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294.    Perawan Maria : Akan terjadi damai sementara di dunia jika jiwa-jiwa yang berada
didalam kegelapan mau bertobat 

Minggu, 1 Januari 2012 | [294.1] - [294.20] jam 15.00 

Anakku,  waktunya  sudah  habis,  namun  anak-anakku  harus  memperlihatkan  kesabaran
mereka. Segalanya akan terjadi seturut Kehendak Kudus dari Bapaku. [294.1]

Anak-anak,  kamu harus menyadari  bahwa kuasa-kuasa setan  di  dunia telah mengancam
imanmu kepada Allah Bapa. Kuasa-kuasa jahat ini tak akan menang karena mereka tak bisa
melebihi  kuasa Bapa Surgawiku. Namun mereka akan menyiksa saudara-saudara mereka
melalui pembunuhan, peperangan dan pengendalian. [294.2]

Berdoalah agar jiwa-jiwa didalam kegelapan ini bisa segera melihat terang Puteraku. Jika
mereka melihat dan bertobat selama saat Peringatan itu maka akan ada damai sementara
di dunia ini. [294.3]

Puteraku Yesus Kristus, kepada Siapa seluruh jiwa-jiwa harus bergantung demi keselamatan
mereka,  sudah  tidak  sabar  untuk  bisa  segera  membawa seluruh  umat  manusia  kepada
KerahimanNya Yang Besar itu. [294.4]
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Berdoalah  yang  banyak  anak-anakku,  demi  keselamatan  jiwa-jiwa didalam kegelapan  ini
yang tidak akan bisa tahan menghadapi peristiwa Peringatan itu. [294.5]

Jiwa-jiwa malang ini akan menderita ketakutan bukan saja ketika mereka menyaksikan dosa-
dosa mereka,  tetapi  juga ketika mereka menyaksikan kegelapan dimana mereka berada.
Kegelapan ini telah menyelimuti jiwa-jiwa mereka sehingga terang kerahiman Puteraku akan
membuat mereka merasa lemah dan tak berdaya. [294.6]

Banyak  jiwa yang terlalu lemah untuk bisa meraih kerahiman Puteraku yang ditawarkan
kepada mereka. [294.7]

Aku memintamu agar berdoa bagi jiwa-jiwa ini. Puteraku ingin lebih dahulu menyelamatkan
jiwa-jiwa  ini.  Kamu  harus  memohon  kerahiman  bagi  jiwa-jiwa  yang  berada  didalam
kegelapan ini. [294.8]

Anakku, mintalah kepada anak-anakku yang lain agar mempersembahkan doa Perjuangan
(17) ini kepadaku, Bunda Keselamatan. [294.9]

Ya Hati Maria Yang Tak Bernoda [294.10]

Bunda Keselamatan dan Pengantara segala Rahmat [294.11]

Engkau yang akan ikut serta didalam penyelamatan umat manusia [294.12] 

Dari kekejaman setan [294.13]

Doakanlah kami [294.14]

Bunda Keselamatan, doakanlah kami agar seluruh jiwa-jiwa diselamatkan [294.15]

Dan terimalah kasih serta kerahiman yang diperlihatkan oleh Puteramu [294.16]

Tuhan kami Yesus Kristus yang datang sekali lagi  untuk menyelamatkan umat manusia
[294.18]
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Dan memberi kami kesempatan memperoleh keselamatan kekal. Amin. [294.18]

Ibumu yang mengasihi [294.19]

Bunda Keselamatan [294.20] 

295.   Hanya ada satu kebenaran. Satu terang. Sedang yang lainnya adalah bohong

Minggu, 1 Januari 2012 | [295.1] - [295.21] jam 17.30 

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa betapapun sulitnya tugas ini tetapi Aku tak akan
gagal didalam menuntun kamu. [295.1] 

SuaraKu  selalu  menyemangati  kamu setiap  saat.  RohKu  menggerakkan  hatimu  sehingga
kamu menjadi tidak berdaya menghadapinya. KasihKu menyelimuti kamu sehingga kamu tak
bisa  berpaling  dariKu  ataupun  menyangkal  Aku.  Namun  kamu  mendapati  bahwa  kamu
sering terantuk disepanjang jalanmu. [295.2] 

Jika kamu berusaha untuk menganalisa perkataanKu, maka kamu akan mendapati bahwa
dirimu tidak bisa melakukannya dengan berhasil. Berapapun analisa yang dilakukan, tidak
satupun bisa merubah kebenaran dari apa yang Kukatakan. [295.3] 

Tak  seorangpun,  termasuk  dirimu  puteriKu,  memiliki  kewenangan  untuk  menyesatkan
makna dari Sabda KudusKu agar ia lebih bisa diterima di matamu. [295.4] 

Hal ini berlaku bagi perkataanKu yang ada didalam Kitab Injil serta didalam pesan-pesan ini.
[295.5] 

Percayalah lebih besar lagi kepadaKu, puteriKu. Mintalah kepada semua anak-anakKu dan
semua pengikutKu yang setia agar mereka percaya penuh kepadaKu. [295.6] 
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Aku tak  mengijinkan  kemanusiaan  menjadi  hancur.  Aku tak  akan  pernah mengabaikan
permohonan dari anak-anakKu. Aku akan selalu menjawab jiwa-jiwa miskin yang memohon
KerahimanKu. [295.7] 

Apa yang tidak akan Kulakukan,  puteriKu,  adalah berbicara  kepada anak-anakKu yang
sesuai  dengan keinginan mereka dan memberi  mereka dengan apa yang ingin mereka
dengar. [295.8]

Kebenaran haruslah dikatakan. Sabda KudusKu tak boleh dikompromikan atau kebenaran
itu akan dicampakkan. [295.9]

Sabda  KudusKu  tak  boleh  dirubah,  disesuaikan  atau  diputar-balikkan  sehingga  ia  bisa
menjadi sebuah kebohongan. [295.10]

Ketahuilah  bahwa  saat  pengadilanKu  sudah  dekat.  Sadarilah  bahwa  KerahimanKu  amat
besar namun kejahatan yang Kusaksikan di dunia saat ini amat menjijikkan Aku. [295.11] 

Kejahatan ini bahkan dibenarkan oleh mereka yang mengakui SabdaKu dan yang mengaku
mengenal Aku. [295.12]

Mereka  telah  menyesatkan  ajaran-ajaranKu  selama  berabad-abad  agar  sesuai  dengan
keserakahan  mereka,  nafsu  mereka,  kecongkakan  mereka,  serta  ketamakan  mereka.
[295.13]

Betapa amat menghancurkan hatiKu jika melihat perbuatan kebejatan moral dihadapanKu,
betapa anak-anakKu dibodohi agar percaya bahwa perbuatan itu bisa diterima di mataKu.
[295.14]

Bangkitlah kepada kebenaran.  KerahimanKu yang besar tersedia bagi  setiap jiwa selama
peristiwa Peringatan itu. [295.15]

Tetapi  berhati-hatilah.  Umat  kristiani  yang  percaya  bahwa  kebenaran  yang  disesatkan
terhadap ajaran-ajaranKu masih bisa diterima di mataKu, mereka akan terkejut selama saat
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Peringatan  itu.  Mereka akan menolak  kebenaran itu  ketika Aku mengungkapkan  betapa
dosa-dosa mereka sangat menentang Aku. [295.16]

Aku  meminta  kepada  orang-orang  ini  agar  menerima  kenyataan  bahwa  Aku  adalah
kebenaran dan terang.  Hanya ada satu kebenaran.  Satu terang.  Sedangkan yang lainnya
adalah bohong. [295.17]

Periksalah  suara  hatimu,  anak-anak,  secara  jujur,  sebelum  saat  Peringatan  itu  terjadi.
Belajarlah mengenali  kebenaran itu sebelum kamu datang ke hadapanKu.  Hanya setelah
itulah maka penderitaanmu akan semakin ringan. [295.18]

Guru dan Penebusmu [295.19]

Juru Selamat seluruh umat manusia [295.20]

Yesus Kristus [295.21]

296.    Perawan Maria : Saat bagi kemenangan dari Hatiku Yang Tak Bernoda sudah tidak
jauh lagi
Senin, 2 Januari 2012 | [296.1] - [296.26] jam 24.00 

Anakku, saat bagi kemenangan dari Hatiku Yang Tak Bernoda sudah tidak jauh lagi. [296.1]

Ketika kekuatan setan semakin menurun, dia semakin kejam didalam pengejarannya atas
jiwa-jiwa. [296.2]

Bahkan jiwa yang kuat sekalipun akan merasakan saat ini amat sulit karena iman mereka
akan diuji hingga batas yang paling tinggi. [296.3]

Anakku, ketika iman dari anak-anakku diuji dengan cara yang kejam ini  mereka tak boleh
goyah tetapi harus tetap waspada. Mereka harus tetap murni hatinya setiap saat. [296.4]
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Mereka juga harus tetap diam jika merasa iri didalam jiwa mereka. Iri  hati dan cemburu
menuntun kepada kebencian.  Iri  hati  terhadap  jiwa-jiwa pilihan  kini  semakin  meningkat
diantara mereka yang mengsihi Puteraku. [296.5]

Anak-anak, kamu tak boleh tunduk kepada godaan ini yang ditaruh didalam hatimu oleh
setan. [296.6]

Kini  kecemburuan  terhadap  para  visiuner  dan  para  utusan  kudus  semakin  meningkat
jumlahnya di dunia ini. Hal ini telah dinubuatkan akan terjadi diantara banyak orang-orang
kudus dari saat-saat akhir zaman. [296.7]

Kehidupan mereka memang keras dan mereka akan menderita  sekali  karena tugas  yang
dibebankan pada mereka. [296.8]

Anakku,  aku  memanggil  semua  orang  yang  menghormati  aku,  Bunda  Terberkati,  agar
berdoa  kepadaku  demi  perlindungan  para  visiuner  dan  para  nabi  dari  saat-saat  akhir
zaman. [296.9]

Mereka membutuhkan doa-doamu.  Jika kamu meragukan jiwa-jiwa ini  yang telah dipilih
untuk  menyampaikan  kebenaran  kepada  dunia,  maka  tetaplah  berdoa  bagi  mereka.
[296.10]

Kamu semua adalah ciptaan Allah.  Kamu harus memperlihatkan kasih kepada satu sama
lain.  Wartakanlah  Sabda  yang  kudus  dari  Puteraku,  tetapi  janganlah  dengan  cara
menginakan anak-anak Allah yang lainnya. [296.11]

Penghinaan  bukanlah  berasal  dari  kasih.  Ia  berasal  dari  si  penipu  yang  kebenciannya
terhadap umat manusia tak ada batasnya. [296.12]

Jika kamu mengasihi  Puteraku,  dan kamu mendapati  adanya kesalahan pada jiwa lain,
maka kamu harus mengunci bibirmu. [296.13]
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Janganlah memfitnah orang lain dalam nama Puteraku. [296.14]

Jantungku  serasa  tertusuk  pedang  ketika  aku  melihat  jiwa-jiwa  yang  dipersembahkan
kepadaku, Bunda Allah Yang Kudus, mencemooh para visiuner pilihan yang akan menolong
menyelamatkan jiwa-jiwa. [296.15]

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi para visiuner yang dipilih oleh Allah Bapa di dunia saat
ini. [295.16]

Yakinlah bahwa mereka yang paling banyak menderita penghinaan adalah yang berbicara
dalam nama Puteraku. [296.17]

Mereka  yang  pesan-pesannya  sangat  ditentang,  diragukan,  dan  dihancurkan,  biasanya
adalah jiwa-jiwa pilihan. [296.18]

Mereka menjadi sasaran utama dari setan melalui orang-orang lain, yang akan mengejek
umat beriman agar menolak para visiuner ini. [296.19]

Ingatlah bahwa para utusan ini mewakili Puteraku dan SabdaNya yang kudus. [296.20]

Jika kamu menolah visiuner yang sejati maka kamu menolak Sabda dari Puteraku yang amat
berharga. [296.21]

Berdoalah memohon kemampuan untuk mengenali. Bagaimanapun juga kamu tak boleh
mencela  secara  terbuka  pesan-pesan  ilahiah  yang  diberikan  kepada  manusia  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka. [296.22]

Jika kamu menghalangi  para visiuner ini  maka kamu menghalangi  keselamatan jiwa-jiwa.
[296.23]
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Ibumu yang mengasihi [296.24]

Ratu Surga [296.25]

Bunda Keselamatan [296.26] 

297.   Allah Bapa : Dua milyar jiwa telah bertobat karena pesan-pesan ini
Selasa, 3 Januari 2012 | [297.1] - [297.20] , jam 15.30

PuteriKu, karunia penglihatan hari ini dimana Aku membuka kepadamu wajah dari PuteraKu
dan Aku, Bapa Surgawimu yang terkasih, sangat jarang Kulakukan. [297.1]

Kamu diberkati karena menerima karunia yang luar biasa ini dari Surga. Hal ini perlu untuk
membuatmu semakin kuat.  Penderitaanmu akan berkurang sekarang dan kamu menjadi
jauh lebih kuat dari pada sebelumnya. [297.2]

Janganlah takut dengan tugas ini karena kamu harus tahu bahwa saat ini seluruh kekuatan
di dunia berada di tangan SurgawiKu. Tak seorangpun memiliki kekuatan melebihi Bapa.
Terutama si penipu tak bisa menegalahkan ataupun merubah Rencana SurgawiKu bagi umat
manusia. [297.3]

