKu  hendaknya  mengerti  bahwa  cobaan-cobaan  yang
mereka tanggung dalam NamaKu, akan membuat mereka semakin kuat. 

Bagi mereka yang mengikuti pesan-pesan kudus ini, janganlah kamu membiarkan serangan
orang lain sampai melemahkan semangatmu. 

Mesik jika begitu, ketika mereka menginjak-injak kamu dan menendang kamu ketika kamu
tergeletak tanpa daya, ketahuilah bahwa Aku akan membangunkan kamu. Setiap kali kamu
akan semakin kuat dan rasa takutmu semakin berkurang. 

Berdoalah  bagi  orang-orang  itu  karena  itu  bukanlah  kesalahan  mereka.  Mereka  itu
digunakan oleh si penipu utk menjauhkan kamu dari Tugas ini.

Kini kamu harus diberitahu bahwa KerahimanKu akan segera membersihkan umat manusia
seperti  sebuah kobaran api  dan ia akan menyelimuti  jiwa setiap manusia.  Ketika hal  ini
terjadi  maka dunia akan dituntun menuju tempat yang lebih tenang. Banyak sekali  yang
akan bertobat dan hal itu adalah baik. Namun seperti badai di malan hari, antikris akan tiba
dan merusak rasa damai ini.

Dia akan mencampuri kehidupan manusia, meski pada awalnya mereka tidak menyadarinya.
Dia  akan  menjadi  seorang  pemimpin  dunia  yang  sangat  kuat,  tetapi  janganlah  kamu
memandang  kepada  matanya.  Arahkanlah  pandanganmu  ke  bawah.  Serahkankah
kepercayaanmu kepadaKu dan berdoalah agar orang-orang yang dipengaruhi olehnya bisa
ditebus. 

Seperti halnya jika ada badai yang kau ketahui datangnya, kamu harus bersiap-siap dengan
baik. Janganlah membiarkan setiap bagian rumahmu tidak terlindung. Lindungilah dirimu
dan keluargamu dari gangguan. Orang itu telah diberi dengan berbagai kuasa oleh setan,
maka  kamu  harus  melindungi  dirimu  dari  dia  atau  dia  akan  menimbulkan  noda  dalam
jiwamu.
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Kejahatannya akan tersembunyi dengan baik darimu dan jika kamu tidak siap, kamu bisa
jatuh kedalam perangkapnya. 

Pertempuran antara kebaikan dengan kejahatan akan terjadi di bumi dan di luar bumi, pada
saat yang sama. 

Yang menjadi masalah dalam perang ini adalah bahwa mereka yang berada di pihak antikris
dan nabi palsu itu akan terlihat seolah melakukan kebaikan yang besar di dunia. 

Mereka yang mengikuti Hukum-hukum Allah akan dituduh sebagai setan dan dikejar-kejar.

Tempat  perlindunganKu  hendaknya  menjadi  tempat  tujuan  dari  pengungsianmu.  Hati
KudusKu  akan  mencurahkan  kepadamu  dengan  setiap  tetes  DarahKu  untuk  melindungi
kamu. 

Janganlah kamu merasa kecewa. Janganlah kamu merasa sendirian. Aku telah menyatukan
kamu semua melalui hal ini serta berbagai tugas lainnya. Pada saatnya nanti, semua orang
yang  mengikuti  perintah-perintah  yang  Kuberikan  melalui  para  nabi  dan  visiuner  yang
benar, akan menolong menyelamatkan milyaran jiwa. 

Terutama  20  juta  dari  kamu,  melalui  ketekunanmu,  cobaan-cobaanmu,  penderitaanmu,
serta doa-doamu, bisa menyelamatkan sebagian besar umat manusia.  

Ini adalah janjiKu kepadamu. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi semua saudaramu laki-laki dan perempuan. Dengan
bersatu  maka  kita  semua  akan  bisa  menjadi  bagian  dari  KerajaanKu  Yang  Baru  dan
semuanya akan berjalan dengan baik. 

Janganlah ragu, karena banyak tugas yang harus dikerjakan untuk mempertobatkan umat
manusia. 
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Hal itu tidaklah mudah, namun kuasa dan rahmat yang Kuberikan didalam Tugas ini akan
memastikan  bahwa  Kehendak  Kudus  dari  BapaKu  bisa  diselesaikan  dengan  cara  yang
semestinya. 

Yesusmu

627. Imam-imamKu, janganlah kamu menentang Aku dengan menuduh Aku pembohong

Selasa, 27 Nopember 2012, jam 20.08

PuteriKu yang terkasih,  Aku harus  mengatakan bahwa banyak dari  kamu yang berusaha
keras menganjurkan dan mewartakan Sabda KudusKu akan diserang lebih besar dari pada
saat-saat  sebelumnya  oleh  orang-orang  yang  mengaku  dirinya  ahli  yang  akan  berusaha
menyingkirkan Pesan-pesan ini dengan mengatakannya sebagai tidak bermanfaat. 

Yang lain-lainnya lagi yang menyerang kamu, akan berkata bahwa kamu tidak berhak untuk
mewartakan SabdaKu atau menyatakannya sebagai Kebenaran. 

Akhirnya kamu akan diancam dengan melalui beberapa orang hamba kudus tertentu dari
dalam  GerejaKu  dan  menyuruhmu  untuk  menghentikan  apa  yang  kau  lakukan  dalam
upayanya  untuk  menentang  tugasmu.  Mereka akan  mengatakan  bahwa Pesan-pesan  ini
bukan berasal dari Allah. 

Mereka  mengira  bahwa  ini  berasal  dari  sebuah  kuasa  jahat.  Mereka  akan  mengatakan
bahwa Pesan-pesan ini  bertentangan dengan Ajaran-ajaran GerejaKu.  Maka Aku berkata
kepada mereka. 

Bagian manakah dari Pesan-pesan ini yang membuatmu berdebar? Mengapa kamu tidak
berbicara tentang Kebenaran jika kamu mengkritik SabdaKu? 
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Mengapa  kamu menyombongkan  pengetahuan  spirituilmu  yang  kau  katakan  melebihi
Aku?

Apakah kamu berbicara  demi  TubuhKu di  dunia,  GerejaKu?  Jika  begitu,  maka melalui
Wakil KudusKu, Aku tidak merestui hal ini. 

Apakah kamu menganjurkan untuk menolak Pesan-pesan ini berdasarkan pandangan dan
pendapat pribadimu sendiri?

Kamu telah bertindak salah dan mengancam kawananmu dengan mengatakan bahwa jika
mereka membaca SabdaKu ini mereka akan tersesat. 

Kamu  mengatakan  bahwa  Sabda  KudusKu  ini  hendaknya  ditolak  dan  kemudian  kamu
mengatakan kepada para pengikutKu bahwa adalah kewajibanmu untuk melakukan hal itu. 

Mengapa kamu takut kepada Raja dimana kamu telah bersumpah untuk menyerahkan
hidupmu bagiNya? 

Aku bukanlah untuk ditakuti, SabdaKu bisa berdampingan dengan nyaman bersamamu. 

Ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai  nabi di  dunia ini  yang adalah palsu dan
mereka  membutuhkan  banyak  doa-doamu.  Bagi  para  nabi  yang  benar,  mereka  adalah
orang-orang yang paling banyak  menjadi  sasaran  seranganmu.  Adalah para  nabiKu yang
sejati yang menyulut kemarahan para imam, yang masih tidak yakin akan tujuan dari Tugas
KudusKu ini. 

Berhati-hatilah dengan siapa yang kau tentang itu, dengan menyebarkan racun, kebohongan
serta  fitnah,  karena  Aku  tidak  memberi  hak  kepadamu  atau  kepada  GerejaKu  untuk
melakukan hal itu. Imam-imamKu, janganlah kamu menentang Aku dengan menuduh Aku
sebagai pembohong. 
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Ketika saat dari Kebenaran itu dinyatakan kepadamu, kamu akan merasa sangat malu. 

Letakkanlah  senjatamu  dan  buanglah  segala  kebencian  dan  kemarahan  yang  menyiksa
dirimu saat ini. Dan lihatlah apa yang terjadi atas dirimu. Setan telah menipu kamu dengan
cara sedemikian hingga serangan-seranganmu melalui perkataan ataupun tulisan terhadap
Karya ini telah melebihi apa yang diharapkan darimu sebagai imam. 

Mengapa hal  ini  terjadi?  Hal  itu  adalah  untuk memperlambat TugasKu dan menjauhkan
orang-orang dari Doa-doaKu yang telah dikirimkan dari Surga untuk menyelamatkan jiwa-
jiwa. Apa yang sedang kau lakukan itu adalah berusaha menghentikan Aku, Yesusmu, dalam
RencanaKu untuk menyelamatkan umat manusia. 

Ini adalah penentangan yang serius terhadap Allah. 

Berikut ini adalah sebuah doa Perjuangan (86) untuk menolongmu menanggapi PanggilanKu
dan membebaskan kamu dari siksaan keraguan. 

Doa Perjuangan (86) : Bebaskanlah aku dari siksaan keraguan

Yesus yang terkasih, aku datang di hadapanMu, didalam kebingungan, ketidak-pastian 
serta frustrasi, karena Aku merasa khawatir akan Kebenaran yang Kau wartakan didalam
Pesan-pesanMu.
Ampunilah aku jika aku telah berbuat salah terhadap Engkau.
Ampunilah aku jika aku tak bisa mendengar Engkau.
Bukalah mataku agar aku diperlihatkan kepada apa yang harus kumengerti seturut 
kehendakMu.
Aku mohon kepadamu, berilah aku dengan Kuasa Roh Kudus agar menunjukkan 
Kebenaran kepadaku. 
Aku mengasihi Engkau, Yesus yang terkasih, dan aku mohon kepadaMu untuk 
membebaskan aku dari siksaan keraguan.
Tolonglah aku untuk menanggapi panggilanMu.
Ampunilah aku jika aku telah menentang Engkau dan bawalah aku mendekati HatiMu.
Tuntunlah aku menuju KerajaanMu Yang Baru dan berilah aku karunia, agar melalui doa-
doaku dan penderitaanku, aku bisa menolongMu menyelamatkan jiwa-jiwa yang amat 
berharga bagi Hati KudusMu.
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Yesusmu

628. Tidak peduli betapapun pentingnya hartamu di dunia ini bagimu, namun semua itu
tak ada artinya apa-apa

Rabu, 28 Nopember 2012, jam 19.40

PuteriKu yang terkasih, selama terjadinya berbagai perubahan yang akan segera muncul di
dunia ini, janganlah sampai ada yang lupa bahwa adalah Allah yang menciptakan dunia ini
dan bahwa dengan TanganNya dan melalui  KuasaNya saja ia akan berakhir,  dengan cara
seperti yang telah kau ketahui. 

Tidak ada pemerintahan, pemimpin ataupun manusia yang bisa mengendalikan keberadaan
umat manusia ataupun kematian, dimana hanya Allah saja yang bisa memutuskan, kapan
jiwa-jiwa bisa meninggalkan tubuhnya. 

Tidak peduli betapapun pentingnya hartamu di dunia ini bagimu, namun semua itu tak ada
artinya  apa-apa.  Tetapi  ada banyak  orang yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya
untuk  mengejar  impian  akan  popularitas,  kekayaan  dan  mengumpulkan  harta  benda,
dimana semua itu bisa diambil darinya setiap saat. 

Inilah  sebabnya  jiwa-jiwa  itu,  bagi  siapa  Aku  merasa  sangat  terharu,  akan  menderita
hilangnya kekayaan mereka. Aku mengijinkan mereka untuk dilepaskan dari semuanya itu
agar Aku bisa memurnikan mereka. 

Banyak orang di dunia yang kehilangan banyak miliknya karena kebusukan dan keserakahan
berbagai  organisasi.  Namun  disamping  mereka  perlu  makan  dan  tempat  tinggal,  Aku
mengijinkan penderitaan itu untuk terjadi. 

Karena hanya dengan begitu maka jiwa-jiwa itu akan berpaling kepadaKu meminta tolong.
Hal ini adalah sebuah bentuk pemurnian hingga seseorang bisa datang kepadaKu dengan
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kerendahan hati,  sebuah sifat  yang sangat  penting untuk dimiliki,  agar bisa memasuki
KerajaanKu. 

Janganlah takut jika kamu mendapati dirimu berada dalam keadaan seperti ini. Hal itu akan
berlangsung sebentar saja dan ia merupakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Pada saatnya
nanti  semuanya  akan  berakhir  dengan  baik.  Hendaknya  saat  ini  menjadi  saat  untuk
merenungkan masa depanmu serta tempat yang Kupersiapkan bagimu didalam FirdausKu
Yang Baru. 

Kamu  harus  mendapatkan  hak  untuk  bisa  datang  kepadaKu.  Waktumu  di  dunia  ini
sementara saja.  Banyak jiwa yang memandang dunia ini  sebagai  tempat bagi  keajaiban-
keajaiban materi, hendaknya mereka sadar bahwa semua itu hanya sekilas saja dari hadiah-
hadiah yang kemilau serta menyegarkan,  yang telah menantikan kamu yang akan hidup
didalam Zaman Kemuliaan Yang Baru itu.

Waktumu  di  dunia  ini  dirasuki  oleh  berbagai  penderitaan,  ketidak-puasan,  kebencian
serta keputus-asaan karena kehadiran setan. 

Kamu  tak  bisa  melihat  dia  tetapi  dia  berserta  para  malaikatnya  yang  durhaka  berada
dimana-mana  untuk  mendorong,  menjerumuskan  serta  menggodai  umat  manusia
sepanjang hari. 

Banyak orang yang tak mau menerima kenyataan akan keberadaannya dan hal  ini  amat
mengkhawatirkan.  Banyak  juga  yang  tak  akan  menyangkal  adanya  kebencian  yang  bisa
mereka rasakan ketika mereka menjadi kurban dari kemarahan orang lain. Kebencian hanya
bisa berasal dari satu sumber. Ia bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ia tercurah
keluar dari mulut binatang itu. 

Bagi  jiwa-jiwa  yang  membiarkan  dirinya  terbuka,  karena  mereka  tidak  mau  menerima
kenyataan bahwa dosa itu ada, maka mereka akan menjadi sasaran yang empuk dari setan.
Mereka akan ditarik menuju berbagai godaan yang dipasang oleh setan dihadapan mereka,
biasanya melalui  dosa daging.  Jiwa-jiwa ini  menjadi  mangsa yang empuk dan tidak akan
menderita seperti yang dialami oleh jiwa-jiwa yang bertahan menolak setan. Jiwa-jiwa yang
mengasihi  Aku,  Yesus  mereka,  dan  yang  mengikuti  Ajaran-ajaranKu  dengan  kerendahan
hati, adalah jiwa-jiwa yang paling besar menjadi sasaran dari setan. 
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Mereka adalah jiwa-jiwa yang paling sulit ditaklukkan oleh setan. Mereka adalah jiwa-jiwa
yang  sama yang  melalui  doa-doa dan penderitaan  mereka bagiKu,  bisa  membuat  setan
merasa ngeri dan melolong kesakitan. 

Bagi kamu yang mengasihi Aku, hanya melalui keteguhanmu dan daya tahanmu kamu bisa
mengalahkan cengkeramannya, yang menjadi lemah dalam sekejap saja karena adanya Misi
ini. 

Jika kamu diserang secara verbal, tanpa alasan yang jelas, atau jika kamu difitnah dalam
NamaKu, maka ketahuilah bahwa doa-doamu sedang menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Tetaplah  kamu  diam  selama serangan-serangan  itu,  karena  jika  kamu  menanggapi  para
penyerangmu, maka kamu memberi kekuatan kepada setan. 

Tetaplah kuat, para muridKu yang terkasih, demi Aku. Aku akan mengangkatmu dan segera
penderitaanmu akan berakhir. 

Yesusmu yang mengasihi

629.  Perawan Maria  :    Allah  Kasih  tidak     akan     menimbulkan konflik     atau menyebabkan
perpecahan

Kamis, 29 Nopember 2012, jam 15.20

Anak-anakku yang terkasih, hendaknya kamu berdoa bagi semua visiuner Allah di dunia saat
ini.  Mereka  banyak  menderita  dan perselisihan  telah  diciptakan  didalam  maupun  diluar
tugas-tugas mereka. 

Banyak orang yang menolak mereka. Dan terlebih lagi menolak para visiuner dan para nabi
yang memperkenalkan tugas-tugas mereka kepada dunia. 
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Kamu harus bersatu jika kamu sungguh mengasihi  Puteraku. Tak  boleh ada tempat bagi
kecemburuan, fitnah maupun kebencian diantara kamu. Jika hal itu terjadi maka setan telah
menggodai kamu untuk mengabaikan, bukan nabi itu, tetapi Sabda Kudus dari Puteraku. 

Ini  adalah  saat  dimana  tak  boleh  ada  perpecahan  yang  bisa  menciptakan  penghalang
diantara mereka yang mengikuti Ajaran-ajaran Puteraku. 

Dimana ada perpecahan disitu ada penyimpangan. Hal ini akan bisa menghentikan aliran
doa dan memperlambat dirimu menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Allah  Kasih  tidak akan menimbulkan  konflik atau  menyebabkan perpecahan.  Memfitnah
orang lain dalam Nama Allah adalah sebuah dosa di Mata Bapaku. 

Jika kamu melakukan hal itu maka kamu menentang Puteraku yang selalu bersabda agar
kamu saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara laki-laki dan perempuan. 

Jika kamu menggunakan Nama Puteraku untuk menjatuhkan nama baik orang lain, maka
kamu harus memohon kepada Puteraku agar mengampuni kamu. 

Anak-anak,  inilah  saatnya  untuk  menjadi  kuat  dan  menghormati  Puteraku  dengan
mengingat semua yang diajarkanNya kepadamu. 

Berbagai peristiwa yang dinubuatkan akan segera terlihat di dunia. 

Tak ada waktu bagi perpecahan diantara mereka yang menghormati Puteraku. 

Segera  perpecahan  itu  akan  dipaksakan  kepada  umat  Kristiani.  Inilah  sebabnya  dengan
bersatu kamu akan menjadi sebuah pasukan yang kuat dan layak untuk mewartakan Sabda
Allah. 
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Dengan terpecah-belah maka kamu akan tersungkur kedalam kekosongan dimana hukum-
hukum berhala akan dipaksakan kepada Gerejamu. 