Surga berbahagia karena pertobatan yang berasal dari pesan-pesanKu ini bagi dunia. Lebih
dari  dua  milyar  jiwa  kini  bertobat  sebagai  akibat  langsung  dari  pesan-pesan  ilahi  ini.
[297.4]

Tak ada siapapun yang akan menghentikan karya ini.  Mereka memang berusaha tetapi
sia-sia. [297.5]

Perlindungan  ilahiKu  menyelimuti  semua  jiwa-jiwa  yang  mewartakan  kebenaran
keselamatan kekal ini. [297.6]

Janganlah kamu menyerah, anak-anak, betapapun besarnya penderitaanmu. Penderitaan,
janganlah lupa, akan membawamu semakin dekat dengan Kerajaan SurgawiKu. [297.7]

Kamu,  anak-anakKu,  akan  segera  bersukacita  ketika  kamu  merasakan  rahmat  yang
dicurahkan kepadamu melalui PuteraKu. [297.8]

Tetaplah waspada. Tetaplah berdoa bagi  semua jiwa-jiwa dan janganlah ragu meski satu
menit  sekalipun,  karena  inilah  Aku,  Bapa  Surgawimu,  yang  membawa  damai  didalam
pikiran, tubuh dan jiwamu, melalui pesan-pesan ini. [297.9]

Perlakukanlah  pesan-pesan  ini  sebagai  hal  yang  kudus.  Ia  akan  selalu  selaras  dengan
SabdaKu yang diberikan kepada manusia sejak awal mula zaman. Ia akan menyulut kobaran
didalam jiwamu dengan cara yang tak bisa kau abaikan. [297.10]
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Ijinkanlah RohKu meraih jiwamu dan tenanglah kamu. Hanya dengan begitu maka Aku bisa
menyentuh  jiwamu  sehingga  sebuah  kilatan  pengetahuan  akan  menyalakan  hatimu.
[297.11]

Aku memintamu untuk berlari kepadaKu agar Aku bisa memelukmu dengan cara yang hanya
bisa dilakukan oleh Bapa. [297.12]

Biarlah Aku menawarkan perlindungan dan rahmatKu kepadamu yang akan membuatmu
cukup kuat untuk bergabung didalam pasukanKu guna memerangi  setan di  duniamu ini.
[297.13]  

PasukanKu akan membawa damai yang kau inginkan serta kasih yang kau perlukan untuk
memuaskan dahagamu. [297.14]

Pergilah dalam damai, anak-anakKu, didalam pengetahuan bahwa kebenaran ada didalam
pesan-pesan ini yang telah Kusucikan bagi seluruh dunia. [297.15]

Jika kamu bersikap rendah hati  dan murni  didalam hatimu, maka kamu akan mengenali
kasihKu  ini.  Jadilah  kecil  seperti  anak-anak,  di  mataKu.  Hanya  dengan  begitu  Aku  akan
mengangkatmu seperti malaikat didalam HirarkiKu ketika saatnya tiba. [297.16]

Pergilah dalam damai. Istirahatkan kepalamu yang kelelahan itu pada pundakKu, maka Aku
akan memberimu penghiburan dan pelipur lara seperti yang kau inginkan itu. [297.17]

Aku mengasihi kamu, anak-anakKu. Masing-masing dari kamu. [297.18]
Aku berbahagia karena ketika saatnya tiba bagi Keluarga Kudus kita untuk bersatu kembali
dan langit akan bernyanyi melagukan pujian dan kemuliaan untuk selama-lamanya. [297.19]

Allah Bapa [297.20]

298. Segera Aku akan memperkenalkan DiriKu
Rabu, 4 Januari 2012 | [298.1] - [298.11] 18.15

PuteriKu, segera Aku akan memperkenalkan DiriKu. [298.1]

Persiapan telah selesai, namun Aku membutuhkan lebih banyak lagi doa bagi mereka yang
akan mati secara mengenaskan dalam keadaan dosa berat selama Peringatan itu. [298.2]

Aku  meminta  kepada  para  pengikutKu  agar  berdoa,  berdoa  dan  berdoa  bagi  jiwa-jiwa
malang itu. [298.3]

Aku mengasihi  kamu,  para  pengikutKu yang  terkasih.  Betapa  Aku amat  berbahagia  atas
kasih dan kemurnian hati yang Kulihat ada diantara kamu. Kamu membawa banyak sekali
penghiburan  bagiKu  serta  keringanan  bagi  penderitaanKu.  Devosimu  laksana  balsam
penyembuh atas luka-lukaKu yang bernanah. [298.4]  
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Di dunia ini ketika Aku ditolak dan diusir oleh banyak sekali orang, maka kesetiaanmu, para
pengikutKu yang terkasih, sangat membahagiakan Aku. [298.5]

Besarnya  penderitaanKu  sesuai  dengan  tingkatan  ‘ketuhanan’  di  dunia  ini.  Dunia  yang
menghormati ambisi-ambisi pribadi, popularitas, serta berhala-berhala palsu. [298.6]

NamaKu dianggap tidak penting.  SuaraKu tidak didengarkan melebihi  suara-suara obsesi
egoisme mereka. [298.7]

Betapa  kerasnya  mereka menyerukan  dan  menyombongkan  perolehan  duniawi  mereka.
Namun  bisikan  dari  para  pengikutKu  yang  terkasih  yang  memberiKu  kesempatan  untuk
berbicara hingga suaraKu didengar. [298.8]

Kamu, para pengikutKu, kini bersatu denganKu dengan cara yang akan mengejutkan kamu.
[298.9] 

Pergilah  puteriKu,  dan  katakanlah  kepada  para  pengikutKu  yang  terkasih  bahwa  Aku
mengasihi  mereka  dan  bahwa  rahmatKu  akan  menguatkan  mereka  untuk  mewartakan
Sabda KudusKu kepada sebuah dunia yang perlu mendengar kebenaran ini, agar jiwa-jiwa
bisa diselamatkan. [298.10]

Yesusmu yang mengasihi [298.11] 

299. Upaya-upaya melakukan perang nuklir di Timur
Rabu, 4 Januari 2012 | [299.1] - [299.10] 19.20 

(Catatan :  diambil  dari  kutipan pesan yang sebagian besar  adalah pesan pribadi  kepada
Maria Kerahiman Ilahi). [299.1]

PuteriKu yang terkasih, dengarkanlah Aku sekarang ketika Aku memberitahu kepada dunia
bahwa bangsa-bangsa akan berusaha menghancurkan satu sama lain di Timur. [299.2]

Banyak sekali doa diperlukan untuk memastikan bahwa perang nuklir ini serta kekejaman
lainnya tidak sampai terjadi. Janganlah lupa bahwa doa amatlah besar kuasanya dan bisa
mencegah banyak sekali peristiwa-peristiwa kejahatan. [299.3]

Aku  harus  mengingatkan  kamu  akan  keinginanKu  agar  doa-doa  didaraskan  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. [299.4] 

Aku membutuhkan lebih banyal lagi jiwa-jiwa, puteriKu, terutama mereka yang akan mati
selama saat Peringatan itu. [299.5]

Kamu harus tahu bahwa inilah keinginanKu yang terbesar saat ini dan ia akan menjadi ujub
doa dari semua pengikutKu yang bisa mendatangkan keselamatan bagi jiwa-jiwa ini. [299.6] 
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Aku meminta agar kelompok-kelompok doa dimana saja, berdoa yang banyak bagi jiwa-jiwa
ini. [299.7]

Allah BapaKu Yang Kekal akan menanggapinya sesuai dengan pemintaanmu dan Dia akan
memberikan tali penolong bagi jiwa-jiwa yang malang ini. [299.8]

Kini kamu telah kelelahan, puteriKu. Pergilah dalam damai. Istirahatlah. [299.9]

Yesusmu [299.10] 

300.  Jika kamu menghakimi dan mengutuk orang lain dalam namaKu maka kamu telah
meludahi wajahKu

Sabtu, 7 Januari 2012, jam 15.40

PuteriKu  yang  terkasih,  sementara  para  pengikutKu  terus  berjuang  didalam  lingkungan
mereka sendiri, dengan mempertanyakan otentisitas dari pesan-pesan kudusKu ini kepada
dunia, maka semakin banyak saja jiwa-jiwa yang terpisah dariKu.  

Bagi kamu yang mengaku mengenal Aku, pastikanlah bahwa kasihmu kepadaKu itu terbukti.
Tidaklah cukup dengan berkata bahwa kamu mengasihi Aku, karena kamu harus mengasihi
tetanggamu lebih dahulu. 

Bagaimana kamu mengasihi tetanggamu ? Dengan memperlakukan mereka dengan kasih
dan hormat, tidak peduli betapapun mereka menentang kamu. 

Celakalah kamu yang memfitnah orang lain dalam namaKu.  Kamu telah terlepas dariKu.
Tanpa ada kerendahan hati didalam hatimu, jika kamu menghakimi dan mengutuk orang
lain dalam namaKu, maka kamu meludahi wajahKu.  

Ingatlah bahwa kamu tidak mencerminkan Aku jika kamu memfitnah dan memperlihatkan
kebencian kepada orang lain. 
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Namun banyak orang yang mengaku dirinya seperti para rasul kudusKu, ternyata mereka
jatuh  kedalam  perangkap  yang  dipasang  oleh  setan  bagi  mereka,  untuk  menggagalkan
mereka. 

Pergilah,  Aku  berkata.  Berdoalah  memohon  pengampunan.  Lebih  baik  jika  kamu
menghabiskan waktu lebih banyak didalam doa demi keselamatan saudara-saudaramu, laki-
laki dan perempuan. 

Betapa Aku berharap kepada para pengikutKu yang berkata bahwa mereka datang dalam
namaKu,  akan  bertindak  seperti  yang  Kuajarkan  kepada  mereka.  Betapa  mereka  telah
melukai jiwa-jiwa malang yang berusaha keras untuk tetap sederhana di mataKu. 

Sangat  dibutuhkan kemampuan untuk mengenali  pesan-pesan kudusKu ini,  yang berasal
dari bibirKu yang ilahi, yang merupakan pesan-pesan semacam ini yang terakhir bagi saat-
saat akhir zaman ini. 

Janganlah  kamu menciptakan opinimu sendiri  berdasarkan pengertian yang masih kabur
mengenai siapa DiriKu sebenarnya beserta ajaran-ajaranKu. Lebih dahulu Aku adalah Allah
Kerahiman sebelum Aku datang sebagai Hakim. 

Aku mengasihi kamu semua namun Aku menderita rasa nyeri yang sama saat ini seperti
yang Kualami ketika di Taman Getsemani dulu. Aku tak akan bisa beristirahat hingga Aku
bisa menyelamatkan kamu dari setan.

Seseorang yang berkata bahwa Aku tidak menderita, maka dia tidak mengenal Aku. 

Seseorang yang mengaku dia memiliki  kewenangan untuk menghakimi  orang lain dalam
namaKu, maka dia tidak mengasihi Aku dengan sungguh. Sebaliknya, dia mengasihi dirinya
sendiri dan dipenuhi dengan kesombongan. 

13



The Warning Indo 2012

Seseorang yang menuduh dengan jarinya kepada orang lain, mencemooh mereka karena
percaya kepadaKu, maka dia salah mengerti mengenai ajaranKu tentang kasih, kerendahan
hati dan kesabaran.

Banyak  orang  kristiani  yang  percaya  bahwa  tugas  mereka  adalah  menganalisa  serta
mengevaluasi  ulang  ajaran-ajaranKu.  Namun  banyak  dari  analisa  mereka  berdasarkan
kepada penalaran manusia dan logika yang tidak bermakna apa-apa didalam KerajaanKu.  

Jika Aku menyuruhmu untuk menjadi kecil di mataKu, yang Kumaksudkan adalah sebagai
seorang anak kecil  yang tidak bertanya apa-apa.  Seorang anak kecil  yang percaya penuh
kepada ayahnya tanpa rasa takut didalam hatinya. 

Jika kamu tidak  menjadi  kecil  di  mataKu maka kamu tidak  layak  untuk  berbicara dalam
namaKu.

Jika kamu telah menjalankan kerendahan hati  seperti  yang Kucari-cari  itu,  maka setelah
itulah kamu bisa menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Gurumu

Penebus umat manusia 

Yesus Kristus  

301. Allah Bapa – Kamu anak-anakKu yang terkasih,  memiliki  masa depan yang mulia
dihadapanmu 

Minggu, 8 Januari 2012 jam 14.04

Aku adalah Raja dari seluruh ciptaan. Aku adalah Alpha dan Omega. Seluruh umat manusia
akan menghormati Aku, Allah Bapa, Pencipta dan Raja Yang Maha Tinggi.
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PuteriKu yang terkasih, saat bagi manusia untuk menghormati Aku, Bapa Surgawi  mereka
dalam segala KemuliaanKu, akhirnya sudah sangat dekat.  

Doa-doa  dari  anak-anakKu  yang  terkasih,  para  hambaKu  yang  rendah  hati,  sedang
menyelamatkan jiwa-jiwa dan sebagian besar kemanusiaan terhadap kuasa-kuasa kegelapan
yang menyelimuti bumi. 

Lihatlah, Aku berkata kepada kamu semua, para pengikutKu yang rendah hati dan mereka
yang percaya kepadaKu, Pencipta umat manusia, bersatulah. Kamu harus bersatu sebagai
satu kekuatan untuk menghormati Aku, Bapamu. 