Jika kamu menimbulkan perpecahan maka tak akan ada persatuan. 

Hanya mereka yang memiliki  iman yang kuat,  bersatu didalam Hati  Puteraku,  yang bisa
berjalan maju didalam pasukan Puteraku. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

630. Ketika kebebasan berbicara dihapus, maka Kebenaran itu tersembunyi

Jumat, 30 Nopember 2012, jam 15.55

PuteriKu yang  terkasih,  berbagai  nubuatan  yang  mengatakan  bahwa kebebasan bangsa-
bangsa untuk bisa berbicara akan berakhir, kini nubuatan itu akan segera terjadi.  

Didalam pesanKu kepadamu tanggal 1 Januari 2011 Aku mengatakan kepadamu bahwa
suara orang-orang melalui media massa akan disembunyikan dan dihapuskan.

Ketika  kebebasan  bersuara  melalui  media  massa  dibungkam  maka  ketahuilah  bahwa
kamu sedang hidup didalam sebuah kediktatoran. 

Banyak perubahan sedang dipaksakan kepada bangsa-bangsa melalui pengendalian media
massa.  Ketika kebebasan berbicara dicabut,  maka Kebenaran itu tersembunyi.  Kemudian
bangsa  demi  bangsa  akan disuapi  dengan  kebohongan  yang dilakukan oleh orang-orang
berhala. 
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Kitab Kebenaran sedang diberikan kepada dunia agar umat manusia bisa merasakan kasih
Allah dan dituntun menuju Kebenaran sehingga mereka bisa menemukan kebebasan. 

Kebebasanmu untuk memilih sedang dihapuskan oleh kelompok elit. Kamu adalah laksana
anak domba yang dituntun menuju tempat pembantaian dan banyak dari kamu yang akan
disesatkan dan menjadi buta terhadap Kebenaran. 

Kebebasan itu adalah sebuah Hadiah yang diberikan kepada setiap orang oleh Allah yang
menghormati kehendak bebas dari anak-anakNya. 

Melalui  kehendak  bebasmu  kamu  melakukan  banyak  pilihan.  Beberapa  dari  pilihan  ini
disukai oleh BapaKu, namun Dia tak pernah ikut campur didalam kehendak bebasmu karena
Dia tak akan pernah mengambil kebebasan ini darimu. 

Budak-budak setan akan terus berusaha menyerang kehendak bebasmu. Mereka melakukan
hal  ini  dengan  cara  menggodai  pemerintah-pemerintah  untuk  mencabut  kebebasan
warganya. Mereka melakukan hal ini dengan berbagai alasan. 

Satu  alasan  adalah  untuk  membuatmu  menjadi  budak  demi  kepentingan  mereka.  Yang
kedua adalah untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Alasan ketiga adalah
untuk meneghapuskan semua jejak Allah. 

Sejak KematianKu di kayu salib, rencana ini telah bisa disaksikan ada di berbagai  negara.
Namun dunia barat berusaha untuk tetap bebas dari kediktatoran. Tetapi sekarang hal ini
akan berubah. 

Bangsa  yang  satu  akan  dikuasai  oleh  bangsa  lainnya.  Mereka  akan  saling  bertengkar
dengan sesamanya untuk merebut kekuasaan. Banyak bangsa akan mulai memberlakukan
undang-undang yang menjurus kepada komunisme. 
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Kemudian akan tiba sebuah saat ketika Naga Merah itu serta Beruang itu mengendalikan
semuanya,  namun  banyak  orang  yang  tidak  menyadari  hal  ini  karena  kediktatoran  ini
tersembunyi dari mata orang banyak. 

Ketahuilah hal ini. Ketika berbagai upaya untuk menghapus Nama Allah telah berakar, dan
kamu menjadi budak terhadap kebohongan, maka Tangan BapaKu akan menghantam. 

Sepertiga dunia ini akan disapu dan campur tangan ilahi akan terus berlangsung hingga hari
akhir. 

Untuk  membatalkan  undang-undang  yang  jahat  yang  akan  diberlakukan  di  negerimu,
dimana Kebenaran akan disembunyikan dari  kamu, maka hendaknya kamu mendaraskan
doa Perjuangan (87) ini untuk melindungi bangsa-bangsa dari setan.

Doa Perjuangan (87) : Lindungilah bangsa kami dari setan 

Oh Bapa, demi PuteraMu, selamatkanlah kami dari komunisme.
Selamatkanlah kami dari kediktatoran. 
Lindungilah bangsa kami terhadap penyembahan berhala. 
Selamatkanlah anak-anak kami dari segala gangguan.
Tolonglah kami untuk bisa melihat Terang Allah. 
Bukalah hati kami terhadap Ajaran-ajaran PuteraMu. 
Tolonglah Gereja-gereja agar tetap setiap kepada Sabda Allah. 
Kami mohon kepadaMu selamatkanlah bangsa-bangsa kami dari penganiayaan. 
Allah yang terkasih, pandanglah kami dengan KerahimanMu, betapapun besarnya kami 
telah menentang Engkau. 
Yesus, Putera Manusia, lindungilah kami dengan DarahMu Yang Berharga.
Selamatkanlah kami dari jerat setan. 
Kami mohon kepadaMu, Allah yang terkasih, untuk segera bertindak dan menghentikan 
setan agar tidak sampai menguasia dunia saat ini. 

Amin. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah, karena Hati BapaKu menjadi hancur demi menyaksikan
begitu cepatnya undang-undang yang berdosa itu diberlakukan pada setiap bangsa di dunia
saat ini. 
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Berharaplah. Berdoalah dan percayalah kepadaKu agar kehancuran ini bisa dihindarkan. 

Berdoalah agar banyak anak-anak Allah tetap bersedia membuka mata mereka setiap saat
dan mereka tetap setia kepada Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu. 

Yesusmu

631. Para musuh Yahudi di segala bangsa akan berkumpul bersama untuk menghancurkan
Israel

Jumat, 30 Nopember 2012, jam 22.20

PuteriKu  yang  terkasih,  saat  bagi  nubuatan-nubuatan  yang  telah  diramalkan  didalam
Perjanjian Lama mengenai nasib orang-orang Yahudi akan segera menjadi nyata.

Bangsa pilihanKu akan menderita

Orang-orang  Yahudi  yang  menolak  Perjanjian  Allah,  yang  diberikan  oleh  Musa,  akan
menderita seperti  yang telah mereka alami selama berabad-abad.  Kekuasaan atas tanah
leluhur  mereka  akan  diambil  dan  satu-satunya  penyelesaian  adalah  dengan  menanda-
tangani  sebuah  perjanjian  dimana  mereka  akan  menjadi  budak  dari  antikris.  Bangsa
pilihanKu akan menderita, sama seperti Aku, dan sedikit sekali belas kasihan yang diberikan
kepada mereka. 

Perlakuan  terhadap  orang-orang  Yahudi  akan  semakin  buruk  dari  pada  yang  telah
diperlihatkan pada mereka selama genosida dulu, yang terjadi selama Perang Dunia II.

Adalah di Israel Kesengsaraan (Tribulation) itu akan terlihat jelas seperti yang dinubuatkan. 
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Hal itu adalah karena Israel, maka peperangan semakin meningkat, dimana semakin sulit
untuk ditentukan siapa musuh yang sebenarnya. 

Perjanjian damai  akan segera ditanda-tangani  setelah itu,  dan ‘manusia damai’  itu  akan
memasuki panggung dunia. 

Uni Eropa akan menghancurkan semua jejak Allah

Binatang bertanduk sepuluh itu, yaitu Uni Eropa, akan menghancurkan semua jejak Allah. 

Kini  adalah  saat  untuk mempersiapkan diri  menghadapi  kekejaman mereka,  yang belum
pernah terjadi sebelumnya, ketika tiba saatnya untuk menghapuskan Kristianitas.  

Betapa congkaknya mereka ketika si kecil, yang tersembunyi diantara mereka, akan bangkit
dan menyombongkan kekuatannya. Mereka akan mengelu-elukan pemimpin yang ditunjuk
atas sebuah gereja baru dimana kuasanya akan menyebar ke seluruh dunia. 

Hal ini akan segera berkembang dengan cepat dan para hamba kudusKu, yang tidak mau
menerima Kebenaran atas nubuatan ini, ketahuilah hal ini. 

Jika kamu mau menerima undang-undang yang baru dari Roma, sebagai sebuah kota, yang
akan  dikuasai  oleh  si  pembohong  dan  hamba  dari  antikris,  maka  kamu  akan  menjadi
tawanan dari rejim yang baru ini. Ketika kamu melihat Sakramen Ekaristi Kudus berubah dan
dirubah  tanpa  diketahui  sebelumnya,  ketahuilah  bahwa  itulah  kesempatanmu  untuk
menjauhi rejim yang jahat itu. 

GerejaKu adalah mutlak. Dan ia akan tetap mutlak. Jika ada orang-orang didalam GerejaKu
yang  memberontak  melawan  Ajaran-ajaranKu  dan  merubah  Sakramen-sakramen  Kudus,
maka mereka akan dicampakkan dari GerejaKu. Rejim yang baru itu, yang bukan berasal dari
Allah, adalah sesat karena ia tidak mewakili Kebenaran. Hanya Ajaran-ajaranKu yang bisa
diandalkan oleh umat Kristiani.
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Jika kamu mengikuti sebuah agama buatan manusia, maka kamu tak bisa menyebut dirimu
sebagai  seorang  Kristiani.  Seseorang  yang  mengatakan  bahwa  GerejaKu  adalah  mutlak,
adalah benar. 

Seseorang yang mengaku sebagai  anggota dari  sebuah gereja yang baru, dimana Ajaran-
ajaranKu  telah  dirusak  didalamnya,  dimana  Sakramen-sakramenKu dihapuskan,  dia  akan
menjalani sebuah kebohongan. 

Ini akan menjadi  sebuah saat yang sulit bagi  para hamba kudusKu, karena mereka harus
mengikuti  Hukum-hukum yang diletakkan oleh GerejaKu.  Aku berkata kepadamu saat ini
bahwa  kamu  masih  harus  setia  melakukan  hal  ini.  Namun  segera  setelah  Sakramen-
sakramenKu dicemarkan, ikutilah GerejaKu yang benar saja. Sejak itu hanya hamba-hamba
yang masih mengikuti Kebenaran saja yang bisa menuntun umatKu sesuai dengan perintah-
perintah yang Kuberikan selama kehidupanKu di dunia dulu.  

Bangkitnya penyembahan berhala

Bangkitnya penyembahan berhala akan tersebar di seluruh dunia dan dengan hal itu sebuah
rasa damai yang palsu akan diciptakan. Kemudian kamu akan melihat bangkitnya pemujaan
terhadap para selebritis serta sebuah devosi yang fanatik terhadap spiritualisme zaman baru
serta penyembahan setan,  yang berkedok terapi  psikologi  modern.  Inilah saatnya ketika
penyembahan terhadap diri sendiri menjadi tujuan yang sangat penting untuk diraih.  

Amoralitas sexual akan meluas sementara Perang Armagedon itu semakin meningkat

Aborsi dan pembunuhan akan semakin marak sehingga banyak orang yang menjadi kebal
terhadap perasaan belas kasihan terhadap mereka yang lemah. 

 

Saat  inilah pasukanKu akan terus  berjuang dengan berani,  didalam tugas  mereka untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. Tak ada yang bisa menghentikan mereka dan bagi setiap jam dari
doa-doa mereka Aku akan mengurangi banyak dari penderitaan ini di dunia. 
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Bagi  umat  Yahudi  Aku  berkata  hal  ini  kepadamu.  Kamu  menderita  karena  kamu  tidak
mendengarkan  Sabda  Allah  melalui  para  nabi.  Namun  akhirnya  kamu  akan  menerima
Mesias yang benar. Kemudian kamu akan bersatu dengan PasukanKu ketika ia melangkah
maju menuju kemenangan melawan antikris. 

Kamu akan menderita  seperti  Aku,  karena hal  ini  telah dinubuatkan.  Rumah Daud akan
memiliki saat kemenangannya pada hari dimana Aku akan membangkitkan Yerusalem Yang
Baru dari debu. Sementara KerajaanKu Yang Baru akan muncul, maka raja dari dunia berhala
beserta para hambanya akan dirubah menjadi debu. 

JanjiKu  untuk  datang  dengan  membawa  Kerajaan  BapaKu  sudah  dekat.  Kepadamu  Aku
berjanji  akan  KasihKu  dan  KesetiaanKu,  sebagai  Mesiasmu  yang  dijanjikan  itu,  yang
dijanjikan kepadamu sejak lama.  

Inilah harta warisanmu. Kamu tidak menolak Aku, Yesusmu, ketika Aku disalibkan. Tetapi
kamu menolak Allah. 

Aku  adalah  Allah.  Aku  adalah  Jalan  bagimu  untuk  bisa  memasuki  Firdaus  Yang  Baru.
Terimalah TanganKu karena Aku mengasihi  kamu, Aku mengampuni  kamu. Kamu adalah
UmatKu dan Aku datang kepadamu.  

Yesusmu

632. Seluruh bangsa-bangsa di dunia dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Allah.
Semua adalah bagian dari satu keluarga yang sama

Sabtu, 1 Desember 2012, jam 19.45

PuteriKu yang terkasih,  ketika Aku melimpahkan kasih  kepada hati  orang tuamu,  hal  ini
memberimu sekilas rasa dari kasihKu kepadamu didalam HatiKu.  

Seorang anak kecil yang disuapi dengan kasih yang murni dari orang tuanya adalah diberkati
karena ini merupakan sebuah rasa dari Kasih yang dimiliki Allah bagi semua anak-anakNya.  
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KasihKu  hadir  didalam  hati  dari  unit  keluarga,  karena  kasih  yang  membentuknya  itu,
mengingatkan akan kasih didalam Keluarga Kudus. 

Seluruh bangsa-bangsa di dunia dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Allah. Semua
adalah bagian dari satu keluarga yang sama. Pada beberapa keluarga terdapat kelimpahan
kasih dan semua anak-anak hidup didalam keharmonisan dengan orang tua mereka. 

Pada beberapa keluarga lainnya terjadilah perpecahan, dimana anak-anak berjalan kesana
kemari dan terjerumus dalam keputus-asaan. 

Jika  seorang  anak  berjalan  menjauhi  jalan  Kebenaran,  dan  mendapati  dirinya  terlibat
didalam perbuatan sesat, maka dia menimbulkan berbagai gangguan didalam keluarganya. 

Ketika dia menderita dan kecanduan akan kenikmatan yang berdosa dari daging, maka dia
menimbulkan kesedihan yang besar pada orang tuanya. 

Jika  dia  menolak  pertolongan  kedua  orang  tuanya,  mereka  bukan  saja  bersedih  dan
frustrasi, tetapi mereka juga menjadi sakit karena khawatir. 

Jika dia menjauhi saudara-saudaranya, hal ini menimbulkan kesedihan dan penderitaan, dan
dengan menolak mereka, dia juga menolak seluruh keluarganya. 

Keluarga yang terpecah ini, meski masih bersatu demi kepentingan anak yang tersesat itu,
tak bisa memiliki damai. 

Mereka akan mengurbankan segalanya agar bisa menyelamatkan anak yang malang itu agar
tidak sampai merusak kebahagiaan masa depannya. 
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Hal  yang  sama  juga  berlaku  bagi  anak-anak  Allah  yang  menolak  Tangan  Kasih  dan
KerahimanNya. Betapa hal ini membuatNya menangis sedih. 

Bagi para pengikutKu yang menyaksikan jiwa-jiwa yang tersesat ini, yang berkelana di dunia
untuk  mencari  penghiburan  yang  bukan  berasal  dari  Allah,  mereka  juga  merasa  sedih
didalam hatinya. Mereka juga merasa takut karena mereka tahu bahwa jika jiwa-jiwa yang
malang  itu  tidak  meminta  kepadaKu,  Yesus  mereka,  untuk  menyelamatkannya,  maka
mereka akan musnah selamanya. 

GerejaKu Yang Hidup di dunia ini, yang meliputi semua pengikutKu, hendaknya menolong
Aku menyelamatkan setiap jiwa. 

Tanpa seluruh Keluarga Allah maka cukup menyakitkan persatuan itu jika masih ada satu
saja jiwa yang hilang dariKu. 

Kita adalah satu, semua anak-anak Allah. Bawalah kepadaKu, melalui doa-doamu, jiwa-jiwa
yang ada diantara kamu, termasuk mereka yang tidak mau menerima Keberadaan Allah dan
mereka yang terjerumus didalam kehidupan yang berdosa, karena mereka tak bisa lepas
dari dosa-dosa itu dengan mudah. 

Kemudian  bawalah  kepadaKu  jiwa-jiwa  para  pendosa  yang  tertipu,  yang  jatuh  kedalam
setiap jerat yang ditaruh dihadapan mereka oleh setan. 

Dimana  ada  keinginan  dari  para  muridKu,  untuk  menolong  menyelamatkan  jiwa-jiwa,
maka  Aku  akan  melipat-gandakan  jiwa-jiwa  itu  hingga  seribu  kali  lipat.  Inilah  janjiKu
kepadamu.  Upayamu  tak  akan  sia-sia.  Setiap  penderitaanmu  yang  kau  jalani  dalam
NamaKu, dan kau persembahkan kepadaKu secara sukarela,  akan dimanfaatkan untuk
menyelamatkan sebagian besar umat manusia. 

Kasihilah keluargamu seperti  Aku mengasihi  kamu. Kasihilah saudara-saudaramu, laki-laki
dan perempuan, didalam keluargamu, maka Aku akan melimpahkan rahmat kepadamu. 
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Kasihilah musuh-musuhmu dan buktikanlah hal itu dengan mendoakan mereka, maka Aku
akan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. 

Yesusmu

633. Kobaran api kasih akan meniup mati api kebencian 

Minggu, 2 Desember 2012, jam 17.40

PuteriKu  yang  terkasih,  ketika  kamu  menjadi  sasaran  dari  kebencian  maka  kamu  bisa
menyadari kekuatan yang dimiliki setan atas umat manusia. 

Kebencian disebabkan oleh setan yang menggunakannya untuk menggodai  manusia agar
menjauhi saudara-saudara mereka. 

Kebencian melahirkan kebencian, ketika seseorang membenci orang lain dan ia biasanya
disulut oleh kemarahan. 

Kemarahan bisa terjadi akibat sebuah perbedaan pendapat. Jika hal itu tidak dikendalikan,
maka ia bisa segera berubah menjadi kebencian.

Jika seseorang menyerang orang lain, sebuah organisasi atau sebuah bangsa, karena adanya
perbedaan pendapat,  maka ia bisa menyulut sebuah aliran kebencian yang besar dalam
waktu yang cepat.  

Inilah sebabnya maka Aku meminta kepada semua orang yang menjadi sasaran kebencian,
agar mereka tetap tenang setiap saat. Meski jika ada seseorang yang menghina kamu, baik
itu di hadapanmu atau di belakangmu, maka hendaknya kamu berhati-hati agar tidak usah
menghadapi mereka. Jika kamu menghadapinya, kamu akan digodai untuk berbuat dosa. 
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Setan selalu mendorong orang-orang untuk menjadi  marah. Kemudian dia menggunakan
kemarahan  itu  untuk  menciptakan  kemarahan  pada  orang  lainnya,  dan  hal  itu  terus
berlanjut hingga kemarahan itu semakin berkobar pada kedua belah pihak. 

Dia, setan, mengilhami kebencian hingga dia bisa menciptakan perpecahan.

Perpecahan adalah berlawanan dengan persatuan. Persatuan adalah sebuah Rahmat yang
diberikan oleh Tuhan.  Jika orang-orang bersatu dan saling menghormati  satu sama lain,
maka kasih akan hadir. Kasih adalah Allah, maka Allah mengilhami persatuan ini. 

Setan  menggunakan  kebencian  untuk  membuat  bangsa-bangsa  terpecah,  perkawinan
berantakan, pembunuhan terjadi dan kejahatan berkembang. Jika setan telah dikalahkan,
kebencian akhirnya akan dihilangkan dan ia tak akan ada lagi di dunia ini. 

Kasih  bisa  menguras  kebencian.  Jika  seseorang  marah  kepadamu,  kamu  harus
menanggapinya  dengan  kasih.  Memang  sulit  bagimu  untuk  melakukan  hal  ini,  namun
dengan pertolonganKu, kamu akan mendapati bahwa kebencian itu segera luntur. 

Kobaran api kasih bisa meniup mati api kebencian. Ia bisa membatalkannya. Kasih adalah
Allah dan karena Allah memiliki kuasa yang besar atas binatang itu, maka inilah cara untuk
mengusir pergi binatang itu dari dalam kehidupanmu. 

Membutuhkan keberanian yang besar untuk bisa berdiri  tegak, sebagai korban, terhadap
kebencian. Jika kamu melakukan seperti yang Kuminta darimu, dan kamu memanggil Aku
untuk memberimu keberanian, maka kamu bisa mengalahkan kebencian. 

Yesusmu

634.  Aku memanggil seluruh umat manusia agar mempersiapkan diri untuk menyambut
KerahimanKu yang besar itu 

Minggu, 3 Desember 2012, jam 19.05
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PuteriKu  yang  terkasih,  dengan  segenap  kekuatan  dan  keberanianmu,  Aku  memanggil
seluruh umat manusia agar mempersiapkan diri untuk menyambut KerahimanKu yang besar
itu.

Bagi kamu yang memiliki kerendahan hati serta kemurnian jiwa, Aku memanggilmu agar
berdoa bagi jiwa-jiwa yang akan mati selama saat Peringatan itu. 

Betapa  mereka  itu  sangat  membutuhkan  doa-doamu.  Betapa  Aku  amat  membutuhkan
penderitaanmu.  Kedua  hadiah  itu  yang  kau  berikan  kepadaKu,  akan  bisa  menolong
menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang tak bisa diselamatkan oleh keinginan mereka sendiri.

Sementara kobaran KerahimanKu dicurahkan ke seluruh bumi, banyak orang yang akan
bersukacita, namun hal itu merupakan saat yang amat menyakitkan bagi para pendosa
yang tidak bersedia meminta pengampunan dariKu karena kesombongan mereka. 

Pemurnian  mereka  akan  terasa  sangat  menyakitkan  dan  ia  meminta  banyak  sekali
penderitaan dari mereka agar bisa ditebus dihadapan MataKu. 

Betapa hati yang jahat dari manusia akan dibuka lebar-lebar, dan dengan rasa ketakutan
didalam  jiwa  mereka,  banyak  yang  tersungkur  dihadapanKu  didalam  kesedihan.  Biarlah
mereka sadar  bahwa meski  mereka mengalami  kesedihan yang  besar,  namun akan ada
milyaran orang yang menjadi murni didalam hati dan jiwa mereka. Kemudian mereka akan
menjadi siap sepenuhnya bagi hari besar dari saat KedatanganKu itu. 

PuteriKu, cobaan-cobaan atas para pengikutKu akan semakin meningkat dan membesar
sebelum saat Peringatan itu. 

Jika  kamu  mempersembahkan  banyak  penderitaan  kepadaKu  maka  Aku  akan  bisa
menyelamatkan jutaan jiwa. Janganlah kamu menggerutu kepadaKu atas berbagai siksaan
ini  karena  keajaiban-keajaiban  besar  akan  diberikan  meski  ada  banyak  orang  yang  tak
mengenal rasa terima kasih dan tak mengenal rasa malu didalam hatinya atas kejahatan
yang mereka lakukan. 
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Tidak satupun orang yang akan diluputkan dari  penglihatan atas keadaan jiwa mereka
seperti yang nampak di MataKu. 

Jika mereka menyaksikan keadaan jiwa mereka yang sangat menyedihkan itu, mereka akan
merasa  sangat  malu.  Mereka  yang  dengan  tulus  merasa  menyesal  atas  berbagai
penentangan  mereka  terhadap  Allah,  akan  diampuni.  Maka  mereka  perlu  mengalami
sebuah proses pemurnian yang harus mereka terima dengan rendah hati. 

Banyak,  banyak sekali  jiwa yang akan mau menerima Tangan KerahimanKu,  namun bagi
jiwa-jiwa yang telah melakukan dosa berat, mereka akan bersikap keras kepala dan mereka
akan menolak  KerahimanKu.  Doa Perjuangan (88) berikut ini  hendaknya didaraskan bagi
jiwa-jiwa setelah Peringatan itu. 

Doa Perjuangan (88) bagi jiwa-jiwa setelah Peringatan 

Oh  Hati  Kudus  Yesus,  tunjukkanlah  KerahimanMu  bagi  kami  semua,  pendosa  yang
malang ini.

Terangilah hati yang membatu itu, yang berputus asa memohon tuntunanMu.

Ampunilah kesalahan mereka. 

Tolonglah mereka, melalui Kasih dan KerahimanMu, untuk menemukannya didalam hati
mereka, agar bisa meraih Karunia PenebusanMu yang agung itu.  

Aku mohon kepadaMu, ampunilah seluruh jiwa-jiwa yang menolak Kebenaran Allah. 

Selimutilah mereka dengan TerangMu, Yesus yang terkasih, agar hal itu menutupi mata
mereka terhadap kejahatan dan jerat setan yang berusaha menjauhkan mereka dariMu
untuk selamanya. 

Aku  mohon  kepadaMu,  berilah  kekuatan  kepada  semua  anak-anak  Allah  agar  mau
bersyukur atas KerahimanMu yang besar itu. 

Aku mohon kepadaMu, bukalah pintu menuju KerajaanMu bagi semua jiwa yang tersesat
yang berkelana di dunia dalam keadaan tanpa daya dan tanpa pengharapan.

Amin. 
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Pergilah  para  muridKu,  dan  ikutilah  selalu  perintah-perintahKu  untuk  mempersiapkan
jiwamu bagi Kerahiman IlahiKu. 

Yesusmu

635.  Perawan  Maria  :  Sebagai  Bunda  Keselamatan,  aku  akan  menolong  kamu  dan
keluargamu untuk dipersembahkan kepada Puteraku 

Rabu, 5 Desember 2012, jam 20.40

Anakku, katakanlah kepada anak-anakku agar mereka mau memanggilku, Ibu mereka yang
mengasihi, agar aku bisa melindungi mereka di saat yang penuh kebingungan dan kesulitan
ini. 

Hatiku Yang Tak Bernoda adalah tempat perlindungan yang musti  kau cari,  agar  melalui
pengantaraanku kamu bisa membaharui iman dan kepercayaanmu kepada Puteraku. 

Aku akan datang menolongmu dan air mata belas dan kasihku kepada kamu masing-masing
akan mengalir keluar dan kamu akan menemukan damai didalam hatimu. 

Dengan pertolonganku, yang harus kau cari setiap hari, Puteraku akan memberikan rahmat
yang perlu agar kamu menjadi layak bagi Kerahiman BesarNya itu nanti.   

Janganlah ragu untuk memanggilku karena aku telah diberi dengan karunia yang istimewa
oleh Puteraku. 

Aku akan menolongmu mempersiapkan jiwamu agar ia berkenan bagi Puteraku. 
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Pertolonganku  akan  membuatmu  kuat  dan  kamu  akan  merasakan  sebuah  kedekatan
dengan Puteraku, yang akan kau rasakan sebagai sebuah penghiburan yang besar hingga
kamu mau datang kembali kepadaku, hingga aku bisa membuatmu tetap aman. 

Sebagai  Bunda  Keselamatan  aku  akan  menolong  kamu  dan  keluargamu  untuk
dipersembahkan kepada Puteraku, Yesus Kristus. 

Janganlah kamu takut kepada Puteraku, betapapun besarnya kamu telah berdosa, karena
Dia selalu berharap dan menanti  kamu untuk memanggilNya.  KerahimanNya adalah jauh
melebihi pengertianmu. 

Anak-anakku yang manis, janganlah kamu mempersulit doamu. Apa yang perlu kau lakukan
adalah  berbicara  kepada  Puteraku  dan  memanggil  aku  agar  aku  bisa  membawamu
kepadaNya. 

Bunda Surgawimu  

Bunda Keselamatan 

636.  Nabi  palsu  itu  telah  merencanakan  bagaimana  dia  akan  menguasai  para  utusan
didalam Gereja Katolik

Jumat, 7 Desember 2012, jam 18.45

PuteriKu  yang  terkasih,  sementara  waktunya  semakin  dekat  bagi  nabi  palsu  itu  untuk
memperkenalkan  dirinya,  maka  berbagai  persiapan  telah  dilakukan  olehnya  beserta
pasukannya untuk menolak Pesan-pesan ini. 

Banyak  nabi-nabi  palsu  sedang  merasuki  para  pengikutKu  di  berbagai  tempat.  Hal  ini
bukan saja menimbulkan kebingungan, tetapi mereka juga akan menjauhkan anak-anak
Allah dariKu. 
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Sementara kamu terus ditolak oleh berbagai kelompok didalam GerejaKu, mereka juga akan
menolak Aku dengan menyatakan bahwa orang-orang lain yang juga mengaku dirinya nabi,
juga membawa Kebenaran bagi umat manusia. 

Salah satu dari hamba kudusKu, yang seperti Judas dulu, telah mengkhianati Aku. Dia akan
menjadi laksana duri di lambungmu. 

Sementara Penyaliban terhadap GerejaKu semakin meningkat pada hari-hari  akhir,  maka
segala sesuatu yang terjadi selama KesengsaraanKu dulu, akan diulangi lagi di dunia saat ini. 

Lebih dahulu Sabda KudusKu akan ditolak. 

Kemudian  nabiKu  yang  terakhir  akan  dikhianati,  didalam  Kehadiran  Ekaristi  KudusKu.
Kamu, puteriKu, akan dinyatakan sebagai seorang penipu oleh salah satu dari nabi palsu
ini, yang akan melakukan hal ini didalam Gereja Katolik didepan TabernakelKu. 

Ucapan  penghujatan  mereka  itu  akan  disambut  meriah  oleh  para  musuh  Allah  yang
mengenakan pakaian kudus. 

Saat ini banyak nabi-nabi palsu akan memperkenalkan diri mereka sehingga suara mereka
akan  menenggelamkan  SuaraKu.  Kemudian  satu  diantara  mereka  akan  berusaha  untuk
menghancurkan kamu. 

Tangan BapaKu akan memukul  mereka yang menyakiti  para nabiNya,  yang diutus untuk
mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

Yang  menyedihkan,  banyak  jiwa-jiwa  yang  malang  ini  akan  disesatkan.  Yang  menjadi
masalah  bukanlah  karena  mereka  menolak  kamu,  puteriKu,  tetapi  mereka  itu  akan
menghalangi jiwa-jiwa untuk diselamatkan. 
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Aku memanggil kamu yang mengasihi Aku agar bersikap hati-hati terhadap perkataan nabi-
nabi palsu itu. Perhatikanlah, betapa mereka itu tidak dipertanyakan lagi oleh imam-imam;
betapa mereka itu justru akan didukung oleh imam-imam; dan betapa mereka juga akan
diijinkan untuk mengajarkan kebohongan dari atas mimbar di Rumah BapaKu. 

Peristiwa seperti ini akan semakin menyebar luas dan mereka akan meratakan jalan bagi
nabi palsu itu seperti yang dinubuatkan, yang akan segera datang untuk merebut tahtanya. 

Kekejian ini yang akan dikenakan kepada Gereja Katolik, akan diperparah lagi dengan ulah
dari antikris. 

Orang ini,  yang dituntun oleh setan, akan nampak seolah menjadi sahabat bagi bangsa
Israel. Kemudian dia akan nampak seolah membelanya dengan dukungan dari Babylon,
yaitu Uni Eropa. 

Semua peperangan yang sengaja disulut di Timur Tengah, akan menyebar ke Eropa. 

Antikris akan menyebarkan atheisme, dengan kedok sebagai Agama Dunia Baru, yang akan
dipimpin oleh nabi palsu itu. 

PuteriKu, berbagai rahasia yang telah Kusampaikan kepadamu mengenai identitas dari nabi
palsu itu serta berbagai masalah lainnya masih belum dinyatakan saat ini. Namun ketahuilah
hal ini. 

Nabi  palsu  itu,  yang  akan  mengaku  sebagai  manusia  dari  Allah,  telah  merencanakan
bagaimana dia akan menguasai para utusan didalam Gereja Katolik. 

Dia dan antikris bekerja sama untuk membawa kehancuran bagi dunia ini, yang akan terjadi
setelah kekejian didalam Gereja Katolik digenapi. 

Para pengikutKu, janganlah kamu mendengarkan mereka yang berusaha menghentikan doa-
doamu.  Kamu  harus  bertanya,  apa  maksudnya  manusia  dari  Allah  itu  mencegah  kamu
berdoa,  mendaraskan  Kaplet  Kerahiman  Ilahi,  atau  Rosario?  Jawabnya  adalah  bahwa
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siapapun yang mencegah kamu berdoa, meski dia berpakaian jubah dari  seorang hamba
kudus, janganlah dipercaya. 

Ini  adalah  saat-saat  yang  berbahaya  bagi  para  nabiKu  yang  benar,  karena mereka akan
selalu ditolak. Dengan begini kamu akan tahu siapa mereka sebenarnya. 

Sama seperti Aku ditolak, disiksa, dianiaya, dihinakan oleh imam-imam pada zamanKu di
dunia dulu, maka para nabiKu saat ini juga akan menderita. 

Janganlah menolak nabi-nabi yang benar. Dengarkanlah doa-doa yang mereka bawa bagi
umat manusia sebagai sebuah Hadiah dari Surga. Jika mereka tidak membawa doa-doa itu
kepadamu, maka mereka tidaklah diutus olehKu. 

Jika mereka disambut dengan tangan terbuka oleh imam-imam, para uskup, serta hamba
kudus lainnya, secara terbuka didalam Gereja-gereja mereka, maka mereka tidaklah diutus
olehKu. 

Kenalilah Aku.  Kenalilah para nabiKu.  Mereka akan menderita  dengan penderitaan yang
sama  seperti  yang  Kualami.  Mereka  akan  ditolak  oleh  orang-orang  yang  ada  didalam
GerejaKu, para pengikutKu dan orang-orang lain yang mengaku berbicara dalam NamaKu. 

Nasib  mereka  tidaklah  mudah.  Namun  dengan  melalui  penolakan  secara  terbuka  yang
mereka  terima,  serta  penyebaran  fitnah  buruk  mengenai  mereka,  yang  harus  mereka
tanggung, maka kamu bisa mengenali Aku. 

Pergilah sekarang dan jangan biarkan hatimu tertipu oleh para pembohong. 

Yesusmu
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637.  Peringatan  itu  akan  memurnikan  anak-anak  Allah  sebagai  persiapan  menghadapi
KedatanganKu Yang Kedua 

Sabtu, 8 Desember 2012, jam 11.40

PuteriKu yang terkasih, seperti  halnya BapaKu mempersiapkan dunia bagi  KedatanganKu
Yang Pertama, maka kini Dia juga mempersiapkan anak-anakNya bagi KedatanganKu Yang
Kedua. 

Seluruh isi Surga bersukacita ketika Aku dilahirkan, karena mereka tahu bahwa Aku diutus
untuk menyelamatkan umat manusia dari kutukan kekal. Kini seluruh Hirarki para malaikat
dan  para  kudus  di  Surga  bersukacita  karena  saat  ini  persiapan  sedang  dilakukan  untuk
mempersiapkan dunia menyambut Aku, Yesus Kristus, Putera Manusia, sekali lagi. 

Hanya BapaKu yang tahu tanggalnya, namun Aku bisa berkata kepadamu bahwa hal itu
akan terjadi tidak terlalu lama setelah Peringatan itu terjadi. 

Ini  adalah  saat  yang  telah  dinantikan  oleh  BapaKu  dengan  sabar.  Akhirnya  Dia  bisa
mencampakkan binatang itu beserta para iblisnya, yang berkelana di dunia untuk menyiksa
anak-anakNya, kedalam lembah. 

Peringatan  itu  akan  memurnikan  anak-anak  Allah  sebagai  persiapan  menyambut
KedatanganKu Yang Kedua. 

Hal itu perlu karena dengan hal  itu maka banyak orang kini  mencari  pengampunan atas
dosa-dosa mereka; yang tidak akan terjadi jika tidak ada Peringatan itu. 