Berdoalah didalam persekutuan sekarang demi pertobatan global.  Roh Kudus dicurahkan
olehKu kepada seluruh bumi pada tanggal 10 Mei 2011. Ia telah menuntun banyak sekali
jiwa-jiwa yang baik untuk mewartakan SabdaKu. 

Kini  ketika  kuasa  setan  semakin menurun,  dia  akan menyerang sebanyak  mungkin  jiwa.
Serangan yang paling buruk akan diarahkan kepada gereja-gerejaKu dan semua orang yang
menghormati Aku, Bapa Surgawi mereka. 

Iman gerejaKu akan semakin lemah namun iman mereka yang membungkuk dihadapanKu
akan  menyentuh  pikiran  umat  kristiani  yang  baik  dimana-mana  dan  membawa  mereka
mendekati Aku. 

Kebingungan  yang  besar  menguasai  anak-anakKu.  Bagi  mereka  yang  tidak  mau  berdoa
kepadaKu,  Allah  Yang  Maha  Tinggi,  dengarkanlah  permintaanKu  kepada  umat  manusia
sekarang. 

Jangan biarkan siapapun juga menyesatkan kamu dari kebenaran akan Sabda KudusKu yang
diberikan kepada umat manusia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Jangan biarkan siapapun juga menghalangi kamu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa malang dan
tersiksa yang telah terperangkap oleh setan.
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Bersatulah sebagai satu kesatuan, anak-anakKu, dan berdoalah memohon Kerahiman yang
terakhir kalinya. Doa-doamu telah membuatKu memberikan pertolongan yang diperlukan
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebagian besar umat manusia. 

Kamu,  puteriKu,  adalah merupakan nabi  dari  saat  akhir  zaman yang akan paling banyak
menderita. Karena tugas ini kamu akan menerima pesan-pesan semacam ini yang terakhir
kalinya bagi dunia  dan kamu akan menjadi sasaran utama dari setan beserta pasukannya.  

Kini ada banyak nabi yang diberi dengan tugas suci, yang disucikan olehKu untuk menuntun
umat manusia.  

Setelah  tugasmu  ini,  Aku  tidak  akan  memberikan  lagi  pesan-pesanKu  kepada  siapapun
karena dunia ini, seperti kamu tahu, akan dirubah selamanya.  

Sebagai  nabi  akhir  zaman  maka suaramu akan ditolak  lebih  dahulu oleh umat  beriman.
Mereka  akan  menentang  pesan  ilahiah  ini  secara  agresiv  dengan  cara  yang  akan
mengejutkan dan menakutkan kamu, puteriKu.  

Setan akan menyerang jiwa-jiwa kudus dan malang sebagai sarana untuk melukai Aku. Dia
telah membutakan hati umat beriman terhadap kebenaran. 

Dia akan memutar-balikkan kebenaran didalam pikiran orang yang mau menghormati Aku,
Bapa Surgawi mereka, dan PuteraKu Yesus Kristus. 

Namun  berbahagialah  kamu,  karena  banyak  sekali  pertobatan  telah  terjadi  dengan
pertolongan para visiuner lainnya serta para nabi di dunia. 

Banyak sekali peristiwa bencana dibatalkan karena karya mereka. 
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Namun  sejumlah  pemurnian  akan  terus  mengenai  umat  manusia  untuk  memurnikan
bangsa-bangsa.  PuteriKu,  kekuatan  dari  si  ular  akan  dihancurkan  dengan  segera.  Inilah
sebabnya anak-anakKu tak boleh merasa takut akan masa depannya. Kamu, anak-anakKu
yang terkasih, memiliki masa depan yang mulia dihadapanmu. 

Apa  yang  perlu  kau  lakukan  adalah  berdoa  bagi  saudara-saudaramu,  laki-laki  dan
perempuan, dan percaya penuh kepadaKu. 

Sementara  itu,  Peringatan  itu  yang  akan  segera  terjadi  dan  tak  terduga,  akan
menyelamatkan jiwa-jiwa, maka banyak doa masih diperlukan.  

Doa-doa yang Kuminta dariku saat ini adalah bagi kaum muda di seluruh penjuru duniai.  

Mereka adalah anak-anak yang terperangkap oleh kebohongan jahat dari  setan.  Mereka
adalah  anak-anak  yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktu  mereka bagi  penyembahan
berhala-berhala palsu dan didalam dunia yang memaksa mereka untuk percaya. 

Mereka itu paling membutuhkan doa-doamu. 

Bersatulah anak-anakKu. 

Buanglah segala perbedaanmu. 

Lepaskanlah pakaian kesombonganmu.  

Berlututlah didalam kasih dan kerendahan hati untuk meminta rahmat yang kau perlukan
dariKu. 
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Rahmat ini akan membanjiri jiwamu dengan Roh Kudus. Hanya setelah itu maka doa-doamu
didengar dan dijawab.

Bapa Surgawimu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

302. Yesus memanggil anak-anak di seluruh dunia

Minggu, 8 Januari 2012 jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku memanggil semua anak-anak diatas usia 7 tahun serta
setiap anak-anakKu di dunia. 

Kamu anak-anak kecilKu, adalah laksana batu permata di mataKu. 

Kamu  membawa  kelembutan  kasih  kepadaKu  dan  Aku  sangat  berbahagia  berada
bersamamu. 

Ketahuilah bahwa Aku sangat mengasihi kamu. Beberapa dari kamu baru saja mengenal Aku
dan hal itu amat baik sekali. 

Aku  mengundangmu  untuk  berbincang-bincang  denganKu  lebih  banyak  lagi.  Dengan
kalimatmu sendiri. Sebagai seorang sahabat.   

Jangan sampai kamu merasa kesulitan dalam belajar dan mendaraskan doa yang baru kau
pelajari. 

Sebaliknya,  datanglah kepadaKu dan serahkanlah segala pikiranmu, rasa takutmu, segala
berita dan permasalahanmu kepadaKu.  
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Aku  selalu  berada  disampingmu  terutama  ketika  kamu  mengabaikan  Aku.  Aku  selalu
berharap. 

Bagi kaum muda yang malang yang hidupnya penuh dengan berbagai kepalsuan atau yang
terlibat dalam minuman keras atau obat-obat terlarang, hendaknya kamu memperhatikan
hal ini. 

Meski  kamu merasakan  kekosongan  dalam dirimu tetapi  hendaknya kamu mengulurkan
tanganmu kepadaKu maka Aku akan meraihmu. Aku akan menolongmu agar kamu tidak
tenggelam didalam lautan kebingungan.

Banyak dari kamu yang merasa tidak layak dan tak berarti. Kamu sangat dikuasai oleh orang-
orang yang menjadi idolamu di bidang musik dan selebriti  sehingga kamu merasa benar-
benar tidak mampu. 

Janganlah kamu merasa seperti  ini,  anak-anak kecilKu karena di  mataKu kamu sangatlah
istimewa. 

Masing-masing dari  kamu memiliki  tempat yang istimewa didalam hatiKu.  Ijinkanlah Aku
membawamu dalam sebuah perjalanan menuju masa depan baru yang menakjubkan. 

Singkatnya, Aku akan memperkenalkan sebuah Zaman Damai dan Kemuliaan yang baru dan
menakjubkan di bumi. 

Kamu harus tetap kuat. Janganlah menyerah jika kamu merasa lemah. Janganlah putus asa
jika kamu merasa tidak pantas.

Ingatlah  bahwa  kamu  dilahirkan  karena  sebuah  alasan  yang  baik.  Tidak  peduli  dalam
keadaan apa dan karena apa kamu lahir,  tetapi  alasannya adalah ini.  Bahwa kamu lahir
untuk bersatu denganKu sebagai bagian dari KerajaanKu yang baru dan mulia.  
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Aku tahu bahwa sulit bagimu untuk memahami suaraKu karena ada banyak sekali allah-allah
palsu yang berusaha menarik perhatianmu. 

JanjiKu  kepadamu  adalah  ini.  Jalanilah  kehidupanmu  dengan  pengharapan  dan  kasih
kepadaKu, Yesusmu, dan Aku akan memberimu hadiah Surga. Surga ini telah menantimu
asalkan kamu mau meminta tolong Aku didalam perjalananmu menuju kepadaKu. 

Aku adalah kasih yang telah hilang dari kehidupanmu. 

Aku adalah damai yang kau cari. 

Aku  adalah  pertolongan  yang  kau  perlukan  untuk  mendapatkan  kasih  kembali  didalam
hatimu. 

Aku adalah Kasih.

Aku adalah Terang.

Jika tanpa Aku, maka kamu akan tetap didalam kegelapan.

Aku mengasihi kamu, tidak peduli betapapun kamu telah melukai atau menentang Aku.

Daraskanlah doa singkat ini dan Aku akan segera berlari kepadamu. 

 

Yesus, jika Engkau sudi mendengar aku  

Maka dengarkanlah panggilanku minta tolong

Tolonglah aku dalam berhubungan dengan orang yang menyakiti aku 
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Tolonglah aku untuk membuang sifat iri hati yang menguasai hidupku dan menghalangi
aku untuk berharap 

Karena aku tak bisa memiliki segala sesuatu 

Sebaliknya, bukalah hatiku bagiMu, Yesus yang terkasih 

Tolonglah aku merasakan kasih sejati, kasihMu

Dan merasakan damai sejati dalam hatiku. Amin. 

Berbahagialah anak-anakKu, karena kini Aku berbicara kepada hatimu dari Surga 

Aku adalah nyata.

Aku ada.

Aku mengasihi kamu dan Aku tak akan menyerah dalam berjuang untuk menyelamatkan
kamu agar Aku bisa membawamu, keluargamu, dan para sahabatmu, menuju Surga Yang
Baru diatas bumi.   

Surga ini diciptakan bagi Adam dan Hawa dan kini akan kembali lagi ke bumi.

Aku ingin  kamu menjadi  bagian  dari  Kehidupan Baru  yang  mulia  ini  yang  berada diluar
impianmu.

Aku memberkati kamu sekarang 

Sahabatmu yang mengasihi

Yesus 
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303. Setelah pengakuan dosa global itu Aku akan mempersiapkan KedatanganKu Yang
Kedua

Senin, 9 Januari 2012, jam 08.10

PuteriKu yang terkasih,  waktunya  terus  bergerak  dengan cepat  dan Peringatan  itu  akan
mewartakan persiapan bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

Setelah pengakuan dosa yang bersifat global, ketika umat manusia diberi dengan rahmat
dan berkat yang istimewa, Aku akan mempersiapkan jalan bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

Umat manusia harus menerima bahwa saat dari peristiwa besar ini sudah hampir tiba. 

Janganlah menyia-nyiakan waktumu dalam mempersiapkan jiwamu dan jiwa keluargamu
bagi KedatanganKu Kembali dengan mulia. 

KedatanganKu Yang Kedua akan mengakhiri siksaan yang kau tanggung selama ribuan tahun
di dunia. 

Begitu besarnya Peristiwa Yang Mulia ini hingga tak ada orang yang tidak melenguh karena
takjub dan kagum ketika Aku nampak di langit. 

Kamu  dari  generasi  ini  dipilih  untuk  memanfaatkan  perjalanan  ini  bersamaKu  menuju
SurgaKu yang baru, selama Zaman Damai itu, dimana Aku memerintah.  

Tak seorangpun yang dikecualikan.  Tidak satu jiwapun dibiarkan jatuh kedalam jerat itu.
Inilah  keinginanKu  yang  terbesar,  untuk  membawa  kamu  semua  bersamaKu  menuju
KerajaanKu.   
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Kemuliaan inilah yang dinantikan umat manusia sejak kematianKu di salib.   

Bagi  kamu  yang  tetap  buta  terhadap  permintaanKu,  Aku  memintamu  untuk  mulai
mempersiapkan diri sekarang. 

WaktuKu  sudah  semakin  dekat.  Kini  Aku  mengirimkan utusanKu  yang  terakhir  ke  dunia
untuk menolongmu mempersiapkan jiwamu. Hal ini telah dinubuatkan.  

Janganlah mengabaikan peringatanKu karena jika kamu melakukannya,  maka kamu tidak
bisa  terbangun dan kamu tak akan bisa mempersiapkan dirimu secara cukup.

Aku akan memberikan banyak pesan-pesan sejak saat ini  agar dunia siap menerima Aku
sebagai Penguasa mereka. 

Yesusmu yang mengasihi 

Penebus seluruh umat manusia 

304. Perawan Maria : Begitu banyak jiwa-jiwa memilih untuk mengabaikan tanda-tanda
yang kuberikan

Selasa, 10 Januari 2012, jam 20.30

Anakku, katakanlah kepada dunia tentang pentingnya doa saat ini.

Anak-anakku sedang menderita dimana-mana, di setiap negara. 

Adalah penting agar  setiap anak-anak Allah bersatu saat  ini  agar  kegelapan itu akhirnya
diangkat dari dunia ini. 
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Betapa aku menangis sedih ketika jiwa-jiwa itu memilih untuk menegabaikan kunjungan-
kunjunganku kepada para visiuner di dunia. Banyak yang mengabaikan tanda-tanda yang
kuberikan untuk memastikan bahwa iman bisa dipulihkan. 

Hati mereka begitu beku. Termasuk hati para imam serta pejabat gereja yang buta terhadap
kebenaran ini sehingga banyak waktu mereka sia-siakan. 

Seandainya mereka bersedia membuka hati mereka terhadap pesan-pesan yang kuberikan
kepada dunia ini maka akan ada lebih banyak lagi jiwa memperoleh makanan yang mereka
perlukan. 

Saat ini merupakan saat-saat akhir ketika anjuranku ini harus dipatuhi. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  agar  suara  Puteraku  didengarkan  sebagaimana  yang
dimaksudkan olehNya. 

Apakah  kamu mengira,  anak-anak,  bahwa Dia tidak  mempersiapkan  umat  manusia  bagi
kerahiman yang besar ini ?  

Saat ini Dia menginginkan pertobatan dari sebanyak mungkin jiwa. 

RencanaNya telah lengkap dengan satu pengecualian. Dia membutuhkan lebih banyak lagi
doa-doa karena jika tanpa hal itu maka jiwa-jiwa akan musnah kepada si penipu.  

Anakku, Puteraku akan membawa banyak penyembuhan bagi anak-anakNya segera.  

KerahimanNya kini juga mempersiapkan dunia bagi Kedatanganya Yang Kedua. 
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Berdoalah agar semua orang yang percaya kepada Puteraku mau membuka hati  mereka
kepada kebenaran pesan-pesan KudusNya.

Jika  mereka mau mendengar  dan mengikuti  perintah-perintahNya  maka  segalanya  akan
menjadi baik.  

Namun jika mereka mengabaikan peringatan itu, yang diberikan kepada mereka dari rasa
kasih yang murni, maka mereka akan menghilangkan kesempatan bagi keselamatan orang
lain. 

Aku meminta kemurahan hati  dari  jiwa-jiwa untuk menyampaikan sumpah setia mereka
kepada Puteraku yang terkasih dengan cara berjalan bersamaNya menuju pemerintahan
yang mulia didalam Surga yang baru itu. 

Para utusan telah diutus kepada dunia selama beberapa saat untuk mempersiapkan dunia
bagi peristiwa besar ini. 

Tahap terakhir kini telah diletakkan.

Kini dengarkanlah suara Puteraku ketika Dia berbicara kepadamu. Janganlah menolak Dia. 

Ibumu yang mengasihi

Ratu Surga 

Bunda Keselamatan 

305. Kekejian yang terbesar sejak Pembantaian dulu, direncanakan terhadap orang Yahudi

Rabu, 11 Januari 2012, jam 15.00
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PuteriKu yang terkasih, perhatikanlah saat ini dimana ada usaha yang sedang dilakukan oleh
Kekuatan Global, tidak secara terang-terangan, yang berusaha untuk melakukan kampanye
melawan umatKu.  

Yang Kumaksud adalah umat kristiani dan orang piihanKu, Yahudi. 

Rencana-rencana  jahat  sedang  dirancang  untuk  memusnahkan  praktek  ajaran  kristiani
dengan cara yang halus dan berbelit-belit.  Ia dimulai  dengan sebuah perubahan didalam
konstitusi negara dimana saja di dunia Barat. 

Segala upaya dilakukan untuk melemparkan tuduhan keji terhadap gereja-gereja kristiani.
Para hamba kudusKu perlahan-lahan akan menjauhi umatKu dengan sisa dukungan spirituil
yang tinggal sedikit. Semua hukum ini nampaknya memiliki toleransi yang cerdik. 

Imanmu, anak-anakKu, sedang diuji yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Agama  kristiani  serta  upaya  untuk  mewartakan  namaKu  secara  terbuka  akan  dihalangi.
Sebagai  gantinya,  sebuah  doktrin  kosong  akan  muncul  dan  orang-orang  menjadi
kebingungan.  Mereka  akan  mengira  bahwa  doktrin  ini  adalah  baik  dan  merupakan
pengganti yang baik bagi kebenaran itu, namun kenyataannya ia adalah bohong.  

Kelompok jahat ini sangat berkuasa dan sedikit sekali orang yang tahu bahwa mereka ada.
Namun  mereka  ada  dimana-mana  sambil  menarik  talinya.  Anak-anakKu  adalah  seperti
bonekanya. 

Umat pilihanKu,  bangsa Yahudi,  sedang menghadapi  sebuah penganiayaan lagi.  Rencana
untuk menghancurkan mereka sedang disusun. 

Orang yang mereka percayai sebagai sahabat ternyata adalah musuh. 
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Mereka akan menderita kesulitan. Aku meminta semua orang agar berdoa bagi Israel. 

Kekejian yang terbesar sejak Pembantaian dulu sedang direncanakan terhadap umatKu. 

Berdoalah, berdoalah agar kelompok antikris berhenti melakukan kejahatan ini. 

Jiwa-jiwa yang gelap ini  membutuhkan doa-doamu sehingga selama Peringatan itu nanti
mereka  bisa  menyadari  penentangan  mereka  terhadap  Aku.  Berdoalah  agar  mereka
meletakkan senjatanya dan memohon KerahimanKu.  

Jika mereka melakukan hal itu maka perang dan kekacauan di Israel akan berhenti.  

Banyak  nubuatan  kini  akan  dibuka  dihadapanmu.  Mereka  yang  buta  terhadap  janjiKu
hendaknya diberi terang KerahimanKu agar mereka bisa melihat lagi.  

Janganlah kamu tertipu, anak-anak. Apa yang nampaknya baik dari luar, tidak selalu begitu.
Pasukan-pasukan  penjaga  perdamaian,  banyak  dari  mereka  yang  merupakan  pion  tak
berdosa yang sedang dibohongi. 

Janganlah takut karena KerahimanKu memiliki pengaruh yang penting kepada sekte ini yang
telah merencanakan melawan gerejaKu selama berabad-abad ini.  

Mereka  tak  bisa  dan  tak  akan  menang.  Meski  mereka  menimbulkan  terror  yang  besar
namun doa bisa mengalahkan dominasi jahat mereka.  

Berdoalah  Doa  Perjuangan  (18) yang  baru ini  untuk  menghentikan  antikris  dan
kelompoknya yang sedang Kubicarakan ini.  
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Oh Yesus yang terkasih, selamatkanlah dunia dari antikris 

Lindungilah kami terhadap jerat kejahatan setan 

Selamatkanlah sisa-sisa gerejaMu yang terakhir dari setan 

Berilah kepada seluruh gerejaMu dengan kekuatan dan rahmat yang diperlukan untuk
membela  diri  terhadap  perang  dan  penganiayaan  yang  direncanakan  oleh  setan  dan
pasukan terornya. 

Amin 

Yesusmu yang mengasihi 

Juru Selamat dan Penebus umat manusia 

306. Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang berdosa berat yang mungkin tak memiliki kesempatan
untuk mencari penebusan

Kamis, 12 Januari 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, ada sebuah kebutuhan doa bagi setiap orang, dengan segenap hati
mereka saat ini bagi jiwa-jiwa yang mungin tak bisa bertahan menghadapi kejutan itu ketika
mereka menyaksikan Peringatan dan Kerahimanku Yang Besar itu.  

Beberapa dari jiwa-jiwa malang yang berdosa berat ini mungkin tak memiliki kesempatan
mencari  penebusan. Maka pastikanlah bahwa doa-doamu dipersembahkan bagi  jiwa-jiwa
mereka. 

Doa sangatlah diperlukan bagi jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan itu. Begitu sibuknya
mereka dengan kejahatannya untuk  menghancurkan kemanusiaan,  melalui  pengendalian
keuangan serta yang lainnya, hingga mereka mendapati bahwa Peringatan itu merupakan
kejutan yang sangat mengerikan bagi dirinya.   

Aku ingin  mereka diberi  kesempatan untuk  bertobat  namun banyak  yang menolak  Aku.
Doakanlah jiwa-jiwa yang tersiksa itu. 
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Akhirnya Aku meminta kepada para pengikutKu untuk mendaraskan doa Kerahiman Ilahi di
setiap kesempatan sementara waktunya semakin dekat dengan Peringatan Besar itu. 

Bagi  seluruh  umat  beriman  yang  tidak  mau  menerima  bahwa  Aku,  Yesus  Kristus,  Juru
Selamat  mereka,  yang  sedang  berbicara  kepada  mereka  melalui  pesan-pesan  ini,
dengarkanlah Aku sekarang.

Janganlah  kamu bertindak  seperti  jiwa-jiwa  yang  malang  di  saat  Nuh  dulu  ketika  dia
dicemooh. 

Bukalah pikiranmu dan serahkanlah waktumu didalam doa. Itulah yang Kuminta darimu saat
ini. 

Kamu,  anak-anakKu,  akan  menangis  penuh  penyesalan  ketika  kamu  menyadari
kesalahanmu. Dan ya, Aku akan mengapuni kamu meski kamu telah sangat melukai Aku. 

Penghinaanmu itu melukai Aku. 

Ejekanmu itu laksana pisau yang memelintir Aku karena kamu mengira telah mengenal Aku,
padahal tidak. 

Pikiranmu tertutup bagi suaraKu yang benar yang terdengar seperti tangisan ditengah hutan
belantara.

Keangkuhanmu menentang Aku.

Kamu harus menerima kenyataan bahwa jalan kini telah disiapkan bagi KedatanganKu Yang
Kedua. 
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Mungkin saat ini kamu tidak mau mendengar Aku jika Aku memintamu untuk berdoa bagi
jiwa-jiwa yang akan musnah dariKu.  Tetapi  nanti  ketika hal  ini  terbukti  setelah peristiwa
besar itu, kamu akan mendoakan mereka. 

Karena  itu  Aku  mengharapkan  kamu  mengikuti  Aku  dan  membentuk  kelompok  yang
merupakan  sisa-sisa  dari   gerejaKu.  Setelah  itulah  kita  semua  akan  bersatu  untuk
memunguti sisa-sisa yang masih ada sementara kita berjalan menuju SurgaKu Yang Baru.  

Yesus Kristusmu yang mengasihi 

Juru Selamat dan Penebus seluruh umat manusia 

307. Perawan Maria : Doa Crusade (19), Doa bagi kaum muda

Jumat, 13 Januari 2012, jam 08.00 

Anakku, aku bersedih hari ini karena aku sangat menderita jika aku memikirkan jiwa-jiwa
malang yang akan mati selama peristiwa Peringatan itu. 

Kamu harus meminta doa-doa segera bagi jiwa-jiwa itu yang telah membuat murka Bapaku.
Tingkah laku mereka merupakan sebuah kekejian di mataNya.

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi anak-anak kegelapan ini karena banyak dari mereka
yang tidak tahu apa yangsedang mereka lakukan. 

Kejahatan  mereka  membuat  Puteraku  menangis  dan  luka-lukaNya  semakin  bernanah.
Adalah penting sekali agar sebanyak mungkin jiwa dipeluk didalam lengan Puteraku didalam
Kerahiman IlahiNya. Mintalah  doa Perjuangan (19) ini untuk segera didaraskan kepadaku,
Bunda Keselamatan, untuk menyelamatkan anak-anak yang malang itu. 
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Bunda Keselamatan, aku mohon kepadamu akan belas kasih

bagi jiwa-jiwa muda yang berada di kegelapan yang mengerikan.

Agar mereka bisa mengenali Puteramu Yang Terkasih ketika Dia datang untuk menebus
seluruh umat manusia.

Jangan biarkan satu jiwapun yang jatuh tersesat.

Jangan biarkan ada satu jiwapun yang menolak Kerahiman BesarNya yang besar itu.

Aku mohon Ibu, agar semuanya diselamatkan dan agar engkau menyelimuti jiwa-jiwa ini
dengan mantelmu yang kudus.

Mencukupi mereka dengan perlindungan yang mereka perlukan terhadap si pembohong.

Anakku,  semua  jiwa  adalah  penting  bagi  Puteraku.  Namun  jiwa-jiwa  kaum  muda  yang
berdosa berat adalah yang paling melukai Dia.

Berdoalah agar terang Kerahiman bersinar menembus kegelapan pikiran dan jiwa mereka.
Berdoalah  agar  mereka  menolak  kehidupan  buruk  dan  kekosongan  mereka  yang
mengerikan itu. Berdoalah agar mereka mengulurkan tangannya dan memohon kerahiman,
karena jika tanpa hal itu mereka tak akan menerima rahmat yang mereka perlukan untuk
memasuki Surga. 

Betapa ini adalah sebuah kehilangan yang besar bagi kamu yang akan menerima karunia
Peringatan  itu  dan  memasuki  Zaman  Surga  yang  baru  di  atas  bumi.  Akan  sangat
menghancurkan hati Puteraku jika mereka tak bisa diselamatkan. 

Ibumu yang mengasihi

Maria Ratu Surga 

Bunda Keselamatan 

308. Perawan Maria – Anakku, damai akan memerintah diatas bumi

Jumat, 13 Januari 2012, jam 20.15
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Anakku, damai akan memerintah diatas bumi.

Akan  terjadi  banyak  kekacauan  dan  perselisihan,  tetapi  hal  itu  perlu  untuk  mencabut
kejahatan terakhir diatas bumi ini. 

Tangan BapaKu akan jatuh dengan kerasnya kepada mereka yang mengabaikan kerahiman
Puteraku. Dia tak akan bisa menerima ketidak-patuhan mereka jika sekali  kebenaran itu
telah dinyatakan kepada mereka.  

Mereka yang menjauhi Puteraku, setelah Peringatan itu, akan diberi dengan waktu tertentu
untuk memperlihatkan penyesalan atas dosa-dosa mereka, namun hal ini tidak lama. 

Berdoalah bagi mereka yang keras kepala, karena hal ini akan menjadi kejatuhan mereka. 

Anakku, perubahan sedang terjadi dan banyak yang akan segera terjadi dengan cepatnya. 