Berbagai gempa bumi, badai, banjir serta cuaca yang tidak menentu akan terjadi bersamaan
untuk  memurnikan  bumi  ini  dari  racun.  Daratan,  laut  dan  udara  juga  akan  dimurnikan
sebagai kesiapan bagi Firdaus Yang Baru itu, ketika Surga dan Bumi akan menjadi satu.  
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Semuanya disusun secara hati-hati seturut Rancangan-rancangan Ilahi dari BapaKu. Sedikit
sekali  yang  diketahui  oleh  manusia  mengenai  Hukum-hukum  Ilahi  yang  memerintah
Kerajaan BapaKu di bumi dan di Surga. 

Banyak  yang  telah  diajarkan  kepadamu,  melalui  para  nabi  dan  melalui  Ajaran-ajaranKu.
Namun  banyak  pula  yang  masih  menjadi  misteri  bagimu.  Ketika  misteri-misteri  itu
dinyatakan  kepadamu pada saatnya nanti,  kamu akan mengerti  alasan  dari  penderitaan
manusia. 

Banyak dari kamu yang belajar mengenai Allah berusaha keras mematuhi Hukum-hukum
yang diberikan olehKu. 

Ketahuilah bahwa Kasih yang dimiliki Allah kepada anak-anakNya adalah jauh melebihi
penalaran teologis semata. 

Hal yang sama juga berlaku bagi jiwa yang sederhana yang merasakan kasih yang murni
kepadaKu, Yesus mereka yang mengasihi, tanpa menganalisa mengapa hal itu bisa terjadi.

Dengan percaya kepadaKu dan menerima bahwa KasihKu adalah Maha Rahim dan Sabar,
maka ketahuilah bahwa Aku akan menggenapi Janji-janji yang dibuat oleh BapaKu. 

Kehendak IlahiNya akhirnya akan dilaksanakan. Hanya KehendakNya yang bisa memberikan
damai  diantara  anak-anakNya.  Hal  ini  akan  menjadi  kenyataan  sehingga  semua  anak-
anakNya akan mengasihi Dia, menerima KasihNya dan Karunia-karuniaNya, yang ingin Dia
limpahkan kepada anak-anakNya.  

Dunia merasakan sekilas saja dari keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh BapaKu. 

Anak-anakNya akan menyaksikan Kemuliaan Sejati dari Kerajaan yang Dia persiapkan bagi
mereka. 
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Setelah banyak sakit dan penderitaan, yang disebabkan oleh kebencian yang diberikan oleh
para malaikat durhaka kepada manusia, dengan dipimpin oleh setan, maka kini semuanya
akan diselesaikan. 

Pertempuran akhir itu akan menyaksikan kehancuran setan akhirnya digenapi. 

Peringatan itu adalah sebuah Keajaiban, yang diijinkan oleh BapaKu untuk terjadi, untuk
memastikan  bahwa  ada  sebanyak  mungkin  anak-anakNya  bisa  memasuki  KerajaanKu
Yang Baru. 

Karena kemurtadan dan kesalahan doktrinal yang disebar-luaskan oleh para hamba kudus
yang  sesat  selama  empat  dekade  terakhir  ini,  maka  inilah  satu-satunya  cara  untuk
menyatukan umat manusia dengan cepat. 

Besarnya  pengaruh  dari  kemajuan  dunia  saat  ini  berarti  bahwa  ada  milyaran  jiwa  bisa
diselamatkan melalui Keajaiban Pencerahan Suara Hati ini. 

Sementara waktu terus bergerak menuju saat Kesesakan Besar itu maka Aku, Anak Domba
Allah, akan menyatakan kepada dunia makna yang sebenarnya dari isi Meterai-meterai itu,
yang diberikan kepada Yohanes. 

Kitab Kebenaran adalah Sabda Allah,  yang diberikan kepada manusia hingga kini  melalui
Kitab BapaKu. Ia mengingatkan anak-anak Allah akan Kebenaran, karena ada banyak orang
yang telah melupakannya. 

Ia  juga  akan mengungkapkan  beberapa misteri  dari  saat-saat  akhir  zaman,  seperti  yang
diberikan kepada Daniel, agar kamu semua bisa dipersiapkan untuk memasuki Firdaus Yang
Baru melalui kehendak bebasmu sendiri. 

Janganlah kamu menolak Kebenaran, ketika ia kini diberikan kepadamu, karena hal itu akan
sama seperti  orang  yang  sakit  yang  menolak  untuk  disembuhkan.  Tanpa  Kebenaran  itu
kamu akan menjadi sakit dalam persiapanmu untuk memasuki FirdausKu Yang Baru. 

377



The Warning Indo 2012

Yesusmu

638. Api Roh Kudus akan dirasakan didalam hati setiap orang 

Minggu, 9 Desember 2012, jam 19.00

PuteriKu yang terkasih, adalah menjadi keinginanKu untuk tidak menakuti para pengikutKu,
tetapi untuk menunjukkan Kasih dan rasa iba yang besar yang ada didalam HatiKu kepada
setiap orang, pria, wanita, dan anak-anak. 

Adalah karena KasihKu kepada setiap anak-anak Allah, termasuk mereka yang menolak
Sabda Allah, maka Aku ingin menyelimuti mereka dengan kobaran Api KerahimanKu. 

Bersiaplah kamu semua, karena segera kamu akan menyaksikan Kuasa Allah serta campur
tangan IlahiNya di  dunia,  ketika Dia akan menghentikan semuanya,  selama kurun waktu
lima belas menit. 

Api Roh Kudus akan dirasakan didalam hati setiap orang.

Bagi  mereka  yang  berada  dalam  keadaan  rahmat,  peristiwa  itu  akan  berupa  sebuah
perasaan sukacita, kasih dan iba kepadaKu, Yesusmu. 

Bagi mereka yang berada dalam keadaan dosa ringan, kamu akan merasakan sakitnya Api
Penyucian,  namun  kamu  akan  segera  dimurnikan  dan  kemudian  kamu akan  merasakan
sebuah damai dan kasih yang besar didalam hatimu kepadaKu. 

Bagi  kamu  yang  berada  dalam  keadaan  dosa  berat,  kamu  akan  mengalami  keadaan
kemalangan serta nyeri seakan dirimu telah tercebur kedalam api neraka. 

Beberapa dari kamu, dalam keadaan dosa seperti ini, akan memohon pengampunan dan
karunia  dariKu  untuk  menghentikan  penderitaan  batinmu  itu.  Hal  itu  akan  Kuberikan
kepadamu jika kamu menyesal dengan sungguh didalam hatimu dan menerima kenyataan
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bahwa  dosa-dosamu  itu  telah  membuatKu  sangat  menderita  dan  sakit  karena  hal  itu
menghinakan Allah. 

Kemudian  ada  juga  jiwa-jiwa  malang  dan  tak  beruntung  yang  akan  meludahi  Aku,
memerangi Aku dan membelakangi Aku. Kengerian yang mereka rasakan adalah karena jiwa
mereka dirasuki oleh setan. 

Mereka tak akan bisa tahan menghadapi rasa sakit ketika mereka menyaksikan TerangKu
dan mereka akan berlari menuju pelukan setan karena kegelapannya bisa membuat mereka
merasa nyaman.  

Akhirnya  akan  ada  mereka  yang  mati  saat  itu  juga  karena  kejutan  yang  mereka  alami.
Berdoalah bagi jiwa-jiwa itu setiap hari karena doa-doamu akan mendatangkan jalan masuk
menuju KerajaanKu bagi mereka.

Ini adalah salah satu dari keajaiban-keajaiban terbesar yang pernah diberikan kepada anak-
anak Allah. 

PewahyuanKu  kepadamu  selama  peristiwa  ini,  akan  membangunkan  kamu  kepada
kenyataan bahwa JanjiKu untuk datang kembali untuk menyelamatkan umat manusia, agar
mereka bisa mewarisi Kehidupan Kemuliaan didepan, akan segera digenapi. 

Yesusmu

639. Aku akan menghakimi yang hidup dan yang mati dan hanya mereka yang layak saja
yang bisa memasuki KerajaanKu

Senin, 10 Desember 2012, jam 22.22

PuteriKu yang  terkasih,  katakanlah  kepada mereka yang mengikuti  Ajaran-ajaranKu agar
mengingatkan dirinya akan Janji-janjiKu. 
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Aku telah menjelaskan bahwa Aku akan datang lagi untuk menyelamatkan KerajaanKu. 

KedatanganKu  Yang  Kedua  dinanti-nantikan  dan  mereka  yang  mengaku  mengenal
Kebenaran yang ada didalam Kitab BapaKu akan tahu bahwa ia tidak berisi kesalahan. 

Aku akan datang kembali seperti yang dinubuatkan, dan saat itu sudah dekat denganmu. 

Aku akan menghakimi yang hidup dan yang mati dan hanya mereka yang layak saja yang
bisa memasuki KerajaanKu. 

Telah dinubuatkan pula bahwa setan akan mempersiapkan sebuah perang di dunia untuk
memerangi BapaKu guna merebut jiwa-jiwa. 

Ini adalah sebuah perang yang tak bisa dimenangkan olehnya, namun banyak dari mereka
yang hidupnya berdasarkan kepada janji-janji  palsu percaya bahwa kehidupan mereka di
dunia  adalah  yang paling  penting.  Tipuan itu  yang  telah  menguasai  banyak  orang,  akan
menjadi kejatuhan mereka.

Oh,  betapa  Aku  rindu  akan  jiwa-jiwa  itu  agar  mau  membuka  mata  mereka  terhadap
Kebenaran pada saatnya nanti, sebelum mereka terlambat. 

Kesedihan  dan rasa  sakitKu  saat  ini,  ketika  Aku melihat  jiwa-jiwa  yang  tertipu  itu  akan
terlepas  dariKu,  tak  pernah  begitu  besarnya  seperti  saat  ini.  Inilah  sebabnya  jiwa-jiwa
kurban,  jiwa-jiwa  pilihan,  dan  mereka  yang  berada  dekat  dengan  Hati  KudusKu,  juga
merasakan  sakit  saat  ini.  Aku  menderita  melalui  mereka  sementara  waktunya  semakin
dekat. 

Seluruh rencana BapaKu untuk menyelimuti anak-anakNya dan menaungi mereka dengan
Meterai PerlindunganNya telah dipersiapkan. 
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Setiap jiwa terus dicari olehNya. Roh Kudus sedang menyelimuti banyak jiwa, di saat yang
istimewa dalam sejarah ini, untuk merayu mereka kedalam Lengan KudusKu. 

Janganlah menolak JanjiKu.  Terimalah kenyataan bahwa KedatanganKu Yang Kedua akan
disaksikan olehmu, dari angkatan ini. 

Ia merupakan kabar baik. KedatanganKu kembali akan menjadi saat KemuliaanKu, yang akan
membaharui  semua  orang  yang  mengasihi  Aku  dan  mereka  akan  memulai  sebuah
kehidupan yang baru, sebuah saat kemuliaan yang baru, dimana mereka akan bersukacita
didalam Terang dan Kasih. 

Janganlah takut. 

Aku datang dengan membawa Kasih yang besar. 

Aku datang dengan membawa Karunia yang besar. 

Kamu  akan  dibawa menuju  rumahmu  yang  sejati  dan  kamu  akan  dipersatukan  dengan
keluargamu. 

Semua anak-anak Allah  yang bisa  memasuki  Keberadaan Kemuliaan  yang baru ini,  akan
membentuk sebuah kesatuan. 

Kasih  akan  ada  dimana-mana.  Damai,  sukacita,  tawa,  persahabatan,  kekaguman,  serta
adorasi kepada Allah akan menjadi bagian dari kehidupan setiap saat. 

Kematian tak ada lagi. Kebencian akan musnah. 
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Setan akan diusir. 

Seluruh  umat  manusia  tidak  lagi  menderita  atau  mengalami  rasa  sakit  atau  ketidak-
sempurnaan dalam segala  bentuknya.  Inilah FirdausKu yang  baru.  Saat  dari  linangan air
mata tak ada lagi. 

Percayalah kepadaKu, para pengikutKu, karena sakit dan penderitaan yang kau alami hampir
usai. Aku tahu betapa kamu menderita karena rejim tidak adil dimana kamu harus hidup
didalamnya. Ini adalah periode terakhir, karena Tangan BapaKu kini akan ikut campur. 

Dunia akan berubah. Yang lama akan dibuang dan sebuah Fajar Yang Baru akan muncul
dalam segala Kemuliaan Allah ketika KuasaNya akan memerintah, seperti yang dimaksudkan
sejak semula, sejak Penciptaan dunia ini. 

Yesusmu yang mengasihi 

640.  Perawan  Maria  :  Dia,  yang  begitu  rendah  hati,  akan  datang  dengan  kemegahan
kemuliaan yang agung dan KerahimanNya Yang Besar akan melimpahi dunia  

Selasa, 11 Desember 2012, jam 17.00

Anak-anak kecilku yang terkasih, Hatiku berbahagia karena Pemerintahan Puteraku sudah
sangat dekat. 

Dari  segala  penderitaanNya,  penolakan  yang  diterimaNya  dari  orang-orang  yang  tak
mengenal  terima  kasih,  serta  karena  kemurtadan,  yang  menyelimuti  bumi  ini,  Dia  akan
membawa kemuliaan yang besar bagi umat manusia. 

Dia akan datang ditengah awan yang besar dan KemuliaanNya akan mengatasi setiap jiwa
yang akan bersujud dalam ekstase di kakiNya. 
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Dia, yang begitu rendah hati, akan datang dengan kemegahan kemuliaan yang agung dan
KerahimanNya Yang Besar akan melimpahi dunia.

Anak-anak,  kamu harus  mempersiapkan  diri  karena kamu akan membutuhkan kekuatan
yang besar untuk menyerah dihadapanNya. Kamu harus menunjukkan kerendahan hati dan
memohon kepadaNya  untuk  menebus dosa-dosamu sehingga  kamu bisa  melihat  Terang
Kebenaran. 

KerahimanNya Yang Besar akan dirasakan oleh banyak dari kamu. Namun yang lain-lainnya
lagi akan mengabaikan KehadiranNya serta KaruniaNya yang besar yang dibawaNya itu. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  mereka  yang  tidak  mau  menerima  keberadaan
kehidupan  kekal,  karena  orang-orang  ini  membutuhkan  pertolonganmu.  Akan
mendatangkan kebahagiaan yang besar jika kamu bisa menemukan orang-orang itu didalam
hatimu dan meminta kepada Puteraku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. 

Kamu, anak-anakku, akan segera menyaksikan akhir dari penderitaanmu karena Puteraku,
didalam KerahimanNya, memiliki rencana-rencana yang besar bagi setiap orang yang hidup
di dunia saat ini. 

Berterima-kasihlah atas Karunia kehidupan yang kau terima ketika kamu dilahirkan. 

Berterima-kasihlah  atas  Karunia  Kehidupan  Kekal  yang  akan  segera  diberikan  Puteraku
kepada  dunia.  Karunia  ini  adalah  bagi  setiap  pendosa.  Hal  itu  terjadi  melalui  kehendak
bebasmu, apakah kamu menerimanya atau tidak. 

Datanglah  kepadaku,  anak-anak,  karena  aku  akan  membawamu  menuju  tempat
perlindungan didalam Hatiku Yang Tak Bernoda dan mempersiapkan kamu sehingga aku
bisa membawamu kepada Puteraku dalam kesiapan untuk menyambut KeatanganNya Yang
Kedua. 

Ibumu yang mengasihi 
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Bunda Keselamatan 

641. Penalaran manusia tak artinya jika kamu berusaha memahami Kehidupan Kekal 

Selasa, 11 Desember 2012, jam 23.16

PuteriKu yang terkasih, ketika masa Advent dirayakan, Aku memanggil semua muridKu yang
setia untuk mengingatkan yang lain-lainnya akan pentingnya kelahiranKu di dunia. 

KelahiranKu menunjukkan Kasih  yang tak  terhingga  besarnya,  yang dimiliki  oleh BapaKu
kepada  anak-anakNya.  Dengan  rela  Dia  mengurbankan  DiriKu,  Anak  Domba  Allah,  agar
kamu masing-masing memiliki  kehidupan kekal.  Hadiah ini,  yang menimbulkan sakit  dan
penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang berada dekat denganKu, diberikan kepada
umat manusia dengan sukacita. 

Inilah satu-satunya cara untuk menebus umat manusia dari kesedihan yang mereka hadapi.
Dalam NamaKu, KehadiranKu diperkenalkan kepada semua orang, tetapi sedikit sekali orang
di dunia ini yang sungguh percaya akan KeberadaanKu. KematianKu di kayu salib, sebuah
Penyaliban yang amat buas dan keji, bahkan menurut ukuran penjahat saat itu, membawa
kebebasan bagimu, terutama saat ini. 

Melalui  manfaat  dari  kelahiranmu  maka  kamu  masing-masing  diberi  kunci  kepada
kebebasan, kepada Kehidupan Kekal didalam FirdausKu Yang Mulia. Banyak dari kamu yang
tidak  menyadari  apa  artinya  ini.  Hal  ini  karena  adanya  tekanan  yang  kau  alami  untuk
menolak Aku secara terbuka. Berapa banyak dari kamu yang takut mengatakan bahwa kamu
percaya kepadaKu? Jika kamu diminta untuk menyatakan kepercayaanmu secara terbuka,
maukah kamu berdiri tegak disampingKu dan memperlihatkan kesetianmu kepadaKu? 

Banyak  dari  kamu yang berkata  bahwa kamu tidak  mengenal  Aku,  meski  kamu percaya
bahwa  Aku  Ada.  Kamu  percaya  bahwa  ada  kehidupan  setelah  saat  di  dunia  ini,  yang
diberikan kepadamu oleh BapaKu.  Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu menjauhi  Aku,
maka kamu menjauhkan dirimu dari hakmu atas KerajaanKu? 
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Penalaran manusia  tidak ada artinya jika kamu berusaha memahami Kehidupan Kekal
karena kamu memang tidak diberi pengetahuan yang perlu untuk bisa mengenal Misteri-
misteri dari Ciptaan BapaKu.  Namun kamu telah diberi dengan SabdaKu melalui  Ajaran-
ajaranKu, yang kau butuhkan agar kamu diterima olehKu didalam sebuah kehidupan damai,
kasih dan kebahagiaan yang kekal. Kehidupan yang baru ini adalah milikmu dan karena Kasih
Allah maka kehidupan itu ada disitu dan menantikan kamu, asalkan kamu mau menanggapi
PanggilanKu. 