Amatilah langit, anak-anakku, bagi munculnya tanda pertama dari Kerahiman Puteraku.  

Bagi  mereka yang  bersikap  rendah hati  dan  penuh penyesalan,  janganlah  takut,  karena
inilah saat yang kau nantikan itu. 

Jiwa-jiwa yang tidak mengenali keberadaan Puteraku, mereka akan terkejut dan menyesal
ketika kebenaran itu akhirnya dihadirkan dihadapan mereka. 

Jiwa-jiwa yang tersiksa, yang berjanji untuk tetap setia kepada setan, mereka akan dikuasai
oleh kesedihan, sementara yang lainnya bersembunyi dari kebenaran itu karena mereka tak
mampu berhadapan dengan terang itu. 
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Berdoalah  agar  semua  jiwa-jiwa  seperti  ini,  melalui  doa-doa  orang  lain,  bisa  dan  akan
ditebus di hadapan mata Puteraku yang amat berharga. 

Pertobatan  akan  bisa  mencegah  pemurnian  itu  dan  membatalkan  rencana  jahat  yang
sedang dipersiapkan oleh antikris untuk menghancurkan umat manusia. 

Berdoalah agar pertempuran antara Surga dengan setan berakibat bahwa semua anak-anak
Allah bisa diselamatkan dan diluputkan dari api neraka. 

Ibumu yang mengasihi

Ratu Mawar

Bunda Keselamatan 

309. Para ahli akan menyangkal secara terbuka bahwa keajaiban ini terjadi

Jumat, 13 Januari 2012, jam 21.35

PuteriKu yang terkasih, Kerahiman IlahiKu akhirnya akan dimengerti dan disadari. 

Cahaya KerahimanKu, yang akan memancar di langit yang berwarna pink, akan membanjiri
bumi untuk menyelamatkan umat manusia.  

Tidak  satupun ada yang dikecualikan.  Para  presiden,  raja,  ratu,  pangeran,  orang miskin,
selebritis, pengemis, pencuri, pembunuh, atheis dan umat beriman kepada Allah Bapa dan
Aku, PuteraNya yang terkasih, semuanya akan disentuh oleh karuniaKu itu.  

Orang-orang yang congkak akan tersungkur didalam kerendahan hati, ketika mereka melihat
dosa-dosa mereka yang besar itu, sebagaimana hal itu nampak dihadapanKu. 
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Orang  jahat  akan  menyaksikan  keberadaan  IlahiKu  dan mereka  harus  membuat  pilihan.
Mereka akan menerima kasihKu dan kerahimanKu atau mereka akan menampar wajahKu.
Jalan  apapun  yang  ditempuh,  semua  anak-anak  Allah  akan  menyaksikan  berkas  cahaya
kerahimanKu dan sulit sekali bagi mereka untuk melupakan pengalaman keajaiban ini. 

Aku  meminta  kamu  semua untuk  berdoa  agar  KerahimanKu  itu  disambut  dan  diterima
seperti orang yang lapar yang meraih roti kehidupan. Tanpa roti ini dia akan mati.  

Hanya ada dua jalan. Bersama Aku, Juru Selamat Ilahimu, atau menghadapi api neraka. 

Aku ini maha rahim, namun hanya tersisa sedikit waktu saja bagimu untuk memperlihatkan
penyesalanmu setelah Peringatan itu. Banyak para ahli dan orang-orang didalam pasukan
setan itu akan menyangkal secara terbuka bahwa keajaiban besar ini akan terjadi. Berdoalah
bagi mereka agar tipuan ini tidak sampai menyesatkan jiwa-jiwa yang ragu-ragu yang akan
digodai untuk menjauh dariKu.  

Bersiaplah  anak-anakKu.  Ingatlah  bahwa  campur  tangan  ini  berasal  dari  Surga  dan
merupakan satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan sebagian besar umat manusia.  

Seandainya Aku tidak mencurahkan kerahimanKu keatas bumi maka sedikit sekali jiwa yang
bisa memasuki Surgaku yang baru itu diatas bumi.   

Aku mengasihi kamu semua dan menyambut kamu kedalam dada kasih dan kerahimanKu.  

Janganlah takut, jiwamu akan dibanjiri  dengan Roh KudusKu. Bagi  umat beriman,  hal  ini
akan  membuatmu  semakin  kuat  didalam  kasihmu  kepadaKu  dan  kemudian  kamu  akan
bersatu  dengan  pasukanKu  untuk  mempertobatkan  mereka  yang  membutuhkan  lebih
banyak waktu untuk bisa datang kepadaKu. 

Juru Selamatmu dan Raja Kerahiman 

Yesus Kristus 
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310. Allah Bapa – Utusan terakhir yang mewartakan Kedatangan Kedua

Senin, 16 Januari 2012, jam 13.20

PuteriKu, ketika Aku mengutus para nabi ke dunia, biasanya mereka adalah orang-orang
yang paling tidak kau harapkan. 

Tak pernah kamu mendapati mereka berasal dari orang yang berkedudukan tinggi didalam
gerejaKu. Mereka juga bukan orang-orang yang dari luar nampaknya adalah jiwa-jiwa yang
kudus.  Dalam  banyak  kesempatan,  mereka  itu  tidak  layak  menerima  karunia  yang
istimewa ini. 

Namun Aku memilih jiwa-jiwa yang tidak sempurna dari antara orang-orang yang sederhana
dan  tidak  biasa,  sehingga  Aku  bisa  membentuk  mereka  menjadi  makhluk  seperti  yang
Kuinginkan.

Para nabiKu dari saat akhir zaman ini tidaklah berbeda dengan itu. Mereka tidak akan bisa
diterima dengan mudah. Seperti pada zaman dulu, ketika Aku pertama kali mengutus para
nabiKu  untuk  mempersiapkan  umat  manusia  bagi  kedatangan  PuteraKu  Yang  Terkasih,
Yesus Kristus, Mesias, maka sulit sekali suara mereka untuk didengarkan. 

Suara dari para utusanKu yang benar dari saat-saat akhir zaman ini tak akan didengarkan
pada  saat  permulaan  tugas  mereka.  Namun  dengan  berjalannya  waktu,  mereka  akan
dikenal. Karena suaraKu itulah yang mudah untuk dikenali. 

Kamu, puteriKu,  adalah utusan terakhir  untuk mewartakan kedatangan PuteraKu yang
Terkasih, Yesus Kristus, bagi KedatanganNya Yang Kedua yang sangat dinantikan itu. 

Hal ini menakutkan kamu, dan kadang-kadang, sangat sulit untuk dicerna. Namun ini adalah
kebenaran. 
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Tugas ini,  ketika kamu diberi  dengan pesan-pesan ilahiah untuk mempersiapkan sisa-sisa
gerejaKu di bumi bagi Kedatangan Yang Kedua itu, akan cukup sulit. 

Sementara Aku telah memilih banyak jiwa-jiwa pilihan dari dulu hingga kini dan akan terus
Kulakukan, untuk berbicara kepada mereka demi kebaikan seluruh umat manusia, keadaan
mereka masih lebih mudah. 

Tetapi nasibmu akan sangat sulit dan kamu akan dianiaya karenanya.  

Aku memberkati kamu dengan segala rahmat dari Kerajaan SurgawiKu.  

Kamu  akan  bergerak  maju  sebagai  sarana  pilihan  untuk  menyampaikan  Sabda  KudusKu
kepada dunia. 

Karya ini akan dilindungi setiap saat.

Ya, kamu akan diserang hampir setiap hari tetapi sadarilah hal ini. Jika karya ini tidak begitu
penting, apakah kamu mengira bahwa ia akan lolos dari perhatian setan serta para malaikat
sesat yang menjadi pasukannya ?

Mereka itu, puteriKu, telah merasuki dunia dan merayap dalam berbagai bidang secara tak
terduga, masuk kedalam hati dan jiwa banyak sekali anak-anakKu. 

Jalan yang kudus dari tugasmu ini, kamu sebagai utusan terakhir yang diutus ke dunia untuk
menyelamatkan  umat  manusia  dari  cengkeraman  terakhir  dari  setan,  telah  dinubuatkan
didalam Kitab Suci. 

Dunia telah menantikan perintah-perintah ini melalui Perintah KudusKu. 
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Banyak  sekali  nabi-nabi  palsu berusaha menghalangi  hal  ini,  Sabda  KudusKu ini,  melalui
penyebaran berbagai  kebohongan dan kebingungan.  Pesan-pesan ini  akan dipertanyakan
dan diteliti oleh gereja untuk mencari adanya kesalahan didalamnya. Namun pesan-pesan
ini hanya memberikan kebenaran saja.   

Sebagian besar dari kebenaran ini, yang diabaikan oleh gerejaKu selama berabad-abad ini,
akan muncul kembali. 

Lebih banyak lagi  pewahyuan atas  kebenaran dari  kehidupan kekal  itu,  anak-anak,  akan
dinyatakan kepadamu. 

Karya  ini  akan  menimbulkan  kemarahan,  puteriKu.  Kamu  akan  diludahi,  dicemooh,
dihinakan, dan dihalangi dengan berbagai cara. 

Bagi mereka yang kesulitan menerima kebenaran yang diberikan kepadamu ini, sebagai nabi
terakhir dari saat akhir zaman, dengarkanlah permintaanKu. 

Hendaknya  kamu  meminta  kepadaKu  karunia  Roh  Kudus  sebelum kamu  bisa  membuka
telingamu untuk mendengar  suaraKu,  atas  kebenaran dari  Sabda KudusKu dan terhadap
sarana-sarana  yang  akan  Kuberikan  kepada  kamu  semua,  sehingga  kamu  bisa  memiliki
kehidupan kekal. 

SabdaKu akan sangat sederhana sehingga setiap pria, wanita dan anak-anak, bisa mengikuti
Sabda KudusKu ini. Namun kamu harus tahu hal ini. Sementara ada banyak sekali kasih dan
terang memancar melalui SabdaKu, terdapat juga hembusan angin kekuasaan ilahiah yang
sulit untuk kau abaikan. 

Begitulah kamu akan tahu bahwa Aku, Allahmu, Bapamu Yang Kekal,  yang berbicara ini.
KasihKu  akan  menguasai  jiwamu  dan  mengangkat  hatimu  menuju  persekutuan  dengan
HatiKu. 

Segala persiapan sudah diletakkan. Setelah Kerahiman dari PuteraKu yang terkasih itu, maka
waktu akan dipersiapkan bagi dunia untuk menyambut KedatanganNya Yang Kedua.
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Ya, anak-anak. Kini Aku berencana untuk menyelamatkan anak-anakKu dari kegelapan. Aku
mengambil  kembali  ciptaanKu,  anak-anakKu,  dan  Aku  sedang  membawamu  menuju
rumahmu yang sejati, harta warisanmu. Surga yang baru. 

Bersabarlah,  anak-anak.  Ingatlah  bahwa Aku mengasihi  kamu.  Percayalah  kepadaKu  dan
kepada Sabda KudusKu yang diberikan kepadamu melalui nabiKu dari akhir zaman ini, Maria
Kerahiman Ilahi. 

Bapamu Yang Kekal

Allah Yang Maha Tinggi

Pencipta segala sesuatu 

311. Para hamba kudus (rohaniwan), kamu akan dituntun menuju nabi palsu
Selasa, 17 Januari 2012 jam 14:00

 

PuteriKu  yang  terkasih,  saatnya  telah  tiba  untuk  mengatakan  kepada  dunia  agar
mempersiapkan  jiwa  mereka  bagi  kedatanganKu  kembali  ke  dunia  seperti  yang
dinubuatkan. 

UmatKu  akan  bangkit  dan  menyambut  Aku  ketika  Aku  datang  kembali,  saat  ini,  untuk
merebut kembali tahta kebenaranKu sebagai Raja Umat Manusia.  

Bagi mereka yang mengenal suaraKu, kamu harus percaya sepenuhnya kepadaKu. 

Aku  akan  mengarahkan  kamu  di  jalan  kebenaran  sehingga  kamu  masing-masing  akan
menjadi layak memasuki Surga yang baru diatas bumi. 

Tolaklah  suara  kegelapan  yang  pada  setiap  kesempatan  selalu  membutakan  kamu  dan
menggodai kamu untuk menjauh dariKu.  
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Aku adalah Juru SelamatMu yang terkasih yang mati  secara kejam di  kayu salib. Namun
penderitaanKu akan berlangsung terus hingga Aku telah menyelamatkan sisa-sisa gerejaKu
di dunia.  

Aku datang untuk  menyelamatkan kamu lagi.  Ijinkanlah  Aku untuk  melakukannya tanpa
hambatan. 

Banyak  dari  kamu  yang  telah  tuli  telingamu  terhadap  permintaanKu  agar  kamu
mempersiapkan jiwamu bagi Zaman Damai yang mulia ini. Tidakkah kamu tahu bahwa Aku
mengasihi kamu ? 

Hal itu karena kasih yang menggelora yang Kumiliki bagi kamu masing-masing hingga Aku
mau  datang,  bukan  saja  untuk  memperingatkan  kamu,  tetapi  juga  untuk  menolongmu
mempersiapkan jiwamu bagi saat yang besar ini. 

Aku sadar bahwa kamu yang mengasihi  Aku terutama para hamba kudusKu (rohaniwan)
selalu berjaga-jaga bagi nabi-nabi palsu yang mungkin akan muncul. Hal ini sangat penting.
Datanglah kepadaKu sekarang dan mintalah agar Aku memenuhi kamu dengan Roh Kudus
sehingga kebenaran itu bisa dan akan dinyatakan kepadamu.  

Jika kamu tidak mau datang kepadaKu, maka hal itu berarti kamu tidak mengerti apa yang
Kuharapkan darimu.  

Datanglah kepadaKu. Dengarkanlah Aku sekarang. Penderitaanmu akan terasa sulit karena
setan tak akan membiarkan kamu beristirahat.  

Dia tahu bahwa Aku sedang membuka DiriKu kepadamu bukan saja melalui nabiKu dari saat
akhir zaman ini, Maria, tetapi juga melalui banyak lagi jiwa-jiwa lainnya. Jiwa-jiwa milikKu
itu,  yang dipilih untuk menjadi  para utusan dari  akhri  zaman,  adalah mereka yang akan
banyak dihalangi terutama oleh para hamba kudusKu. 
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Menyedihkan sekali,  karena kamu akan dituntun oleh si  penipu menuju  nabi  palsu  dan
pasukannya, yang akan memuntahkan kebohongan dan kepalsuan dimana-mana. 

Bagi  kamu yang  terlalu  cepat  menyalahkan para utusanKu,  berhati-hatilah  kamu.  Kamu,
para hamba kudusKu, akan menjadi sasaran utama dari si penipu. 

Adalah pikiranmu yang akan disesatkan kepada jalan yang lain. Jika kamu telah menjauh
dariKu, Juru Selamat Ilahimu, maka kamu akan mengarahkan umatKu ke jalan yang sesat
juga.

Tanpa disadari kamu akan menghalangi mereka untuk mendengarkan kebenaran dari bibir
ilahiKu ini. 

Kamu  akan  membuat  anak-anakKu  kelaparan  tanpa  makanan  yang  penting  bagi
perkembangan spirituil mereka. 

Ketahuilah sekarang bahwa saat-saat akhir  zaman itu sudah dekat denganmu.  Janganlah
kamu menyia-nyiakan waktu yang  tersisa  yang  masih kau  miliki  dengan tinggal  didalam
kebohongan dan kebingungan.  

Pertempuran telah dimulai dan sisa gerejaKu akan diselamatkan sementara mereka berjalan
tegak bersamaKu menuju Pemerintahan Baru yang mulia itu. 

Berdoalah agar tidak satu jiwapun ada yang tertinggal.

Berdoalah  juga  agar  kamu,  para  hambaKu  yang  kudus  (rohaniwan)  tidak  ikut-ikutan
menjauhkan anak-anakKu dari kebenaran. Dari terang. Dari keselamatan yang menjadi hak
mereka. 

Ikutilah Aku sekarang dan tolonglah Aku menyelamatkan jiwa-jiwa. 
40



The Warning Indo 2012

Juru Selamatmu yang mengasihi

Yesus Kristus  

312. Perawan  Maria  –  Rencana  jahat  didalam  Vatikan  untuk  menghancurkan  Gereja
Katolik

Rabu, 18 Januari 2012, jam 09.50

Anakku,  diperlukan  keteguhan  yang  besardari  semua  anak-anak  Allah  selama  saat
kemurtadan di dunia ini. 

Sedikit sekali orang yang percaya akan Pencipta Ilahi mereka, Bapaku, Allah Yang Maha
Tinggi. 

Segera  mereka  akan  menyaksikan  kebenaran  itu,  tetapi  banyak  pula  yang  masih
berpendapat bahwa Allah itu tidak ada. Diperlukan banyak sekali doa saat ini, anak-anak. 

Paus Benediktus XVI menjadi sasaran dari dalam lorong-lorongnya sendiri oleh sebuah sekte
jahat.  

Sekte ini dikenal ada di kalangan para hamba kudus didalam Vatikan, namun mereka itu tak
memiliki  kekuatan  melawan kelompok  setan  yang  telah  merasuki  Gereja  Katolik  selama
berabad-abad. 

Mereka itulah yang menyesatkan kebenaran dari  ajaran-ajaran Puteraku. Sedikit  sekali
yang diketahui tentang mereka atau upaya jahat mereka. 
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Mereka  telah  menyingkirkan  doktrin  yang  benar  dari  Gereja  Katolik  dan  menggantinya
dengan versi yang meragukan dan tersamar yang dipaksakan kepada umat Katolik selama
40 tahun terakhir ini. 

Banyak  sekali  kebingungan  yang  telah  disebarkan  oleh  sekte  jahat  dan  tersembunyi  ini
hingga anak-anakKu sampai tersesat jauh dari gereja yang benar. 

Berdoalah agar mereka tidak sampai mengusir Paus keluar. 

Berdoalah agar nabi palsu itu tidak sampai mengambil alih kekuasaan Bapa Suci, sebab dia
akan menyebarkan kebohongannya. 

Berdoalah agar para hamba kudus (rohaniwan)  didalam Vatikan cukup kuat dan mampu
bertahan menghadapi rencana jahat yang berusaha untuk menghancurkan Gereja Katolik. 

Mereka  berencana  untuk  mengganti  Bapa  Suci  Paus  Benediktus  XVI  dengan  seorang
diktator kebohongan. Dia akan menciptakan sebuah gereja yang baru bersama antikris dan
kelompoknya untuk menipu dunia.  

Yang  menyedihkan,  banyak  sekali  anak-anakKu,  didalam kesetiaan  mereka kepada  iman
Katolik, mengikuti secara buta doktrin baru yang palsu ini seperti anak domba yang dituntun
menuju tempat pembantaian. 

Bangunlah  anak-anakKu,  terhadap  kebenaran.  Rencana  jahat  ini  telah  merubah
otentisitas pokok dari ajaran Katolik selama bertahun-tahun. 

Kamu menghina Puteraku jika kamu menerima Komuni Kudus dengan tangan. 

Ini adalah perbuatan mereka. 
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Kamu menghina Puteraku jika  kamu tidak menerima Sakramen-sakramen secara teratur.
Namun orang-orang itu, tempat kamu bergantung untuk melaksanakan hal ini, tidaklah bisa
menjamin kesejahteraan spirituilmu karena mereka justru tidak  menyediakan sakramen-
sakramen  itu  bagi  umat.  Anakku,  sebuah  kejahatan  besar  yang  tersembunyi  selama
berabad-abad berada di lorong-lorong Tahta Suci akan segera muncul untuk diketahui oleh
dunia.  Anak-anakKu  yang  telah  diselimuti  oleh  Roh  Kudus  akan  bisa  melihat  apa  yang
sebenarnya terjadi ketika kebohongan jahat itu dihadirkan kepada dunia. 

Yang lain-lainnya akan mengikuti secara buta di lorong kegelapan itu. 

Perpecahan yang besar akan terjadi di kalangan imam-imam, para uskup, para uskup agung,
serta para kardinal. Pihak yang satu melawan pihak yang lain. 

Para murid yang sejati harus bersembunyi dan mewartakan secara pribadi, sebab jika tidak
begitu, mereka akan dibunuh. 

Gereja yang benar itu akan tersembunyi sehingga umat beriman yang sejati harus bersatu-
padu untuk menjalankan kesetiaan mereka kepada BapaKu Yang Kekal. 

Setiap  sudut  bumi  akan  terguncang  dikarenakan  oleh  murka  Bapa  SurgawiKu  terhadap
segala penghinaan ini. AnakKu, mereka itu tak bisa menang. Dengan iman dan keberanian
dari sisa-sisa iman Kristiani yang masih ada maka para penipu jahat ini akan dihancurkan
selamanya.

Nantikanlah sekarang dan bersiaplah menghadapi Gereja Katolik yang akan mengumumkan
perubahan-perubahan ini. 

Nanti kamu akan tahu kebenaran dari apa yang Kukatakan ini. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi Paus Benediktus serta para muridnya yang sejati. 
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Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

313. Antikris yang bersembunyi di sayap-sayap akan segera muncul di dunia 

Kamis, 19 Januari 2012, jam 20.30

PuteriKu  yang  terkasih,  bangkitlah  sekarang  dengan  kekuatan  untuk  melanjutkan
mewartakan Sabda KudusKu.

Bagi mereka yang mau mendengar dan percaya akan Sabda KudusKu, rahmat akan mereka
peroleh melalui doa PerjuanganKu.  

Api Penyucian diatas bumi segera akan dirasakan oleh jiwa-jiwa yang sungguh menyesal atas
dosa-dosa mereka, karena penyesalan setelah Peringatan itu akan sulit dilaksanakan. 

Tindakan silih ini sangat penting, anak-anak. 

Janganlah kamu menolaknya. Terimalah ia. 

Mereka yang percaya kepadaKu,  dengarkankah sekarang.  Jumlahmu akan semakin besar
setelah Kerahiman BesarKu itu dipelihatkan kepada dunia dan suaramu akan menggema
dari padang gurun.

Melalui kekuatan dan semangat juangmu maka GerejaKu akan bisa bertahan hidup ditengah
penganiayaan itu. 

Kamu,  anak-anak,  tak  perlu  merasa  takut,  jika  kamu  berjalan  disampingKu  dengan
kerendahan hati. 
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Kepatuhanmu yang sederhana sangatlah penting jika kamu ingin menerima rahmat agar
kamu tetap  kuat,  untuk  mempertahankan staminamu,  dan berjuang didalam pasukanKu
melawan antikris. 

Dia, anak-anakKu, bersembunyi di sayap-sayap, tetapi segera dia akan muncul dihadapan
dunia. 

Dia tidak memiliki rasa malu dan akan menyombongkan usahanya di bidang kemanusiaan.
Banyak  orang  yang  terpikat  kepada  pesonanya  sementara  dia  berusaha  memanfaatkan
kebaikan hati orang-orang. 

Inilah  doa    Perjuangan (20) untuk menghentikan antikris agar tidak menghancurkan anak-
anakKu. 

Oh Allah Bapa, dalam nama PuteraMu yang amat berharga, aku berseru kepadaMu agar
sudi mencegah antikris untuk menjerat jiwa-jiwa dari anak-anakMu.   

Aku mohon kepadaMu, Allah Yang Maha Kuasa, untuk menghentikan dia menyebarkan
terror kepada anak-anakMu 

Aku  mohon  kepadaMu  untuk  menghentikan  dia  mencemari  ciptaanMu;  aku  mohon
berilah  kerahimanMu  kepada  jiwa-jiwa  malang  yang  tak  bisa  bertahan  menghadapi
antikris nanti.    

Dengarkanlah doaku ya Bapa, dan selamatkanlah semua anak-anakMu dari kejahatan
yang mengerikan ini. 

Yesus Kristus kekasihmu 

314. Kitab Kebenaran yang dimeterai akan dibuka sebagai persiapan bagi KedatanganKu
Yang Kedua 

Jumat, 20 Januari 2012, jam 20.15
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PuteriKu yang terkasih, tidak perlu kamu merasa takut atas pendapat orang lain. 

Pandangan umat manusia tidaklah ada artinya jika dibandingkan dengan Sabda KudusKu
yang Kuberikan kepadamu ini.   

Hendaknya SabdaKu adalah menjadi yang pertama. Jangan sampai ada pandangan lain yang
bertentangan dengan SabdaKu yang bisa menarik perhatianmu. 

PuteriKu,  waktunya sudah sangat  pendek  saat  ini  bagiKu untuk menyelamatkan umat
manusia. 

PuteriKu, banyaklah yang diharapkan dari  kamu, dengan segera, hingga serasa kamu tak
sempat untuk mengambil napas.

Ada  banyak  pewahyuan  saat  ini  yang  diberikan  kepadamu  agar  anak-anakKu  tahu
bagaimana mempersiapkan diri secara benar. 

Jangan  sampai  kamu  teralih  perhatianmu  karena  pendapat  atau  pandangan  orang  lain
sehingga waktumu terbuang secara sia-sia dari tugas yang sangat penting ini. 

Ijinkanlah Aku untuk memenuhi kamu dengan kasih dan penghiburan saat ini, puteriKu.

Peringatan itu sudah dekat. Segera setelah berkas cahaya KerahimanKu menyelimuti seluruh
bumi, maka setiap orang yang percaya kepadaKu akan bertobat.   

Mereka yang menolak pesan-pesanKu yang Kuberikan kepadamu, tetapi masih mengasihi
Aku, akan kembali datang kepada Hati KudusKu dengan rasa kasih dan kebahagiaan didalam
jiwa mereka. 
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Segera setelah peringatan itu terjadi maka sejumlah peristiwa-peristiwa akan menyusul.  

Antikris dan kelompoknya, meski mereka semakin lemah karena pengakuan dosa global
itu, akan memulai serangannya kepada Gereja KudusKu dari dalam. 

PasukanKu  akan  mengambil  posisi  dan  mulai  bertempur  untuk  menyelamatkan  Gereja
Katolik  yang  kudus  dari  kehancuran.  Mereka,  para  nabi  palsu  itu  beserta  semua
pengikutnya, tidak akan menang, puteriKu, namun betapa sedihnya Aku menangis karena
para hamba kudusKu yang jatuh tersesat.  

Mereka  sangat  tertipu  hingga  mereka  mengira  seakan  dirinya  sedang  mengikuti  Gereja
Katolik orthodox. 

Kenyataannya  mereka  itu  berjalan  menyimpang  bersama  nabi  palsu  yang  akan
memerintah atas Tahta SuciKu dengan kesombongan dan penghinaan didalam hatinya. 

Kamu,  puteriKu,  harus  meminta kepada semua anak-anakKu,  agar  banyak  berdoa untuk
menghalau kekejian ini. 