Aku,  Yesusmu  yang  mengasihi,  Juru  Selamat  dan  Rajamu,  kini  bersiap-siap  untuk
menghadirkan DiriKu kepadamu ketika Aku datang untuk meminta kembali kamu semua.
KasihKu hadir dalam dirimu masing-masing. Lihatlah kedalam dirimu dan mintalah kepadaKu
untuk menyulut api kasih itu, yang kau perlukan, seperti halnya oxygen, untuk bisa hidup
didalam  Firdaus  Yang  Baru  itu.  Hal  itu  bukan  untuk  ditakutkan.  Hendaknya  kamu
menyambut Aku karena Aku datang untuk membawamu kepada kebahagiaan kekal.  Aku
memanggilmu untuk menerima KedatanganKu Yang Kedua dengan sukacita didalam hatimu.

Yesusmu

642.  Para pengkhianat Sabda KudusKu, yang Kuberikan melalui para nabi Allah, dengan
sesungguhnya Aku berjanji, bahwa mereka akan berakhir pada murka dari BapaKu

Rabu, 12 Desember 2012, jam 23.54

PuteriKu  yang  terkasih,  betapa  menyedihkan  HatiKu  jika  melihat  ada  banyak  sekali
perpecahan, yang ditimbulkan oleh Sabda KudusKu didalam Pesan-pesan ini. 

Ketika SabdaKu diberikan kepada para visiuner dan nabi  yang benar,  dan diperkenalkan
kepada  dunia,  maka  ia  segera  mengundang  berbagai  kritikan.  Mengapa  begitu?  Hal  itu
adalah karena Aku, Yesusmu ini, yang Sabda KudusNya selalu dipertanyakan dan dikritik,
sebelum ia ditolak dan dianggap sebagai bidaah oleh para pendosa. 

Penalaran manusia, yang penting untuk melakukan pembedaan, hanya berperanan sedikit
sekali didalam mengenali SabdaKu. 
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Kasih yang disulut oleh SabdaKu didalam suatu jiwa, yang tak memiliki rasa dengki dan yang
murni  serta  rendah  hati,  tak  bisa  disangkal.  Adalah  melalui  jiwa-jiwa  inilah  maka  Aku
memberikan  karunia untuk  bisa mengenali  Aku.  Jiwa-jiwa ini  bersama dengan nabi-nabi
yang Kupilih untuk menyampaikan SabdaKu, harus menerima Piala penderitaanKu. 

Aku  memintamu  untuk  memisahkan  dirimu  dari  segala  daya  tarik  dunia  ini  dan
memusatkan perhatianmu kepadaKu,  karena ini  adalah  jalan  yang  kasar  dan sepi  jika
kamu mengikuti Aku. 

Ketika ditentang dalam NamaKu, atau ketika suara-suara para nabiKu yang benar dihinakan
dan dinyatakan sebagai bukan berasal dari Allah, Aku berkata ini kepadamu. 

Janganlah  kamu  memuliakan  serangan-serangan  itu  dengan  berbagai  jawabanmu
terhadapnya. Tetaplah kamu diam didalam penderitaanmu.  

Suara Allah akan memerintah atas dunia ini sekarang dan jangan sampai ada orang yang
menjauhkan kamu dari Kebenaran, yang sangat penting ini, sehingga Aku bisa membawa
kepadamu  para  pendosa  yang  malang  dan  tak  berdaya,  untuk  dibawa  menuju  Lengan
KudusKu yang akan bisa menenangkan kamu. 

Aku memberimu damai. Berbagai argumen, kritikan, serta pamer kekuasaan secara terbuka
oleh mereka yang mengaku mewartakan SabdaKu di satu pihak, dan berbagai kutukan dari
orang-orang lain dalam NamaKu di pihak lain, janganlah semua itu diterima. Sikap seperti itu
bukanlah berasal dari Allah. Ia berasal dari roh jahat. 

  

Ingatlah, bukanlah para nabiKu yang kau sakiti itu. Tetapi Akulah yang kau tentang.  

Kamu  bersalah  karena menyia-nyiakan  waktu  dan  menghalangi  Karya  Roh Kudus.  Kamu
tidak akan diijinkan untuk mengurbankan jiwa-jiwa yang akan kau sesatkan dalam NamaKu. 

Kamu,  yang berdosa terhadap Aku,  dengan menghalangi  Sabda Allah untuk didengarkan
pada  saat-saat  ini,  akan  dicampakkan.  KesabaranKu  sudah  amat  melelahkan.
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KekhawatiranKu semakin tinggi. Rasa sakitKu amat menyiksa. Kamu terus berusaha menipu
para  pengikutKu,  dimana  perananmu  adalah  penting  didalam  menuntun  sisa  umatKu.
Karena hal ini kamu akan dihukum. 

Aku  meminta  kepadamu  hendaknya  kamu  memohon  agar  Aku  datang  kepadamu
sehingga  Aku  bisa  memberimu  penghiburan,  agar  tidak  berbuat  salah,  karena  kamu
adalah jiwa-jiwa bermasalah dan dosa-dosamu diketahui olehKu. 

Kecongkakanmu  amat  menentang  dan  menghinakan  BapaKu.  Kesediaanmu  untuk
mengurbankan  jiwa-jiwamu  sendiri  karena  ambisimu  untuk  terlihat  pandai  dan  layak
menjadi juru bicara orang banyak bagiKu, amat menjijikkan di MataKu. 

Para  pengkhianat  Sabda  KudusKu,  yang  Kuberikan  melalui  para  nabi  Allah,  dengan
sesungguhnya  Aku  berjanji,  bahwa  mereka  akan  berakhir  pada  murka  dari  BapaKu.
Hukumanmu akan keras.  Waktumu sudah terbatas.  Kamu hanya nmemiliki  waktu sedikit
sekali untuk memilih, tuanmu yang mana yang akan kau layani. 

Yesusmu

643. Kerendahan hati bukanlah sekedar kesediaan untuk menerima penderitaan, namun
ia merupakan sarana yang amat kuat untuk mengalahkan setan 

Kamis, 13 Desember 2012, jam 18.11

PuteriKu yang terkasih, karunia kerendahan hati haruslah diperoleh. Janganlah ia dikotori
dengan sikap pengecut. 

Adalah karena kerendahan hatiKu maka setan tertipu, dan dia kehilangan kemampuannya
untuk merebut seluruh jiwa-jiwa dan mengutuki mereka kepada hukuman kekal.  

Setan itu congkak,  sombong,  penipu, dan penuh dengan rasa cinta diri  serta kebencian.
Pertempuran  untuk  merebut  jiwa-jiwa  bisa  dimenangkan  dengan  melalui  tindakan
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kerendahan hati, ketika Aku, sebagai Raja Umat manusia, membiarkan DiriKu diremehkan,
disiksa, dianiaya, diperolokkan oleh para pendosa yang telah dirasuki oleh kebencian setan.  

Adalah tidak mungkin bagi binatang itu untuk memiliki sifat kerendahan hati. Dia tahu
akan kuasa Allah dan betapa kerasnya pertempuran ini untuk merebut anak-anakNya. Dia
mengharapkan Aku, bukan hanya mewartakan Sabda Allah, tetapi untuk memperlihatkan
KuasaKu diantara manusia, dengan menyatakan DiriKu dihadapan mereka, dalam keadaan
mulia  dan  penuh  keagungan.  Bahkan  kemudian  dia  merasa  yakin  bisa  mengalahkan
TugasKu. 

Apa yang tidak dia harapkan adalah berupa penolakanKu untuk mengutuki para algojoKu,
dimana  justru kerendahan  hati  yang Kuperlihatkan. PenolakanKu  untuk tunduk kepada
para  penyiksaKu  berarti  mereka  tak  bisa  menguasai  Aku.  KesediaanKu  untuk  menerima
penyiksaan,  olok-olokkan,  serta  penganiayaan,  justru  semakin  melemahkan kuasa  setan.
Setan tak pernah mengharapkan hal  ini  dan dia berusaha dengan segala cara,  termasuk
dengan melalui siksaan jasmani, untuk membuatKu menolak umat manusia. 

Adalah  melalui  kesediaanKu  untuk  menerima  KematianKu,  kurban  yang  dilakukan  oleh
BapaKu, yang mengijinkan PenyalibanKu, maka manusia dibebaskan dari dosa. 

Ini  adalah  pertempuran  pertama  yang  dilakukan  dan  dimenangkan.  Seperti  ini  pula
pertempuran  kedua  akan  terjadi,  untuk  membawa  umat  manusia  kembali  menuju
KerajaanKu, agar mereka bisa menikmati kehidupan kekal. 

Dia,  binatang  itu  dan  semua  malaikatnya  yang  durhaka,  menggodai  jiwa-jiwa  sehingga
banyak jiwa yang tertipu dan tidak mau menerima keberadaanKu. Banyak dari mereka yang
berjuang  keras,  melalui  segala  godaan  yang  ditaruh  dihadapan  mereka,  agar  manusia
mengabaikan PanggilanKu dari Surga saat ini.  

Kemudian  ada  juga  mereka  yang  bertugas  sebagai  para  hamba  didalam  GerejaKu  yang
sedang merencanakan, bersama dengan kelompok elit, untuk menghancurkan jutaan jiwa.
Mereka akan melakukan hal ini dengan menghalangi SabdaKu dan kemudian dengan melalui
penganiaaan  jasmani.  Pengkhianatan  akhir  mereka  terhadap  anak-anak  Allah  akan
disaksikan oleh semuanya. 
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Jiwa-jiwa yang paling Kuperhatikan adalah kaum atheis dan orang-orang muda yang tidak
diajari dengan Kebenaran. Aku meminta kamu semua yang mengakui Aku, Yesusmu, agar
membawa mereka kepadaKu. Aku menyelimuti mereka dengan Terang dan PerlindunganKu
dan Aku akan memerangi setan hingga detik terakhir bagi jiwa-jiwa itu. 

Kamu harus  terus  berjalan  maju,  para  muridKu yang berani,  dan berusaha menghalangi
setan yang mengelilingi kamu. Jika kamu bersekutu dengan mereka yang menghalangi tugas
ini maka kamu akan mengecewakan Aku. 

Mungkin kamu bertanya, mengapa orang-orang itu terus berupaya menghalangi SabdaKu?
Jawabnya adalah memang selalu terjadi seperti itu kemanapun Aku melangkah, dimanapun
Aku berbicara dan dimana saja Aku hadir. 

Bergeraklah dan tetaplah dekat denganKu. KuasaKu akan menyelimuti kamu dan kamu akan
dilindungi. Namun janganlah kamu memandang kearah yang lain, karena ada banyak yang
akan mengancam kamu, menghinakan kamu, dan berusaha untuk menghentikan kamu. Jika
kamu mendengar  orang yang congkak,  namun kacau,  dengan kata-kata  kasar  diarahkan
kepadamu, maka kamu tahu apa yang harus kau lakukan. 

Semakin tegas  para  penentangmu  berusaha meyakinkan kamu bahwa ini  bukanlah Aku,
Yesus Kristus, Raja umat manusia, yang berbicara kepadamu saat ini, maka kamu akan tahu
bahwa Aku benar-benar hadir diantara kamu. 

Aku  akan  berjalan  bersamamu  jika  kamu  dekat  denganKu.  Sikapmu  yang  diam  serta
penolakanmu  untuk  melibatkan  diri  dengan  mereka  yang  mengejek  kamu,  akan
membuatmu tetap kuat. Biarlah mereka yang menyalah-gunakan dan menghinakan Sabda
KudusKu melakukan apa yang mereka inginkan. Berdoalah yang banyak bagi mereka, karena
mereka membutuhkan pertolonganmu. Berpikirlah seperti ini. 

Lihatlah kepada semua orang itu seolah mereka berkumpul bersama dalam sebuah kamar
dan mereka adalah anak-anak kecil. Jika kamu melihat kepada anak-anak muda itu kamu
akan merasakan kasih yang besar karena kelemahan dan kerentanan mereka. Kamu melihat
ketergantungan  mereka  terhadap  orang  tua  dan  para  pengasuh  mereka,  dan  kamu
merasakan kasih kepada mereka didalam hatimu. 
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Beberapa  dari  anak-anak  ini  akan  bertindak  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  kepada
mereka sebagai perbuatan yang benar. Yang lainnya lagi bersikap kejam terhadap anak-anak
yang  lainnya.  Dan sementara  kamu akan terkejut  oleh tingkah laku mereka,  kamu tahu
bahwa kamu harus meluruskan mereka, dan kemudian menghukum mereka, jika mereka
terus menolak bersikap baik. Lebih dari itu, kamu masih mengasihi mereka, apapun yang
mereka lakukan karena mereka adalah anak-anak yang berharga dari orang tua yang penuh
kasih. 

Inilah  yang  dirasakan  oleh  BapaKu  kepada  semua  anak-anakNya.  Apapun  yang  mereka
lakukan, Dia masih tetap mengasihi mereka. Namun Dia tidak akan mengijinkan beberapa
dari  anak-anakNya  menghancurkan  anak-anakNya  yang  lain  dan  Dia  akan  menghukum
mereka, dengan tujuan untuk mempersatukan kembali mereka kedalam KeluargaNya.  

Jika kamu berdoa bagi mereka yang menentang Allah dan menyakiti anak-anakNya,maka
kamu  menimbulkan  penderitaan  yang  besar  bagi  setan,  yang  terpaksa  harus
melonggarkan cengkeramannya atas orang yang kau doakan itu. 

Kerendahan  hati  bukanlah  sekedar  kesediaan  untuk  menerima  penderitaan,  namun  ia
merupakan sarana yang amat kuat untuk mengalahkan setan. Dengan berdoa bagi orang
yang menganiaya kamu, maka kamu telah memberiKu kasih sejati yang besar. Sebuah kasih
yang istimewa bagiKu, Yesusmu. 

Aku akan terus memberi perintah kepadamu, para muridKu, agar kamu tetap kuat dan setia
kepada Ajaran-ajaranKu.  Di  saat-saat  kemurtadan besar inilah Injil  KudusKu serta pesan-
pesanKu, yang kini sedang diberikan untuk mempersiapkan kamu, harus disebar-luaskan ke
seluruh dunia didalam kampanyeKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.

Yesusmu

644.  Aku adalah Allah Yang Maha Pengampun, yang siap untuk memberimu kebebasan
dari dosa-dosa yang menipu kamu

Sabtu, 15 Desember 2012, jam 21.45
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PuteriKu yang terkasih, Aku ingin meraih kamu yang mengalami kesulitan dalam hidupmu
saat ini. 

Aku memanggil  kamu yang terperosok di  kedalaman dosa dan yang berputus asa dalam
menemukan  penghiburan  karena  penderitaan  yang  kau  alami.  Mungkin  kamu  berdosa
berat, termasuk pembunuhan, aborsi, kekerasan, penyimpangan sexual, atau mungkin kamu
terlibat dalam kegiatan okultisme, tetapi tidakkah kamu tahu bahwa apa yang perlu kau
lakukan adalah datang kepadaKu dan memintaKu untuk memolongmu? 

Aku adalah Allah Yang Maha Pengampun, siap untuk memberimu kebebasan dari dosa-dosa,
yang menipu kamu. Dosa-dosa ini bisa dihilangkan dari kehidupanmu. Hal itu memerlukan
keberanian. Ingatlah bahwa tak ada dosa, selain dosa penghinaan terhadap Roh Kudus, yang
tak bisa Kuampuni. 

Bukannya kenyataan bahwa para pendosa tak bisa berada dalam keadaan rahmat hingga
lama, yang menghalangi kamu mencari PengampunanKu. Tetapi pikiran bahwa Aku tak bisa
mengampuni kamu itulah yang membuatmu tetap jauh dariKu. 

KerahimanKu itu besar sekali dan ia akan diberikan kepada mereka yang memintanya. 

Aku memanggil kamu semua yang merasa tidak yakin akan KeberadaanKu. Aku memintamu
agar  percaya kepadaKu.  Dengan percaya kepadaKu,  berbicara denganKu dan memintaKu
untuk mengampuni kamu maka kamu akan menerima jawaban yang kau tunggu-tunggu. 

Aku  akan  menanggapi  dan  kamu  akan  merasakan  hal  ini  didalam  hatimu  ketika  kamu
mendaraskan  doa  Perjuangan  memohon  Rahmat  KerahimanKu  bagi  para  pendosa  yang
malang.

Doa Perjuangan (89) bagi para pendosa yang malang

Yesus yang terkasih, tolonglah aku, pendosa yang malang ini, untuk datang kepadaMu
dengan penyesalan didalam jiwaku. 
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Bersihkanlah aku dari dosa yang telah menghancurkan kehidupanku. 

Berilah aku karunia kehidupan yang baru yang bebas dari belenggu dosa serta meraih
kebebasan yang telah diluputkan dariku oleh dosa-dosaku. 

Perbaharuilah aku didalam Terang KerahimanMu. 

Peluklah aku didalam HatiMu. 

Buatlah aku bisa merasakan KasihMu agar aku bisa berada dekat denganMu dan kasihku
kepadaMu dikobarkan. 

Kasihanilah aku, Yesus, dan bebaskanlah aku dari dosa. 

Jadikanlah diriku layak untuk memasuki FirdausMu Yang Baru itu. 

Amin. 

 

Ingatlah,  bukan  karena  jiwa-jiwa  itu  layak  untuk  memasuki  KerajaanKu  hingga  mereka
menerima perdamaian. Tetapi hal itu karena KerahimanKu yang begitu besarnya hingga Aku
bisa  menyelamatkan  setiap  pendosa  asalkan  mereka  mau  mencari  keberanian  yang
diperlukan untuk meminta tolong kepadaKu. 

Aku mengasihi kamu semua dengan hasrat yang sangat besar. Janganlah menolak Kasih dan
KerahimanKu sebab jika tanpa hal itu kamu akan terperosok lebih jauh didalam dosa dan
terlepas dariKu.  

Jika kamu mendaraskan doa ini, Aku akan menjawabnya sedemikian rupa hingga kamu akan
merasakan kesulitan untuk menjauh dariKu lagi. 

Yesusmu yang mengasihi 

645.  Aku  membawa  pengharapan.  Aku  membawa  kerahiman.  Aku  membawa
keselamatan

Minggu, 16 Desember 2012, jam 23.20

392



The Warning Indo 2012

PuteriKu yang terkasih, adalah penting agar para muridKu tidak menimbulkan rasa takut
pada hati sahabat-sahabat dan keluarga mereka karena Pesan-pesanKu kepadamu saat ini. 