Aku  membutuhkan  banyak  doa  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  dari  imam-imam,  para
uskup dan kardinal yang tersesat menjauhi kebenaran.  

Tahta  Suci  Petrus  akan dicemarkan  oleh  para  malaikat  sesat  dari  setan  yang  bersekutu
dengan antikris dan berbagai organisasinya. 

PuteriKu, semua ini diciptakan oleh setan.

Aku tahu bahwa hal ini amat menakutkan namun ia tak akanberlangsung lama. Berdoa yang
banyak akan bisa meringankan dan menghalau peristiwa-peristiwa ini. 
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Persiapkanlah  jiwamu  sekarang,  anak-anak,  dengan  mengaku  dosa  jika  kamu  seorang
Katolik, sesegera mungkin. Jika tidak, Aku meminta kamu semua untuk mencari penebusan
atas dosa-dosamu dengan hati yang tulus.  

Hal ini akan meringankan penderitaan silihmu pada saat Peringatan itu. Setelah itu kamu
harus berdoa yang banyak demi perdamaian di dunia.

Berbagai  persiapan  bagi  KedatanganKu  Yang  Kedua  akan  segera  dilakukan  setelah
Peringatan itu terjadi. 

Kitab  kebenaran  yang  dimeterai  itu  akan  dibuka  dan  rahasia-rahasia  yang  dinyatakan
melalui kamu, puteriKu, akan diketahui oleh seluruh dunia. 

Kitab kebenaranKu akan diberikan kepada dunia sehingga jiwamu bisa dimurnikan didalam
persekutuan denganKu.   

Hanya  sesudah  itu  kamu  akan  siap  untuk  datang  bersamaKu  kedalam  Zaman  dari
Kehendak Ilahi BapaKu, Zaman Damai, SurgaKu yang baru diatas bumi.  

Yesusmu yang mengasihi. 

Juru Selamat umat manusia

315. Nabi palsu itu akan diperlakukan sebagai seorang kudus yang hidup. Mereka yang
menentangnya akan dianggap sebagai bidaah. 

Sabtu, 21 Januari 2012, jam 13.15

PuteriKu  yang  terkasih,  para  utusanKu  di  dunia  yang  dipilih  untuk  mewartakan  Sabda
KudusKu masing-masing telah diberi  sebuah peranan yang berbeda.  Tak ada dua utusan
yang sama. 
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Inilah  sebabnya  para  utusanKu  tidak  boleh  membingungkan  setiap  pesan  dengan
membandingkannya  dengan  pesan-pesan  dari  utusan  yang  lain.  Kamu  puteriKu,  sebagai
utusanKu yang ke tujuh, telah dipilih untuk menyampaikan kebenaran ini  kepada semua
anak-anakKu. Banyak dari kebenaranKu telah diberikan kepadamu namun lebih banyak lagi
yang akan diberikan sekarang.  

Karena  rahasia-rahasia  yang  ada  didalamnya,  maka  ketika  ia  diwartakan,  kamu  akan
dicemooh, dicibirkan dan diperlakukan sebagai orang bodoh. 

Pesan-pesan ini  bertujuan untuk memurnikan umatKu termasuk mereka yang menerima
panggilan untuk mengikuti Aku maupun jiwa-jiwa yang kosong dari kasih dan dengan hati
yang beku. 

Tanpa pembersihan ini maka bumi tak bisa dimurnikan. Ia perlu dimurnikan agar ia layak
bagiKu untuk berjalan diatasnya lagi. 

Anak-anakKu hendaknya berbahagia. Rasa takut bukanlah berasal dariKu.  

Rasa takut berasal dari setan. Namun kamu akan diampuni dan diterima jika kamu takut
kepada jiwa-jiwa yang berjalan didalam kegelapan. Bukan karena mereka tidak bisa melihat
tetapi karena mereka memang memilih untuk tidak melihat. 

Kewajibanmu kepadaKu, para pasukan pengikutKu, adalah menolong Aku mempersiapkan
jalan bagi kedatangan Kerajaan IlahiKu diatas bumi. 

Aku  membutuhkan  pertolonganmu.  Aku  membutuhkan  doa-doamu.  Doa-doamu  akan
melemahkan upaya antikris serta nabi palsu itu yang akan merebut Tahta Suci Roma.
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Bagi semua anak-anakKu, kamu harus tahu bahwa Aku adalah maha pengampun. Bahkan
mereka yang terlibat didalam kelompok-kelompok setan, seperti yang Kubicarakan ini, bisa
diselamatkan dari kejatuhan mereka lebih jauh menuju pintu-pintu neraka. 

Dosa  bisa  dicairkan  oleh  doa.  Kamu  tidak  perlu  ikut  bertempur  dan  berjuang  dengan
genggaman tanganmu terangkat karena apa yang perlu kau lakukan adalah berdoa. 

Surga yang baru itu  amatlah indah,  anak-anak.  Banyak persiapan telah selesai  dilakukan
disitu  dengan  keajaiban-keajaiban  yang  sama  seperti  yang  diberikan  kepada  Adam  dan
Hawa yang kemudian mereka tolak melalui dosa. 

Kamu para pengikutKu, akan memiliki Surga yang baru diatas bumi dimana Aku memerintah
disitu. 

Karena kamu, angkatan ini, telah dipilih untuk menikmati Surga ini, maka kamu tak boleh
berhenti bekerja untuk menolong Aku membawa semua anak-anakKu bersamaKu menuju
KerajaanKu yang mulia itu.   

Anak-anakKu, hendaklah kamu waspada, karena nabi palsu itu, untuk membuatmu percaya
kepadanya, maka dia juga mempersiapkan bagi kamu sebuah tempat yang mirip Surga. 

Kebohongannya  itu  akan  memikat  sekelompok  pengikut  Katolik  yang  naïf.  Dia  akan
menghadirkan sebuah karisma luar yang menakjubkan dan penuh kasih dan semua anak-
anakKu didalam Gereja Katolik akan menjadi bingung.  

Satu tanda yang perlu diperhatikan adalah kesombongannya serta kecongkakannya yang
tersembunyi dibalik kerendahan hati yang palsu yang nampak dari luar. Anak-anakKu ada
yang begitu bodohnya hingga mereka mengira dia adalah suatu jiwa yang murni dan luar
biasa. 

Dia akan diperlakukan layaknya seorang kudus yang hidup. Tidak satupun kata yang keluar
dari mulutnya akan dipertanyakan lagi. 
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Dia juga nampak seolah memiliki karunia adikidrati dan orang-orang akan langsung percaya
bahwa dia bisa melakukan berbagai mukjizat. 

Siapa saja yang menentangnya akan dikritik dan dianggap bidaah. 

Semua jiwa yang  dituduh sebagai  bidaah akan dikucilkan  dan diserahkan kepada  anjing
untuk dimakan. 

Segala  kebenaran  mengenai  ajaran-ajaranKu  akan  diputar-balikkan.  Segalanya  hanyalah
berupa kebohongan belaka. Penganiayaan akan semakin meningkat secara perlahan meski
pada awalnya nampak halus. 

Para hamba kudusKu yang benar terpaksa harus mengadakan Misa Kudus secara sembunyi-
sembunyi dan dalam banyak kesempatan hal  itu tidak dilakukan didalam Gereja Katolik.
Mereka terpaksa melakukan Misa di  tempat pengungsian.  Anak-anak, jika hal  ini  terjadi,
jangan sampai hilang pengharapanmu. Hal ini akan berlangsung sebentar saja.  

Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang telah bersumpah setia kepada nabi palsu itu, yang melupakan
Tritunggal Terberkati yang merupakan fondasi diatas mana Gereja Katolik didirikan. 

Banyak agama yang mengikuti dan setia kepada satu Pribadi saja dari Tritunggal Terberkati.
Ada  yang  menghormati  Allah  Bapa.  Yang  lain  menghormati  Allah  Putera,  tetapi  semua
mereka adalah satu, puteriKu. 

Hanya ada satu Allah yang benar. Dia adalah Bapa, Putera dan Roh Kudus. Tiga Pribadi yang
berbeda namun semuanya dalam satu esensi.  Semua agama akan segera diberi  dengan
kebenaran ini dan banyak mereka yang mau menerima misteri kudus ini. 

Ikutilah Aku menuju jalan keselamatan bagimu, para pengikutKu, milikilah masa depan yang
mulia namun kamu harus tetap kuat.
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Ini adalah angkatan pilihan bagi Surga yang baru diatas bumi nanti. 

Janganlah kamu menolak karunia kehidupan yang mulia ini, yang berkilauan dalam segala
kemegahannya. Tidak satupun jiwa didalamnya nanti yang menginginkan sesuatu yang lain.
SurgaKu yang baru diatas bumi akan menjadi sebuah zaman yang penuh damai dan sukacita
tanpa ada dosa didalamnya. 

Ini adalah merupakan Kehendak Ilahi dari Bapa dan menjadi janjiNya kepada umat manusia
sejak awal. Berbahagialah dan bersukacitalah karena kamu harus banyak melihat ke depan,
anak-anak. 

Cobaan-cobaan  mendatang  akan  terasa  ringan  dan  tak  berarti  jika  kamu  menyaksikan
Kerajaan kemuliaan itu yang telah menantikan kamu. 

Aku mengasihi kamu, anak-anak. Aku juga tahu bahwa kamu mengasihi Aku. Karena itu Aku
memintamu untuk menunjukkan kasihmu kepada mereka yang buta terhadap Roh KudusKu.

Berdoalah bagi mereka dalam setiap kesempatan agar mereka melihat kembali kebenaran
atas  janjiKu  yang  Kuberikan  kepada  umat  manusia  ketika  Aku  mati  untuk  memperoleh
keselamatanmu yang kekal.

Yesusmu yang mengasihi

Juru Selamat seluruh umat manusia 

316. Dengarkanlah permintaanKu untuk berdoa bagi kaum atheis

Senin, 23 Januari 2012, jam 15.20

PuteriKu yang terkasih, dunia akan segera berubah diluar perkiraan.

52



The Warning Indo 2012

Karena waktuKu sudah hampir tiba. 

Aku meminta semua orang yang percaya kepadaKu, Juru Selamat Ilahi mereka, dan kepada
BapaKu Yang Kekal, agar berhenti sejenak dan mendengarkan.

Apakah kamu percaya ataupun tidak akan hal  ini,  pesan-pesanKu kepada dunia saat  ini,
dengarlah sekarang akan permintaanKu yang mendesak ini. 

Berdoalah, berdoalah dan berdoalah dengan kasih didalam hatimu kepadaKu, bagi jiwa-jiwa
kaum atheis. 

Banyak yang akan mati selama peristiwa Peringatan itu. 

Banyak yang tidak mendapat kesempatan untuk bertobat pada waktunya. 

Aku memintamu untuk mempersembahkan seluruh penderitaanmu dan doa-doamu bagi
jiwa-jiwa itu sehingga Aku bisa menyelamatkan mereka dari api neraka.  

Berdoalah bagi  mereka yang tidak mau datang kepadaKu terutama ketika kebenaran itu
dihadirkan dihadapan mereka. 

Berdoalah  juga  bagi  mereka  yang  akan  mengalami  Api  Penyucian  di  dunia  ini,  dimana
tindakan silih yang akan diterima oleh mereka yang memiliki hati yang baik, akan sangat
sulit dijalani.  

Banyak orang yang merasakan hal itu amat menyakitkan. 

Berdoalah agar mereka menerima kekuatan yang diperlukan untuk bisa bertahan.
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Pergilah anak-anak dan lakukanlah segala sesuatu yang Kuminta darimu karena waktu yang
tersisa tinggal sedikit.  

Aku mengasihi kamu. Ingatlah bahwa tak ada yang perlu ditakutkan jika kamu mengasihi
Aku. 

Berdoalah bagi  mereka yang menolak Aku saat ini dan bagi  mereka yang akan menjauhi
kebenaran.   

Juru Selamatmu yang mengasihi

Yesus Kristus 

317. Kabar  Gembira  –  Allah  BapaKu  Yang  Kekal,  telah  menyetujui  lebih  banyak  lagi
keselamatan bagi umat manusia

Selasa, 24 Januari  2012 jam 16.55

PuteriKu  yang  terkasih,  inilah  Aku,  Yesusmu,  yang  datang  kepadamu  hari  ini  untuk
memberimu kabar gembira bagi dunia.  

Banyaknya doa dan penderitaan yang dipersembahkan oleh jiwa-jiwa pilihan di dunia telah
mendatangkan hasil dimana ada lebih banyak lagi anak-anak Allah yang bisa diselamatkan. 

Jika kamu mengerti kuasa dari doa dan penderitaan, anak-anak, maka kamu tak akan pernah
berhenti berdoa. 

Allah, BapaKu Yang Kekal, telah menyetujui pemberian keselamatan bagi banyak sekali umat
manusia. 
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Hal ini berarti akan ada banyak sekali  orang yang bertobat pada saat Peringatan itu dan
mereka yang belum bertobat akan diselamatkan karena kuasa dari doa. 

Hal itu tidak berarti bahwa semuanya akan diselamatkan karena mereka memang sengaja
tidak mau. 

Orang-orang yang keras kepala itu, yang kesetiaan pertamanya adalah kepada setan serta
mengikuti kegiatan pemujaan terhadap setan, mereka memang tidak mau diselamatkan.  

Sebaliknya, mereka memilih surga yang lain. Sebuah surga, dimana mereka percaya, yang
berada diluar Surga yang dijanjikan oleh BapaKu kepada umat manusia. 