Aku  datang  kepada  kamu  semua  saat  ini  untuk  berbicara  kepadamu  dari  Surga  untuk
mempersiapkan kamu. Aku melakukan hal ini dengan kasih dan sukacita didalam HatiKu. 

Aku datang untuk menolong mereka yang percaya kepadaKu agar mereka siap menerima
Aku dalam keadaan rahmat yang diperlukan untuk bisa memerintah bersama Aku didalam
KerajaanKu. 

Aku  juga  datang  untuk  meminta  kepada  mereka  yang  tak  bisa  mengerti  makna  dari
Penciptaan  Allah,  terutama  jiwa-jiwa  yang  menggunakan  penalaran  manusia  untuk
menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka hanya percaya
pada  apa  yang  bisa  mereka  lihat  atau  sentuh.  Jiwa-jiwa  yang  sama ini  akan  menerima
kebohongan  dari  orang-orang  yang  mereka  percayai  dan  nampak  terhormat  ditengah
masyarakat  dan  bangsa  mereka.  Betapa  mudahnya  mereka  dibohongi  oleh  tipuan  dari
manusia dan betapa lemahnya mereka karena mereka menolak Kebenaran atas Penciptaan
mereka.

TugasKu adalah menolong kamu semua. Bukan mengancam, tetapi menarikmu mendekati
DiriKu agar kamu bisa menerima penghiburan. 

KerajaanKu adalah rumahmu. Janganlah kamu merasa dipaksa untuk menolak keluargamu
agar  kamu  bisa  menyatukan  hatimu  dengan  HatiKu.  Sebaliknya,  bawalah  keluargamu
kepadaKu  melalui  doa-doamu.  Banyak  orang  yang  akan  menyakiti  kamu  ketika  kamu
mewartakan Kebenaran dari SabdaKu ini. Namun hal itu bukan masalah. Janganlah kamu
menantang mereka dan berusaha memaksa mereka dengan melawan keinginan mereka.
Aku akan membawa mereka kepada Terang PerlindunganKu jika kamu mendaraskan doa
Rahmat Kekebalan. (Litani 2)

Aku ini penuh kasih kepadamu. Mereka yang percaya kepadaKu akan sangat terhibur oleh
KedatanganKu  Yang  Kedua.  Jiwa-jiwa  lainnya  bisa  diselamatkan  oleh  doa-doamu.  Inilah
sebabnya Aku sekarang mempersiapkan kamu. Hal itu adalah untuk menyelamatkan kamu
semua sehingga kamu bisa menikmati Surga Yang Baru dan Bumi Yang Baru. 
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Aku membawa pengharapan. Aku membawa kerahiman. Aku membawa keselamatan. Aku
menggenapi  perjanjian  akhir,  di  zaman  akhir,  yang  akan  menjadi  penggenapan  dari
Kehendak BapaKu. 

Janganlah takut kepadaKu karena Aku adalah keluargamu, yang dipersatukan dengan Tubuh
dan DarahKu, dengan KemanusiaanKu, serta KeilahianKu. 

Damailah kamu, para pengikutKu yang terkasih. Istirahatlah di PundakKu karena Kasih dan
KerahimanKu lebih besar dari  pada yang kau ketahui.  Ini  adalah saat  untuk bersukacita,
bukan  untuk  bersedih,  karena  Aku  telah  memberimu  Karunia  Keselamatan.  Karunia  ini
adalah bagimu dan bagi mereka yang tersesat. Karunia ini adalah bagi setiap orang.

Yesusmu yang mengasihi

646. Kuasa kematian atas umat manusia akhirnya dikalahkan

Senin, 17 Desember 2012, jam 00.15

PuteriKu yang terkasih, saat ketika Aku datang untuk merebut kembali warisanKu, seperti
yang dijanjikan oleh BapaKu kepadaKu, akan terjadi secara tiba-tiba. 

Sementara Aku mempersiapkan seluruh umat manusia bagi peristiwa besar itu, hari itu akan
datang secara tak terduga.  Saat bagi binatang itu untuk dicampakkan kedalam lembah
sudah  dekat  dan  kemudian  dua  belas  bangsa-bangsa  akan  menikmati  damai  dan
persatuan. 

Selama saat itu para kudus di Surga dan semua orang yang mati didalam RahmatKu, akan
dibangkitkan  bersama  orang-orang  benar  yang  akan  bertahan  hidup  selama  saat
Kesengsaraan Besar itu. Semuanya akan dibangkitkan dan diberi dengan Karunia tubuh yang
sempurna yang  akan  mengalahkan  kematian  seperti  yang  selama ini  dikenal  oleh  umat
manusia  sejak  dosa  Adam.  Mereka  akan  menikmati  damai  dan  kesejahteraan  dibawah
Pemerintahan SpirituilKu hingga KerajaanKu dipersembahkan kepada BapaKu.  
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Hal ini akan merupakan kebangkitan yang pertama dan akan diikuti oleh pemerintahan yang
harmonis sempurna selama seribu tahun seturut dengan Kehendak Ilahi dari BapaKu. 

Selama saat  itu,  para  pendosa  yang  menolak  Aku,  akan  menderita.  Kebangkitan  Kedua
tidaklah diketahui oleh umat manusia, dimana detilnya tidak dinyatakan kepada siapapun
juga selain nabi Daniel dan Yohanes Penginjil. 

Rahasia-rahasia ini akan dinyatakan pada saatnya nanti, karena semua itu bukan untuk kau
ketahui saat ini. 

Kuasa  Allah  akan  dinyatakan  ketika  petempuran  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  akan
berhasil. Kuasa kematian atas umat manusia akhirnya dikalahkan. Inilah JanjiKu. Aku akan
menggenapi nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh BapaKu. 

Bagi mereka diantara kamu yang merasa bingung, janganlah takut. Semuanya kini berada di
TanganKu Yang Kudus, namun yakinlah, apa yang penting adalah pengampunan atas dosa.
Hal  ini  akan  terjadi  ketika  kamu  meminta  Karunia  Penebusan  kepadaKu.  Begitu
sederhananya. 

Kasihmu  kepadaKu  akan  menghasilkan  Karunia  Kehidupan.  Kematian,  seperti  yang  kau
ketahui, tak akan bisa mengendalikan atau membelenggu kamu lagi. Masa depanmu adalah
berupa  sesuatu  yang  musti  disambut  dengan  sukacita  didalam  hatimu  karena  hal  itu
merupakan Karunia yang terbesar dari Allah dan hanya jiwa-jiwa yang layak saja yang akan
diberi  dengan kekayaan  itu.  Damailah  kamu.  Percayalah  kepadaKu.  Kasihilah Aku.  Itulah
yang terpenting. 

Yesusmu

647.  Perawan  Maria  :  Semua  orang  yang  mempromosikan  aborsi  dan  yang
menganjurkannya adalah berbuat dosa berat

Selasa, 18 Desember 2012, jam 18.45
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Anakku yang terkasih, Ciptaan yang paling suci dari Bapaku yang terkasih, yaitu kehidupan
dari bayi-bayi didalam rahim, dihancurkan hingga sejuta kali banyaknya di seluruh dunia. 

Setan  telah  mempengaruhi  pemerintah-pemerintah  di  seluruh bagian  di  dunia ini  untuk
memastikan bahwa aborsi  bukan saja bisa diterima,  namun hal  itu dianggap sebagai  hal
yang baik. 

Betapa banyaknya air mata yang kini dicucurkan di Surga? Semua malaikat dan para kudus
menundukkan kepala mereka karena sedih. 

Anak-anak  Allah  akan  dihancurkan  dalam  jumlah  yang  besar  sementara  saat  dari
Kesengsaraan Besar itu semakin dekat. 

Peperangan,  kelaparan,  pembunuhan  dan  bunuh  diri  semakin  meningkat  jumlahnya.
Namun, adalah dosa aborsi yang menyulut murka Bapaku lebih besar dari pada dosa-dosa
lainnya.  

Negara-negara yang mengijinkan aborsi akan sangat menderita oleh Tangan Allah. Negara-
negara mereka akan menangis ketika hukuman mereka dijatuhkan. Semua orang yang ikut
bertanggung-jawab melakukan perbuatan keji itu membutuhkan banyak doa. 

Anakku, adalah penting agar setiap orang mendaraskan doa Rosario Kudus setiap hari Jumat
hingga  minggu  terakhir  pada  bulan  Januari  2013  untuk  menghentikan  penyebar-luasan
aborsi. 

Setiap  anak  yang  dibunuh  didalam  rahim  menjadi  malaikat  didalam  Kerajaan  Bapaku.
Mereka berdoa setiap  hari,  bagi  setiap  ibu yang secara  sadar  dan tanpa ragu  berusaha
mengakhiri kehidupan anak didalam kandungannya. Doa-doa mereka dimanfaatkan untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa dari para ibu mereka. 

Semua orang yang mempromosikan aborsi dan yang menganjurkannya adalah berbuat dosa
berat.
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Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  para  pendosa  ini  karena  mereka  sangat
membutuhkan Kerahiman Allah. 

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

648. Kobaran KerahimanKu, seperti Lidah-lidah Api, akan segera turun kepada setiap jiwa 

Selasa, 18 Desember 2012, jam 19.30

PuteriKu  yang  terkasih,  inilah  saatnya  bagi  setiap  pengikutKu  untuk  mengerti  bahwa
KerahimanKu harus diterima tanpa rasa takut.

Aku  tidak  datang  untuk  menyakiti  ataupun  mengadili  anak-anak  Allah  selama  saat
Peringatan itu. Aku datang hanya untuk mempersiapkan mereka dengan cara menyatakan
kepada mereka, kenyataan yang sebenarnya dari hati mereka. 

Hanya dengan percaya akan Kasih dan KeilahianKu maka kamu bisa merasakan sukacita dan
damai yang sejati. Jika kamu membiarkan rasa takut mencengkeram hatimu, maka kamu tak
akan bisa menerima KaruniaKu ini. Berbahagialah, karena Aku mengasihi kamu semua. 

Saat  untuk  merayakan  KelahiranKu  adalah  penting,  karena semakin  sedikit  saja  bangsa-
bangsa yang mau menerima NamaKu. Ketika kamu merayakan KelahiranKu, berarti kamu
mengakui keselamatanmu sendiri.   

Aku telah memberimu Karunia Kebebasan.  Kini  bagikanlah Kebenaran itu kepada orang-
orang lain tanpa rasa takut didalam hatimu. 

Ketika  tiba  saatnya  bagi  seluruh  bumi  untuk  menyaksikan  peristiwa  besar  dari
KedatanganKu Yang Kedua itu, kamu akan menyesal  karena tidak bersedia menyebarkan
SabdaKu kepada jiwa-jiwa yang tersesat. 
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Persiapkanlah hati dan jiwamu agar ia bisa dibersihkan sebagai antisipasi dari JanjiKu untuk
datang kembali.  

Gunakanlah saat ini dengan berdoa. Luangkanlah waktu bersama keluargamu dan orang-
orang yang dekat denganmu. Tolonglah mereka yang mengalami kesulitan didalam tubuh
dan roh mereka.  

Kobaran  KerahimanKu,  seperti  Lidah-lidah  Api,  akan  segera  turun  kepada  setiap  jiwa.
Janganlah kamu berhenti karena rasa takut atau khawatir. Apa yang Kuminta adalah bahwa
kamu siap setiap saat 

Yesusmu

649. Setan akan diikat selama PemerintahanKu nanti dan tidak lagi dia bisa menipu anak-
anak Allah 

Rabu, 19 Desember 2012, jam 12.30

PuteriKu yang terkasih, dunia harus tahu bahwa Zaman Damai itu akan menjadi puncak dari
JanjiKu, dimana Aku akan memerintah atas Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru. Hal ini
akan merupakan sebuah Pemerintahan Spirituil dan GerejaKu, Yerusalem Baru, akan berada
dalam keadaan damai dan SabdaKu akan didengarkan diantara segala bangsa.  

Setan akan diikat selama PemerintahanKu nanti dan tidak lagi dia bisa menipu anak-anak
Allah.  Pemerintahan  ini  bukan hanya  simbolis  saja,  tetapi  berupa Pemerintahan  dimana
Pohon Kehidupan akan meniupkan Kasih dan Damai, sehingga semua orang yang diberkati
untuk bisa menikmati FirdausKu Yang Baru tidak akan menderita kematian meski setan akan
dilepaskan, meski untuk waktu yang sebentar saja, pada akhir dari masa itu. 

RancanganKu  adalah  sesuai  dengan  Kehendak  BapaKu  dan  tak  ada  manusia  yang  bisa
menyangkal Kehendak Allah. 

398



The Warning Indo 2012

Janganlah keliru, kamu harus menerima Sabda Allah yang ada didalam Kitab BapaKu karena
jika  kamu  menolaknya,  maka  kamu  akan  tertipu  seperti  yang  ada  didalam  nubuatan-
nubuatan yang diberikan kepada manusia sejak awal mula.  

Ikutilah JalanKu saja. Terimalah JanjiKu. Janganlah meragukan Aku karena kamu akan bisa
menghinakan Aku. Kamu hanya bisa menerima Aku sebagai Juru Selamatmu dan percaya
kepadaKu sepenuhnya, atau tidak sama sekali. 

SabdaKu adalah Kebenaran. Kebenaran itu jika diterima oleh setiap jiwa yang hidup, akan
menjadi kunci menuju kebebasan dan menuju Pintu-pintu gerbang FirdausKu Yang Baru. 

Yesusmu

650. Aku mati bagi kamu. Karena itu percayalah kepadaKu sekarang

Rabu, 19 Desember 2012, jam 21.00

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  harus  memperingatkan  kamu bahwa kritikan  akan  semakin
meningkat terhadap dirimu dan terhadap SabdaKu, yang diberikan kepadamu saat ini. 

Jangan  biarkan  ada  gangguan  ataupun  keraguan  yang  bisa  menghentikan  kamu  dalam
menyampaikan  setiap  Sabda  yang  Kuberikan  kepadamu  ini.  Manusia  hendaknya  tidak
meragukan nubuatan-nubuatan yang disampaikan secara turun temurun sejak zaman Musa
dulu. Tidak satupun nubuatan itu yang mengandung kesalahan. 

Kini ketika Aku menyatakan kepada dunia rahasia-rahasia serta Rencana-rencanaKu, yang
hingga  kini  masih  belum  Kusampaikan  kepadamu,  janganlah  kamu  membelakangi  Aku.
Karena saat ini Aku menyapaikan kepadamu berbagai hal yang akan terjadi, dimana kamu,
para muridKu, harus diberi tahu hal itu, agar kamu tidak sampai lupa mempersiapkan dirimu
bagi KedatanganKu kembali didalam kemuliaan. 
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Jangan sampai ada seorangpun yang meluputkan dirinya dari karunia kehidupan kekal yang
Kubawa ini. Diantara kamu yang ingin memasuki Zaman Baru itu ketika Firdaus dan Bumi
menjadi satu, haruslah mengikuti Jalan Kebenaran. 

Kini adalah saatnya bagi imanmu kepadaKu, Juru Selamatmu, untuk benar-benar ditantang
dan diuji. Kamu akan didorong untuk menolak Pesan-pesanKu. Segala upaya akan dilakukan
untuk memaksa kamu agar menolak SabdaKu dan menyatakan bahwa Kebenaran ini adalah
bidaah. 

Arahkanlah pikiranmu sekarang kepada KelahiranKu. Kepada Ajaran-ajaran yang Kuberikan
kepada  umat  manusia  agar  mereka  bisa  belajar  bagaimana  mempersiapkan  jiwa-jiwa
mereka. Kepada Kurban yang ada didalam KematianKu di kayu salib untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa. 

Aku mati bagi kamu. Karena itu percayalah kepadaKu sekarang.

Aku adalah Terang yang menyinari jalan yang harus kau lalui. Di kanan kiri jalan ini, roh-roh
jahat terus berusaha menarik kamu, menyiksa kamu, berusaha membuatmu berjalan balik
ke  tempatmu  semula  dan  menuju  kepada  kegelapan.  Mereka  akan  melakukan  hal  ini
melalui  olok-olokkan orang  banyak  yang  akan  menarikmu menjauh karena  kesetiaanmu
kepada Pesan-pesan ini. 

Kamu harus tetap berada didalam keheningan meditasi, membaca SabdaKu dan merasakan
KehadiranKu.  Biarlah  Roh  KudusKu  menenangkan  hatimu  dan  rasakanlah  KasihKu
menyelimuti  kamu.  Jika  sakitmu  semakin  meningkat  karena  Tugas  ini,  maka  ketahuilah
bahwa kamu berada dalam persekutuan yang penuh dengan Aku, Yesusmu. 

Janganlah  menyerah.  Janganlah  menolak  Tangan  KerahimanKu.  Ijinkanlah  Aku  memeluk
kamu  untuk  memberimu  keberanian  yang  diperlukan  untuk  melanjutkan  perjalanan  ini
bersama Aku, hingga hari dimana Aku datang untuk memberikan ganjaran kepadamu. 

Yesusmu yang mengasihi 
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651. Allah Bapa : Saat bagi perubahan besar itu, demi kebaikan semuanya, sudah berada
didekatmu

Kamis, 20 Desember 2012, jam 19.15

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  memanggil  semua  anak-anakKu  untuk  memuliakan  Nama
Putera  TunggalKu,  Yesus  Kristus,  dan  menghormatiNya,  seperti  yang  layak  diberikan
kepadaNya diantara umat manusia. 

Para  malaikatKu  didalam  KerajaanKu  Yang  Kudus,  bernyanyi  dan  bersukacita  karena
Kerahiman yang akan diberikan kepada semua orang, melalui PuteraKu.   

Karunia  Ilahi  yang  agung  ini  akan  dimanfaatkan  untuk  mengalahkan  kegelapan,  yang
menyelimuti  seluruh  dunia.  Adalah  melalui  campur  tanganKu  maka  Aku  akan  bisa
menyelamatkan sebagian besar anak-anakKu. 

Natal ini, sebuah saat sukacita yang besar ketika kamu merayakan kelahiran Juru Selamat,
yang  Kuberikan  kepada  dunia,  adalah  merupakan  titik  balik  didalam  sejarah  umat
manusia. 

Sebagai  Bapamu,  Aku  memberkati  kamu  semua dan  dengan  semangat  yang  besar  Aku
melimpahkan Karunia Kerahiman ini. Aku mengumpulkan kamu, semua anak-anakKu, agar
Aku bisa membersihkan kamu dari segala keraguan, segala dosa, dan segala penghujatan
terhadap Hukum-hukum dari KerajaanKu. 

Pemurnian yang besar atas bumi ini  akan membutuhkan waktu beberapa saat, namun
Aku akan mempercepat saat penganiayaan itu.

Penderitaanmu,  karena ulah dari  pemerintahan-pemerintahanmu yang busuk,  yang tidak
mau menerima Hukum-hukumKu, akan cukup berat namun hal itu tidak berlangsung terlalu
lama. 
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Aku akan memberi kepada semua musuhKu waktu untuk membuka mata mereka terhadap
Kebenaran atas Firdaus Yang Mulia yang akan Kunyatakan kepada dunia. 

Berbahagialah. Pujilah PuteraKu, karena Dialah maka Aku memberikan Firdaus Yang Baru
dimana Pemerintahan yang dijanjikan kepadaya, akan muncul. 

Saat bagi perubahan besar itu, demi kebaikan semuanya, sudah berada didekatmu.

KuasaKu akan diperlihatkan dalam segala kekuatan dan kebesarannya untuk disaksikan
oleh dunia. 

Aku adalah Awal. Aku adalah Akhir. KerajaanKu Yang Baru, Firdaus Yang Baru itu, akhirnya
akan menggantikan yang lama. Bumi telah dikotori oleh dosa Adam dan Hawa. 

Penciptaan  yang  sempurna  dari  manusia  dihancurkan  ketika  dosa  mengakhiri  Karunia
immortalitas. Segera Aku akan membalikkan segala sesuatu yang ternoda oleh kontaminasi
yang disebabkan oleh setan beserta para iblisnya. Mereka tak akan lagi menjadi para raja
penggoda. 

Kini  Aku  akan  mengutus  PuteraKu  untuk  merebut  kembali  Tahta  yang  telah  diciptakan
bagiNya. 

Pertempuran untuk merebut Tahta ini sangat dahsyat, namun KuasaKu akan menang dan
setiap  keajaiban akan dimanfaatkan  untuk  membawa KeluargaKu  kembali  dengan  aman
menuju Hati Ilahi Yang Kudus dari PuteraKu. 

Anak-anakKu, kamu telah tersesat dan menderita sakit. Kini Aku mengutus PuteraKu untuk
memulai proses membawa kamu kembali ke rumahmu yang sebenarnya.
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Aku mengasihi  kamu,  anak-anakKu yang terkasih.  Aku tak pernah menolak kamu, meski
kamu masih bisa diampuni seandainya kamu mengira Aku seperti itu. 

Kini kamu sedang dipanggil. Tak seorangpun yang dikecualikan dari pengumuman dari Surga
ini. 

Berdoalah, anak-anak, agar semua orang mau menanggapi Kerahiman PuteraKu. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

652.  KasihKu  kepada  umat  manusia  dirasakan  oleh  banyak  orang.  Sayangnya,  mereka
yang tak mau mencarinya tak akan bisa mendapatkannya

Jumat, 21 Desember 2012, jam 22.20

PuteriKu yang terkasih, mengasihi Aku itu sederhana saja. Kamu tidak perlu belajar Kitab
Suci. Apa yang perlu kau lakukan adalah ini. 

Panggillah Aku, terutama ketika kamu meragukan KeberadaanKu. Aku akan memenuhi
kamu dengan KehadiranKu secara tak terduga. Kamu akan merasakan sebuah rasa Kasih
yang belum pernah kau alami sebelumnya. Dan kemudian kamu akan tahu Kebenaran itu. 

Aku ini nyata. Aku ini ada dan Aku mengasihi kamu masing-masing. Kasih sejati menusuk
hatimu dengan sebuah emosi kedekatan yang amat kuat. Ia merupakan hadiah yang bersifat
dua arah. Kamu akan mengasihi Aku dan kamu akan merasa heran mengapa bisa begitu. 

KasihKu kepada umat manusia dirasakan oleh banyak orang. Sayangnya, mereka yang tak
mau mencarinya tak akan bisa mendapatkannya. Bagi mereka yang masih mengembara jauh
dariKu, apa yang perlu kau lakukan adalah memanggilKu, agar Aku bisa menerangi jiwamu. 
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KelahiranKu mewartakan bukti dari Kasih BapaKu kepada bangsa manusia. Dia mengutus
Aku, Juru Selamatmu, karena KasihNya kepadamu. 

Kasih bukanlah sesuatu yang bisa kau terima begitu saja, karena ia merupakan Hadiah
yang terbesar dari Allah. Ia mengatasi segala perasaan yang lain dan bisa mengalahkan
setan jika kamu mau menerimanya. 

Roh KasihKu, PerlindunganKu, menyelimuti kamu di saat yang istimewa ini. Kamu adalah
milikKu. Aku ada didalam hatimu. Apa yang perlu kau lakukan adalah membiarkan KasihKu
memenuhi dirimu, karena dengan begitu maka kamu akan merasakan damai sejati. 

Aku memberkati kamu semua 

Yesusmu

653. SabdaKu adalah laksana sebilah pedang yang akan memutuskan segala kebingungan
dan kebohongan

Jumat, 21 Desember 2012, jam 22.50

PuteriKu yang terkasih, saat bagi Ajaran-ajaranKu dan Pesan-pesan KudusKu untuk disebar-
luaskan ke seluruh penjuru bumi adalah sekarang ini. 

Aku akan memastikan bahwa Kitab Kebenaran ini yang dijanjikan kepada dunia, akan siap di
setiap bangsa dan setiap bahasa.

 

Para muridKu dan para hamba kudusKu akan mewartakannya dari empat penjuru bumi. 

Ada  milyaran  jiwa  yang  akan  mengikuti  SabdaKu  dan  banyak  pula  yang  akhirnya  mau
membaca Kitab Suci.
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Kitab BapaKu, Kitab Injil, akan dilihat kembali dan SabdaKu akan dibaca lagi. 

Kini, Pesan-pesanKu saat ini, yang ada didalam Kitab Kebenaran ini, akan menjadi makanan
yang akan disuapkan kepada anak-anak Allah ketika saatnya tiba dimana Sabda Kudus Allah
dilarang untuk dibaca pada saat mendatang.

Kamu, para muridKu, hendaknya mempertobatkan orang-orang yang tidak mengenal Aku.
Jika mereka tidak tahu Siapa Aku ini, maka mereka tak bisa mempersiapkan diri secara layak
bagi KerajaanKu Yang Baru itu. 

SabdaKu adalah laksana sebilah pedang yang akan memutuskan segala kebingungan dan
kebohongan. Ia akan menyentuh pikiran, hati dan jiwa semua orang.  

Beberapa orang akan membutuhkan waktu untuk bisa mencerna SabdaKu, namun sebagian
besar penduduk dunia akan menerima Kebenaran ini sekali mereka diberi hal ini. 

Berdoalah  memohon  keberanian,  kekuatan  dan  keinginan  untuk  melakukan  apa  yang
Kuminta  darimu.  Ingatkanlah  mereka  bahwa  Aku  mati  bagi  mereka.  Katakanlah  kepada
mereka bahwa saat bagiKu untuk datang kembali  sudah dekat.  Hiburlah mereka dengan
memberitahu  tentang  Karunia  besar  yang  berupa  Firdaus  Yang  Baru  yang  akan  segera
Kusampaikan. 

Katakanlah  kepada  mereka  bahwa  Aku  sedang  tiba  untuk  menyelamatkan  mereka  dan
mengakhri penderitaan mereka. 

Yesusmu

654. Aku melimpahi kamu dengan Berkat Istimewa hari ini

Sabtu, 22 Desember 2012, jam 20.36
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PuteriKu yang terkasih, Hari Natal adalah merupakan HadiahKu bagi umat manusia. Karena
pada hari itu kehidupan kekal menjadi dimungkinkan bagi manusia yang dapat mati ini.

Aku, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menyambut kamu semua, anak-anak Allah, kedalam
Kerajaan yang dijanjikan kepadaKu oleh BapaKu.

Aku datang ke dunia tanpa diketahui, kecuali oleh sedikit sekali orang. KelahiranKu merubah
masa depan. JanjiKu diterima oleh para pengikutKu. Mereka tahu bahwa Aku akan datang
kembali  namun mereka tidak tahu kapan.  Mereka mendengarkan ajaran-ajaranKu meski
banyak dari mereka bukanlah orang yang pandai. Mereka itu miskin dan hidup sederhana.
Namun mereka adalah orang-orang yang mau menyambut Aku. 

Hal  yang sama juga terjadi  saat ini  ketika Aku mempersiapkan kamu bagi  KedatanganKu
Yang  Kedua.  Adalah  jiwa-jiwa  yang  memiliki  kasih  yang  sederhana  kepadaKu  yang  mau
membuka hati mereka terhadap PanggilanKu. Adalah mereka diantara kamu yang memiliki
hati yang sederhana serta jiwa yang murni yang akan menjadi para muridKu saat ini. Adalah
melalui  kamu,  sama  seperti  ketika  Aku  berjalan  di  dunia  dulu,  maka  SabdaKu  akan
didengarkan dan dipercaya. 

Aku melimpahi kamu dengan Berkat Istimewa hari ini. Aku ingin agar kamu mau menerima
Berkat  PerlindunganKu  melalui  doa  Perjuangan  (90)  ini  untuk  menyambut  Aku,  Mesias,
ketika Aku akan menyatakan KerajaanKu Yang Baru. 

Doa Perjuangan (90) : Ucapan syukur atas KedatanganMu Kedua yang amat mulia

Oh  Yesusku,  aku  mempersembahkan  kepadaMu  puji  dan  syukur  atas  KedatanganMu
Yang Kedua yang amat mulia itu. 

Engkau  adalah  Juru  Selamatku  yang  lahir  untuk  memberiku  Kehidupan  Kekal  dan
membebaskan aku dari dosa.

Aku  mempersembahkan  kepadaMu  rasa  kasihku,  syukurku,  serta  sembah  sujudku
sementara aku mempersiapkan jiwaku bagi kedatanganMu yang agung itu.

Amin. 
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Pergilah sekarang dan bersiaplah. Karena saatnya sudah dekat dan banyaklah yang harus
dilakukan untuk menyelamatkan setiap jiwa. 

Aku membawa Damai, Kasih dan Sukacita bagimu pada hari yang istimewa ini. 

Yesusmu

655. Unit keluarga, serta kehancuran unit itu, akan menjadi akar dari segalanya

Minggu, 23 Desember 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih,  banyak para  hamba kudusKu harus  menghadapi  tantangan yang
mengerikan. Hal ini berupa sesuatu yang akan memastikan mereka untuk menempuh satu
dari  dua  jalan  yang  berbeda.  Hal  itu  terserah  kepada  masing-masing,  kehendak  bebas
mereka, jalan mana yang dia pilih. Karena kekejian itu akan segera memperlihatkan dirinya. 

Banyak dari para hamba kudusKu tidak bisa segera mengerti apa yang sedang terjadi pada
awalnya. Hanya ketika mereka membaca surat-surat yang diberikan kepada mereka oleh
para petinggi mereka, maka mereka menghadapi kesulitan itu. 

Mereka yang mempertahankan Sabda KudusKu,  yang  diberikan kepada manusia  melalui
Karunia  Kitab  Suci,  akan  ditantang  dan didorong untuk  menerima beberapa  perubahan.
Perubahan-perubahan ini diberikan kepada mereka dan mereka diharapkan untuk menelan
begitu saja hal itu, dan menerimanya sebagai Kebenaran. Semua itu bertujuan satu saja.

Mereka akan mendorong para hamba kudusKu untuk menerima sikap toleransi terhadap
dosa. 

Mereka akan diberitahu bahwa Allah itu maha kasih dan bahwa Dia mengasihi setiap orang.
Ya,  bagian  ini  memang  benar.  Namun  kemudian,  mereka  akan  diperintah  untuk  ikut
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mendukung  hukum-hukum  yang  merupakan  kekejian  di  MataKu.  Unit  keluarga,  serta
kehancuran unit itu, akan menjadi akar dari segalanya. 

Yang  lain-lainnya  akan  diminta  untuk  menerima  sebuah  upacara  jenis  baru,  yang
menggantikan Misa Kudus dan Kehadiran Ekaristi KudusKu. 

Hal  itu  akan  dianggap  sebagai  langkah  menyeluruh  untuk  menyatukan  semua  agama
Kristiani serta agama-agama lain menjadi satu agama. Hal ini merupakan awal dari sebuah
akhir. 

Saat  dari  Kurban  Misa  Kudus  sehari-hari  dihentikan  akan  menjadi  awal  dari  dibukanya
semua peristiwa-peristiwa,  seperti  yang  dinubuatkan  kepada  Yohanes  Penginjil.  Ia  akan
menjadi  saat  kebangkitan  binatang  itu  dimana  pengaruhnya  sangatlah  besar.  Dia  akan
berhasil memenangkan hati dan jiwa banyak imam. Tujuannya adalah menghentikan semua
Misa Kudus dan mencemarkan Hosti Kudus. 

Dia telah melakukan hal ini melalui misa-misa hitam, yang diadakan pada berbagai Gereja
Katolik.  Inti  dari  para hamba yang tidak  setia sedang berencana melawan GerejaKu dan
mereka akan menyesatkan banyak orang. 

Waspadalah. Bukalah matamu dan mintalah kepadaKu kekuatan yang kau perlukan, agar
kamu tetap tegak berdiri menghadapi rencana keji dan jahat ini. 

Pertempuran  didalam  GerejaKu  di  dunia  akan  terjadi  dengan  dahsyat. Imam  melawan
imam. Uskup melawan uskup. Kardinal melawan kardinal. 

Hendaklah  diketahui  bahwa  diantara  kamu,  para  hamba  kudusKu,  yang  mengenal  dan
mengasihi  Aku,  Aku  akan  menuntun  kamu.  Aku  akan  membimbing  kamu.  Aku  akan
memberimu kekuatan untuk menghadapi para musuh Allah. Kamu tidaklah sendirian. 
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Janganlah  kamu  mendengarkan  kebohongan  yang  diberikan  atau  dihadirkan  kepadamu,
dalam  Nama  KudusKu.  Kamu  tahu  Kebenaran  itu  didalam  hatimu.  Dengarkanlah  suara
hatimu. Tetaplah setia kepada semua yang telah dikatakan kepadamu sebagai Hukum Allah. 

Jika  kamu  dihadapkan  kepada  sesuatu  yang  nampaknya  bertentangan  dengan  Ajaran-
ajaranKu, maka berpalinglah darinya. 

Yesusmu 

656. Perawan Maria : Saat ketika aku membawa Juru Selamat ke dunia, hal itu merubah
masa depan umat manusia 

Senin, 24 Desember 2012, jam 18.00

Anakku,  saat ketika aku membawa Juru Selamat ke dunia,  hal  itu merubah masa depan
umat manusia.

Anak kecil  ini  kukasihi  dengan sebuah gairah sebagaimana para ibu lainnya.  Namun ada
sebuah  rahmat  yang  istimewa  diberikan  kepadaku  oleh  Bapaku.  Itu  adalah  rahmat
perlindungan. Aku melindungi Puteraku, dari sejak awal, dengan cara yang berbeda. Aku
tahu bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, dan karena itu aku diberi dengan sebuah
tanggung jawab yang sangat istimewa meski aku tidak tahu besarnya tanggung jawab yang
diperlukan disitu. 

Aku juga tidak dikaruniai  pengertian sejak awal  bahwa Puteraku itu,  Juru Selamat,  yang
diutus  oleh Allah untuk  menyelamatkan bangsa  manusia dari  api  neraka,  akan dibunuh.
Bagian dari tugasku ini datang kepadaku sebagai sebuah kejutan yang mengerikan dan rasa
nyeri yang kurasakan tak bisa dijelaskan, karena begitu dahsyatnya hal itu. 

Aku  menderita  melalui  Puteraku,  didalam  Dia  dan  bersama Dia.  Terutama saat  ini,  aku
merasakan sakitNya dan kesedihanNya atas ketidak-percayaan akan Kehadiran Puteraku di
dunia  saat  ini.  Sebagai  Bunda  Keselamatan,  maka  tanggung  jawabku adalah  membantu
Puteraku dalam rencanaNya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 
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Inilah  saat  dari  air  bah itu;  inilah  saat  bagi  perubahan yang cepat  dan mendadak  itu.
Sementara peperangan mulai berkecamuk, dan sebuah perang besar muncul dari dalam
debu, maka Rencana Allah akan meningkat kecepatannya untuk menyadarkan manusia
akan KehadiranNya diantara segala bangsa dan segala suku. 

Anakku,  aku memintamu untuk berdoa Rosario Kudus ketika aku menangis  saat  ini.  Air
mataku yang telah kau saksikan, adalah bagi jiwa-jiwa yang tidak mau mengakui Puteraku.
Adalah  umat  Kristiani  yang  berkata  bahwa dirinya  menerima Yesus  Kristus  sebagai  Juru
Selamat,  tetapi  yang menghina Dia dengan tidak mau berdoa kepadaNya,  mereka itulah
yang paling menyedihkan Dia. 

Penyebar-luasan atheisme adalah seperti wabah penyakit yang mematikan, yang menyapu
bumi ini. Allah bukannya dilupakan, tetapi KehadiranNya yang sengaja diabaikan. Hukum-
hukumNya  dilarang  di  negara-negaramu.  Gereja-gerejaNya  tidak  dihormati.  Para  hamba
kudusNya terlalu takut dan tidak cukup berani untuk mewartakan Sabda KudusNya. 

Bumi kini berubah secara fisik maupun roh. Pemurnian itu telah dimulai. Pertempuran akan
berkecamuk antara mereka yang mengkuti setan dengan sisa Gereja Allah. 

Mereka yang setia kepada Puteraku hendaknya selalu memanggilku, Bunda Keselamatanmu
yang mengasihi, agar aku bisa mempersembahkan dirimu kepada Puteraku yang terkasih,
agar  berkenan memberimu rahmat  yang  sangat  kau  perlukan.  Kamu harus  siap  sebagai
pasukan  Yesus  Kristus.  Pakaian  perangmu  harus  semakin  kuat,  karena  tugasmu  adalah
sebagai seorang pejuang dan kamu harus bergerak maju melawan kekejaman dan ketidak-
adilan yang besar. 

Pergilah  dalam  damai,  anak-anak,  dan  tetaplah  berdoa  setiap  hari  sementara  berbagai
perubahan itu terjadi, agar penyelamatan umat manusia bisa dilaksanakan. 

Segalanya akan dilaksanakan seturut Kehendak Kudus Bapaku, melalui Putera TunggalNya,
Yesus  Kristus.  Kamu,  anak-anakku,  yang  meminta  pertolonganku,  akan  diberi  dengan
perlindungan yang besar bagi bangsamu. 
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Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

657. Akan terjadi sebuah banjir besar. Kamu juga akan menyaksikan beberapa banjir yang
lebih kecil di negara-negara lainnya

Selasa, 25 Desember 2012, jam 19.20

PuteriKu yang terkasih, Rencana KeselamatanKu bagi dunia dimulai pada WaktuKu, pada 22
Desember 2012.  

Waktu di dunia saat ini adalah milikKu dimana Aku mengumpulkan semua anak-anak Allah,
sebagai satu kesatuan, sementara pertempuran besar itu mulai. 

Kesesakan besar ini akan berlangsung beberapa saat. Peperangan akan semakin meningkat
hingga perang besar itu diumumkan dan dunia akan berubah. 

Segala bangsa akan menyaksikan berbagai perubahan. Kamu harus bersiap-siap menghadapi
hal  ini,  dan  menerimanya,  karena  semua ini  harus  terjadi  sebelum KedatanganKu  Yang
Kedua. 

Akan terjadi sebuah banjir besar. Kamu juga akan menyaksikan beberapa banjir yang lebih
kecil di negara-negara lainnya.

Iklim semuanya juga berubah dan cuacamu juga berbeda sedemikian rupa hingga terasa
aneh bagimu. 

Ini adalah saat bagi mereka yang telah membuka mata mereka terhadap Kebenaran, untuk
merencanakan jalan menuju kepadaKu sehingga Aku bisa menyambut semuanya didalam
LenganKu yang kudus.
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Janganlah takut karena KasihKu akan meringankan banyak dari bencana itu dan doa-doamu
bisa dan akan meringankan banyak kejadian itu, termasuk kekejaman binatang itu. 

Yesusmu

658. Allah Bapa : Segera sebuah Terang yang baru, sebuah matahari baru, akan terlihat

Kamis, 27 Desember 2012, jam 18.20

PuteriKu yang terkasih, ini adalah sebuah Pesan pengharapan yang besar bagi semua anak-
anakKu. 

Saat  bagi  perubaban-perubahan  itu,  seperti  yang  dinubuatkan,  dimana  bumi  akan
berubah;  planet-planet  akan  berubah  serta  iklim  tak  bisa  lagi  diprediksi,  sudah  ada
didekatmu. 

KuasaKu yang besar kini sedang dinyatakan di Surga seperti di dunia, ketika Aku memimpin
pertempuran  melawan  para  musuhKu.  Setan  serta  pasukan  iblisnya  sedang  dikalahkan,
namun mereka melakukan perlawanan yang mengerikan. Bersama mereka, mereka menarik
serta anak-anakKu yang malang, yang hatinya dipenuhi dengan ambisi-ambisi politik serta
duniawi,  agar  melakukan  sebuah  peranan,  dimana  mereka  berusaha  menyalibkan  anak-
anakKu. 

Manusia  itu  lemah.  Manusia  mudah  sekali  terbujuk.  Karena  kebutaannya  terhadap
Kebenaran, yang diberikan olehKu dari sejak awal mula Penciptaan, maka manusia percaya
akan kebohongan. Dia mempercayai kebohongan yang dimuntahkan oleh setan, karena dia
tertarik oleh janji-janji kekuasaan dan kenikmatan. 

Anak-anakKu  hendaknya  mengakui  Terang  KerajaanKu  yang  mulia  dan  indah.  Kamu,
puteriKu, telah menyaksikan Terang ini dan kamu tahu betapa kuat kuasanya. Kamu tahu
akan Kuasa Allah, dan betapa ia menyelimuti kamu. Bisakah kamu membayangkan seperti
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apakah wujud dari  FirdausKu Yang Baru itu ketika ia  dinyatakan? Kamu,  puteriKu,  telah
mengalami sekilas saja dari sebagian kecil Terang yang mulia dan semarak ini. 

Adalah penting sekali  untuk menyambut Terang PuteraKu kedalam hatimu.  Ketika kamu
mengundang Dia untuk menyelamatkan kamu dan membawamu kedalam Hati KudusNya,
maka kamu akan merasakan Terang itu. 

Terang dari sebuah Fajar Yang Baru – Zaman Yang Baru – perlahan namun pasti, menyinari
dunia. Segera sebuah Terang yang baru, sebuah matahari baru, akan terlihat. Ia akan lebih
besar dan akan menjadi sumber dari banyak kekaguman.

Ini adalah Tanda dari KuasaKu dan KemegahanKu. Ia akan menjadi sebuah keajaiban dan
akan membuktikan bahwa manusia tidak mengerti sepenuhnya rahasia dari ciptaan. 

Hanya Aku saja, Allah Pencipta Semesta Alam, memerintah segala yang ada. Segala yang
akan ada. Segala yang bisa ada. Tak ada manusia, ataupun ahli ilmu pengetahuan, yang
bisa  memahami  rahasia-rahasia  yang  paling  suci  ini,  karena memang hal  itu  bukanlah
untuk dimengerti oleh manusia saat ini.  

Keajaiban-keajaiban dari CiptaanKu, serta kekuatan dari KuasaKu, akan diperlihatkan kepada
dunia.  Jangan  sampai  ada  manusia  yang  salah  dalam  percaya  bahwa  setan,  serta  para
pengikutnya yang  jahat,  memiliki  kuasa  untuk  membawa kepadamu  keajaiban-keajaiban
yang telah Kuciptakan bagi setiap makhluk. Aku telah berjanji untuk menyatakan Kebenaran
itu agar kamu, anak-anakKu, bisa membuang jaring laba-laba yang menutupi matamu. 

Ketika  Harinya  tiba  bagi  Kebenaran  itu  untuk  akhirnya  diterima  olehmu,  Aku  akan
memberimu kekayaan dan rahmat yang paling megah,  serta sebuah kehidupan yang tak
pernah bisa kau bayangkan, karena hal itu berada diluar imajinasimu.  

Aku berbahagia bisa memberikan pesan pengharapan ini pada hari ini. Aku berharap ia akan
memberimu kebahagiaan dan damai yang besar. 
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JanjiKu untuk membawamu kepada harta warisanmu yang terakhir  akan segera menjadi
kenyataan. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

659. Pengetahuan seringkali membutakan kamu terhadap Kebenaran

Jumat, 28 Desember 2012, jam 06.05 

PuteriKu yang terkasih, hanya jika hatimu benar-benar terbuka terhadap Aku maka kamu
bisa merasakan TerangKu dan mengakui Kebenaran.

Banyak orang berkata bahwa mereka telah memohon Karunia kearifan dan bahwa mereka
berdoa kepada Roh Kudus untuk bisa menerimanya.  Namun tidak semua yang meminta
akan diberi pencerahan yang mereka butuhkan untuk bisa menyerap Karunia yang berharga
ini.  Tetapi  mereka  akan  berkata  bahwa  mereka  telah  memilikinya.  Kemudian  mereka
menghina Aku dengan berkata bahwa Sabda KudusKu ini membuat mereka merasa tidak
nyaman.  Mereka  mengaku  jika  perhatian  mereka  itu  menunjukkan  bahwa  Pesan-pesan
KudusKu ini berasal dari roh jahat. 

Bagi kamu yang dengan congkak menyampaikan tafsiran sesatmu terhadap Sabda KudusKu,
dengan berkata bahwa Sabda KudusKu yang diberikan kepadamu melalui Pesan-pesan ini
adalah palsu, maka Aku berkata ini. 

Kapankah terakhir  kalinya kamu datang kepadaKu dalam keadaan telanjang? Tanpa tirai
kesombongan yang menutupi kamu? Kapankah kamu datang kepadaKu, dengan berlutut,
memintaKu untuk menuntun kamu, tanpa lebih dahulu kamu menutupi telingamu untuk
menolak  mendengar?  Tidakkah  kamu  tahu  bahwa  Aku  akan  menerangi  kamu  dengan
Karunia kearifan jika kamu mau datang kepadaKu tanpa dibebani oleh pemikiranmu sendiri?
Kamu  tak  bisa  bebas  dari  rantai  kesombongan  intelektual,  yang  membutakan  kamu
terhadap kebenaran atas pengetahuan spirituil, hingga saatnya kamu dilepaskan dari segala
kesombongan manusia.
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Bagi  kamu yang  selama bertahun-tahun  mempelajari  Kitab  Suci,  dan  yang  menganggap
dirimu  pandai,  karena  itu  kamu  layak  untuk  menjelaskan  SabdaKu,  maka  kamu  harus
berpikir kembali. 

Pengetahuan atas Kitab BapaKu tidaklah meninggikan dirimu lebih dari pada pengemis di
jalan,  yang  tak  memiliki  pendidikan  dalam  masalah  spirituil.  Pengetahuan  seringkali
membutakan  kamu  terhadap  Kebenaran.  Pengetahuan  yang  berdasarkan  kepada
interpretasi  manusiawimu  atas  Kitab  BapaKu  tak  berarti  apa-apa  jika  digunakan  untuk
memahami Sabda Allah. 

Diantara kamu yang menyombongkan kapandaianmu yang seolah telah memahami Kitab
Suci  dari  Allah,  dan  kemudian  menggunakan  hal  ini  untuk  menyangkal  SabdaKu  yang
diberikan kepada dunia saat ini,  adalah berdosa.  Dosamu itu adalah dosa kesombongan.
Kamu menentang Aku karena kesombonganmu lebih kau pentingkan dari pada mengasihi
Aku, dalam wujud yang paling sederhana. 

Kasihilah Aku, Yesusmu, dari dalam hatimu. Jiwa-jiwa yang layak bagi KerajaanKu bisa segera
mengenali SuaraKu. Jiwa-jiwa yang menyangkal SabdaKu dan mendorong orang-orang lain
untuk menolak Aku adalah terpengaruh oleh roh jahat.  Kamu menjijikkan Aku. Suaramu
yang busuk itu dimana kamu berseru-seru dengan congkak menyatakan kepantasan dirimu,
yang berdasarkan kepada pengetahuanmu atas Kitab Suci, kamu akan dibungkam. 

KesabaranKu  tak  ada  batasnya,  namun  bagi  kamu  yang  menghadang  dihadapanKu  dan
mengganggu  Rencana  KeselamatanKu  dengan  sengaja,  maka  kamu  akan  dicampakkan
kedalam hutan belantara dalam sekejap mata.  

Yesusmu

660. Jangan pernah takut kepadaKu karena Aku datang didalam damai 

Sabtu, 29 Desember 2012, jam 19.36

PuteriKu yang terkasih, sekali  lagi  Aku berkata kepada kamu semua, para muridKu yang
terkasih,  agar  tidak  merasa  takut.  Sementara  peristiwa-peristiwa  mendatang  ini  cukup
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menyedihkan kamu untuk kau saksikan,  ingatlah  hal  ini,  Sabda KudusKu,  yang diberikan
kepadamu sekarang. 

KasihKu kepada umat manusia begitu besarnya hingga dengan mudahnya Aku mengampuni
setiap dosa, betapapun hal itu menentang Aku, asalkan penyesalan yang tulus diperlihatkan
oleh pendosa itu. Jangan pernah takut kepadaKu jika kamu sungguh mengasihi Aku karena
Aku selalu melindungi kamu setiap saat. Ya, kamu akan menderita dalam NamaKu, ketika
kamu berjalan  di  belakangKu.  Namun hal  ini  adalah  sesuatu  yang musti  kau terima.  Ini
adalah sebuah harga yang murah untuk dibayarkan bagi Kemuliaan yang ada didepanmu. 

Namun bagi mereka yang berjalan didepanKu, dengan membawa kepercayaan yang salah
seolah mereka tidak membutuhkan Kehadiran Allah dalam hidupnya, seharusnya mereka
merasa takut.  Para pendosa itu,  yang tak  pernah menunjukkan rasa penyesalan,  karena
mereka  percaya  bisa  mengendalikan  segala  sesuatu  bagi  masa  depan  mereka  sendiri,
mereka akan terjatuh kedalam lembah. Hal ini, yang merupakan perangkap yang dipasang
oleh setan, bisa diumpamakan sebagai sebuah jarum jam yang terus berdetik. Karena dalam
setiap  menit  perbuatan  mereka  menentang  Aku,  waktu  mereka  semakin  habis.  Waktu
mereka untuk menebus dirinya di hadapan MataKu adalah singkat. 

Ketahuilah bahwa kedua kelompok pasukan yang akan bertempur untuk merebut jiwa-jiwa
kini telah berhadap-hadapan, untuk bersiap-siap menjalankan pertempuran itu. Waktu terus
bergerak, karena itu tolong, bersiaplah setiap saat.  

Jangan pernah takut kepadaKu, karena Aku datang didalam damai. Namun takutlah kepada
binatang  itu  yang  nampaknya  datang  didalam  damai,  namun  dia  akan  menghancurkan
kamu. Dia, setan, beserta para pengikutnya di dunia, adalah mereka yang seharusnya kau
takutkan. Bukan Aku. 

Yesusmu

661. Dengan kuasa gaib dia akan melakukan apa yang nampaknya sebagai penyembuhan,
terhadap orang-orang yang sakit keras

Minggu, 30 Desember 2012, jam 17.50
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PuteriKu yang terkasih, Aku ingin berkata kepadamu bahwa berbagai perubahan yang akan
mempersiapkan  dunia  ini  bagi  KedatanganKu  Yang  Kedua,  akan  segera  disaksikan  oleh
seluruh dunia. 

Peperangan  di  Timur  Tengah  akan  semakin  sengit  dan  meluas.  Peperangan  itu  akan
melibatkan  negara  Barat  dan  Timur.  Kekacauan  yang  ada  disitu  akan  diredakan  oleh
manusia damai itu, binatang, antikris. Pada saatnya nanti banyak orang yang akan percaya
bahwa dialah Tuhan, Mesias; kuasanya nampak begitu besarnya. Kuasa-kuasa itu diberikan
kepadanya oleh bapa dari segala kejahatan, setan. 

Dengan  kuasa  gaib  dia  akan  melakukan  apa  yang  nampaknya  sebagai  penyembuhan
terhadap orang-orang yang sakit keras.  Mereka akan disembuhkan dari  penyakit mereka
untuk sementara dan orang-orang akan percaya bahwa kuasanya itu berasal  dari  Surga.
Bahwa dia adalah Aku, Yesus Kristus. Orang-orang akan percaya bahwa dia datang untuk
mempersiapkan dunia bagi  Zaman Baru dan bahwa Kedatangan Kedua itu sedang terjadi
dihadapan mereka.

Dia akan melakukan berbagai keajaiban namun semua itu hanyalah sebuah ilusi. Beberapa
hamba kudusKu akan tunduk dihadapannya dan menyembah dia.  Para pemimpin politik
akan secara terbuka menyanjung dia. Dia akan nampak sebagai sosok mesias yang baik dan
rendah  hati  dan  dia  akan  meniru  semua  sifatKu.  Namun  yang  menyedihkan,  dia  akan
menipu banyak orang.

Aku meminta kepadamu, para muridKu, untuk memperingatkan orang banyak bahwa Aku,
Yesus Kristus, tidak akan datang lagi dalam wujud daging. Hal ini tak bisa terjadi. Aku dulu
telah datang ke dunia dalam wujud daging dan hal itu tak akan terjadi untuk kedua kalinya.
Ketika Aku datang kembali maka hal itu akan terjadi dengan cara seperti Aku pergi dulu,
kemudian  orang-orang  yang  jahat  akan  disingkirkan  dan  FirdausKu  Yang  Baru  itu  akan
menggantikan bumi ini. 

Janganlah  kamu  tettipu.  Waspadalah.  Aku  akan  terus  memperingatkan  kamu  mengenai
antikris  serta berbagai  kebohongan yang dihadirkannya kepada dunia.  Dengan demikian,
kamu bisa menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa malang yang akan mengikuti dia dengan
menjatuhkan dirinya kedalam lubang neraka. 

Yesusmu
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662. Kamu akan menjadi sasaran dari banyak kebencian

Senin, 31 Desember 2012, jam 19.25

PuteriKu yang terkasih, bebanmu sebagai utusan yang dikirim untuk mempersiapkan jalan
bagi KedatanganKu Yang Kedua, semakin berat.

Kamu akan menjdi sasaran dari banyak kebencian, dan banyak orang, termasuk imam-imam
dari dalam GerejaKu akan berusaha untuk menghancurkan kamu. 

Hal yang sama juga berlaku terhadap mereka yang berusaha menyebarkan Pesan-pesanKu.
Sebagai para pembawa Kebenaran, merekapun akan diserang secara verbal.

Ini adalah saat dimana kamu harus diam dan terus melanjutkan apa yang diperlukan untuk
memastikan bahwa ada sebanyak mungkin orang yang bisa menerima Pesan-pesan ini. 

Sementara Sabda KudusKu kini  mencapai  berbagai  sudut,  maka kemarahan terhadapnya
juga semakin dalam. Ketika Pesan-pesan ini  dikoyak-koyak dan dalam beberapa kasus ia
dianggap sebagai bidaah, maka kamu harus tetap berjalan. Tetaplah kamu bersama-sama
dan  janganlah  mendengarkan  teriakan-teriakan  beracun  itu  yang  akan  dilemparkan
kearahmu. 

Tetaplah  kamu kuat  dan berani.  Tetaplah  berada disampingku sementara  kita  melewati
jalan ini menuju Kalvari. Jangan sampai kamu membuat kesalahan, karena Tugas yang sulit
ini telah dinubuatkan dan hal ini terasa sangat sulit bagi banyak dari kamu. 

Aku  memberkati  kamu  semua  sementara  Aku  memperingatkan  kamu  bahwa  janganlah
kamu resah jika serangan-serangan itu  semakin gencar.  Hal  itu  karena ini  adalah  Sabda
KudusKu maka banyak  sekali  kebencian  akan diperlihatkan.  Ini  adalah  harga  yang  harus
dibayar demi keselamatan jiwa-jiwa, termasuk jiwa mereka yang paling banyak menganiaya
kamu. 
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Yesusmu
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