Surga yang palsu ini, yang dipercaya oleh para pengikut binatang itu, tidak ada. 

Ia diciptakan oleh setan didalam pikiran para muridnya dan ia hanyalah sebuah ilusi saja.
Namun ia dijanjikan ada. 

Jiwa-jiwa yang gelap itu percaya akan alam semesta yang lain,  sebuah wujud yang lain,
dimana Allah tidak ada disitu. 

Mereka percaya akan adanya bentuk kehidupan yang lain, makhluk lain serta sebuah rejim
yang damai yang kesemuanya berdasarkan kepada kebohongan.  

Tidak satupun hal itu yang nyata, anak-anak. Ia tak bisa ada, karena ia tidak diciptakan oleh
BapaKu.  Allah  Bapa  Yang  Maha  Kuasa  menciptakan  seluruh  alam  semesta  ini,  bintang-
bintang, planet-planet, serta bumi dan segala ruangan diantaranya.  

Berdoalah bagi mereka yang mengikuti pemujaan setan itu. 
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Berdoalah  agar  ada  lebih  banyak  lagi  anak-anakKu,  yang  karena  mereka  itu  merasakan
penderitaan, lalu mereka mencari jalan penyelesaian spirituil yang bukan berasal dari Allah. 

Sekarang berdoalah dan bersyukurlah atas  karunia yang istimewa ini  yang kini  diberikan
kepada umat manusia oleh BapaKu, melalui doa   Perjuangan (21) ini.

Kami memuji dan bersyukur kepadaMu

Ya Allah yang kudus, Yang Maha Kuasa, Pencipta umat manusia atas belas dan kasihMu
yang Kau berikan kepada umat manusia 

Kami berterima-kasih kepadaMu atas karunia keselamatan yang Kau limpahkan kepada
anak-anakMu yang malang

Kami mohon kepadaMu ya Tuhan, agar Engkau berkenan menyelamatkan mereka yang
mengikuti setan 

Agar hati mereka dibuka terhadap kebenaran dari kehidupan kekal mereka.

Amin.

Berbahagialah, anak-anak, atas karunia yang besar ini.

Namun kamu masih harus banyak bekerja untuk menolong jiwa-jiwa para saudaramu yang
tetap keras kepala menentang kebenaran SabdaKu ini.  

 

Yesusmu yang terkasih

Juru Selamat umat manusia  

318. Perawan Maria – Perang nuklir yang melibatkan Iran sedang direncanakan

Rabu, 25 Januari 2012 jam 13.50
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Anakku, banyak sekali kejadian di dunia saat ini ketika pasukan setan terus menyebarkan
kecauan dimana-mana.

Mereka  berusaha  mengendalikan  semua  institusi  financial  agar  mereka  bisa  melakukan
kekejaman yang mengerikan terhadap anak-anakku. 

Mereka, kelompok jahat itu, dengan dirorong oleh nafsu dan kekuasaan sedang berusaha
menciptakan sebuah perang nuklir di Iran. 

Kamu, anakku, harus berdoa kepada Allah Bapa agar  didalam KerahimanNya yang besar
berkenan membuka hati mereka untuk menghentikan terjadinya perang ini.  

Janganlah luntur imanmu, anak-anak, karena doa-doamu sedang bekerja, 

Berbagai  kejahatan,  termasuk  aborsi,  euthanasia,  pelacuran,  serta  penyimpangan  sexual
semakin melemah di dunia saat ini. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah   Rosario  Kudusku,  anak-anak,  jika  mungkin  didalam
kelompok-kelompok doa, dimana saja. 

Setan sedang kehilangan kekuatannya ketika tumitku mengancurkan kepala ular itu. 

Tidaklah lama lagi waktu bagi kedatangan Puteraku itu tiba di dunia. 

Lebih dahulu Dia memberimu kesempatan terakhir untuk bertobat. 

Kemudian Dia akan mempersiapkan dunia bagi KedatanganNya Yang Kedua.

57



The Warning Indo 2012

Waktunya sudah sangat singkat sekarang.

Anak-anak, doa adalah senjata untuk melawan pasukan setan di saat penganiayaan akhir
yang mereka rencanakan terhadap umat manusia. 

Ingatlah  bahwa  Bapaku  Yang  Kekal  melalui  belas  dan  kasihNya  akan  melindungi  kamu
semua yang percaya kepadaNya. 

Bagi  mereka  yang  tetap  tidak  mau  mematuhi  Dia  dan  menyangkal  kebenaran  dari
keberadaan  Puteraku  yang  terkasih,  berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  demi  keselamatan
mereka. 

Waktunya sudah siap. Bukalah hatimu terhadap Kerahiman Ilahi dari Puteraku. 

Langit  akan mulai  berubah sekarang dan kemudian semua orang akan melihat keajaiban
besar itu dibuka dihadapan mereka. Bersiaplah. 

Persiapkanlah  rumahmu,  dan  berdoalah  Rosario  Kudusku  di  setiap  kesempatan  untuk
melonggarkan cengkeraman setan.

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

319. Rahasia terakhir dari Fatima mengungkapan kebenaran adanya sekte jahat dari setan
yang memasuki Vatikan  

Kamis, 26 Januari 2012 jam 21.40
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PuteriKu yang terkasih, inilah saatnya bagi misteri-misteri yang utuh dari Kerajaan Ilahiah
dinyatakan kepada dunia. 

Kebenaran itu telah tersembunyi selama beberapa waktu. Pengakuan atas campur tanganKu
di dunia, melalui berbagai keajaiban, penampakan dan komunikasi ilahiah, kepada jiwa-jiwa
pilihan, telah dikesampingkan oleh GerejaKu selama bertahun-tahun. 

Mengapa  GerejaKu  harus  menghalangi  kebenaran  itu  ketika  ia  diperlukan  untuk
menguatkan  iman  anak-anakKu  dimana-mana  hingga  hal  itu  hanya  diketahui  oleh  para
pejabatnya saja. 

Setiap visiuner yang sejati milikKu dan IbuKu Yang terberkati, pada mulanya sering diabaikan
dan dihinakan oleh GerejaKu. 

PuteriKu,  bahkan  rahasia  terakir  dari  Fatima  juga  tidak  dibuka  kepada  dunia  karena
rahasia  itu  mengungkapkan  kenyataan  adanya  sekte  jahat  dari  setan  yang  memasuki
Vatikan. 

Bagian terakhir dari rahasia itu tidak dibuka untuk melindungi sekte jahat itu yang memasuki
Vatikan dalam jumlah yang besar sejak penampakan IbuKu di tempat suci Fatima.

PuteriKu Lucia  juga dibungkam oleh para penguasa yang mengendalikan sebagian dari
Vatikan dimana para PausKu yang terkasih tak bisa mengatasinya.

Perhatikanlah  sekarang,  mereka  bukan  saja  menyelewengkan  kebenaran  atas  ajaran-
ajaranKu tetapi mereka juga mengajukan cara-cara baru didalam penyembahan didalam
Gereja Katolik yang justru menghina Aku dan BapaKu Yang Kekal. 

Gereja Katolik adalah Gereja yang satu dan benar dan ia juga menjadi sasaran utama bagi
setan serta sekte jahatnya. 

Kebenaran itu berasal dariKu. 
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Kebenaran itu membuat  manusia merasa  tidak  nyaman karena kebenaran itu  menuntut
pengurbanan pribadi.

Kebenaran itu menyebabkan kemarahan dalam beberapa kesempatan, dan dalam banyak
kesempatan lainnya ia dianggap sebagai bidaah.

Namun hanya kebenaran itu yang bisa membebaskan kamu dari kebohongan. Kebohongan
yang berasal dari setan dan yang membawa beban berat bagi jiwamu. 

Saatnya telah tiba bagi kebenaran untuk dibuka di sebuah dunia yang telah dipenuhi dengan
kebohongan. 

PuteriKu,  begitu  banyak  kebohongan  yang  dihadirkan  dihadapan  anak-anakKu  melalui
agama-agama  palsu,  allah-allah  palsu,  para  pemimpin  palsu  dari  gereja,  para  pemimpin
palsu di bidang politik dan organisasi, serta media massa yang palsu.   

Banyak  sekali  kebenaran  itu  yang  disembunyikan.  Namun jika  kebenaran atas  apa  yang
terjadi di dunia ini dibuka saat ini, maka hanya sedikit saja orang yang mau menerimanya.

Hal yang sama juga terjadi  atas Sepuluh Perintah BapaKu.  Ini  adalah aturan-aturan yang
diberikan oleh BapaKu Yang Kekal melalui Musa, nabiNya. 

Kebenaran itu tak pernah berubah betapapun besarnya manusia berusaha merubahnya. 

Perintah-perintah BapaKu kini tidak lagi diterima terutama diantara gereja-gereja kristiani.  

‘Jangan membunuh’, hal ini berarti bahwa kamu tidak boleh membunuh manusia lain. Hal
itu tidak mengacu kepada kasus membela diri, tetapi didalam semua kasus lainnya. 
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Tak ada manusia yang boleh membunuh, baik itu melalui aborsi, hukuman mati, ataupun
euthanasia. Tak seorangpun yang diijinkan. 

Ini adalah sebuah dosa berat dan hukumannya adalah kehidupan kekal didalam neraka. 

PuteriKu, apakah anak-anakKu mau menerima hal ini? Tidak, bahkan mereka mengesahkan
undang-undang yang membuat dosa itu bukan hanya diterima tetapi juga seolah dimaafkan
di mata Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak begitu.

Masing-masing dari Sepuluh Perintah BapaKu telah dilanggar setiap hari. 

Namun gerejaKu tidak pernah mengajarkan betapa besarnya dosa ini. Mereka tidak pernah
mengatakan  kepada  umat  bahwa  mereka  akan  masuk  kedalam  neraka  jika  mereka
melakukan dosa berat dan tidak mau bertobat. 

HatiKu sangat terluka.

Mereka itu, gereja-gerejaKu, di seluruh dunia, tidak mengajarkan kebenaran. 

Banyak  dari  para  hamba kudusKu (rohaniwan)  tidak lagi  percaya  akan adanya  neraka
maupun Api Penyucian. 

Mereka tidak mau menerima perintah-perintah Bapaku. Mereka membiarkan segala dosa.

Mereka berbicara tentang kerahiman BapaKu tetapi  tidak menjelaskan akibat-akibat dari
kematian dalam keadaan dosa berat. Dengan tidak menjalankan kewajiban mereka, yang
telah diberikan kepada mereka, maka mereka sangat menentang Aku. 

Dalam banyak hal, mereka itu bertanggung-jawab atas hilangnya banyak sekali jiwa-jiwa. 

Sadarlah  akan  kebenaran  ini  kamu  semua  yang  mengaku  sebagai  umat  yang  beriman
kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Pencipta segala hal dan camkanlah hal ini. 
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Hanya ada satu kebenaran.

Tak bisa ada lebih dari satu kebenaran.

Selain dari kebenaran itu adalah bohong dan tidak berasal dari Bapa SurgawiKu, Allah Yang
Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu.  

Juru Selamatmu yang mengasihi

Yesus Kristus  

320. Panggilan  bagi  para  pejabat  Gereja  :  Persiapkanlah  kawananKu  bagi  saat
KedatanganKu Yang Kedua yang telah lama dinantikan di dunia 

Jumat, 27 Januari 2012 jam 23.50

Aku adalah Yesusmu yang mengasihi, Putera Allah Yang Maha Tinggi dan lahir dari Perawan
Maria Yang Tak Bernoda. 

PuteriKu yang terkasih, janganlah lupa bahwa jika kamu bekerja bagiKu kamu akan dianiaya,
karena umat manusia tidak senang mendengar kebenaran yang Kusampaikan kepadamu di
saat-saat akhir zaman ini. 

Sabda KudusKu telah ditolak sejak lama, namun saat ini tidak bisa lagi begitu. 

SuaraKu akan didengar di seluruh dunia. KasiKu akan dinyatakan dalam segala KemuliaanKu
dan  akhirnya  manusia  akan  bisa  membebaskan  dirinya  dari  belenggu  kejahatan  yang
dipasang pada pergelangan kakinya oleh setan.

Kebenaran ini  akan  merasuki  jiwa anak-anakKu,  dan membawa kebebasan yang mereka
nanti-nantikan sejak lama, tetapi sayangnya justru menimbulkan perpecahan.  

62



The Warning Indo 2012

Para hamba kudusKu yang  terkasih,  imam-imam dan semua pejabat  religious  didalam
Gereja Katolik yang kudus, ketahuilah bahwa Aku mengasihi kamu semua. 

Banyak dari kamu yang telah menyerahkan hidupmu bagiKu dengan kemurahan hati yang
besar. Hendaknya kini kamu bersandar kepadaKu. 

Kamu harus berdoa memohon tuntunan agar tetap kuat didalam imanmu dan agar kamu
bisa memiliki kearifan setiap saat. 

Jangan pernah mengalihkan padanganmu dariKu sesaatpun juga.  

Aku memintamu untuk mempersiapkan kawananKu agar mereka menyambut Aku selama
KedatanganKu Yang Kedua yang telah lama dinanti-nantikan itu di dunia.

Kamu  harus  bertekun dan  tidak  membiarkan  kasihmu  kepadaKu  melemah,  tidak  peduli
betapapun besarnya kamu ditekan. 

Kamu  adalah  para  muridKu  yang  sejati  dan  Aku  mendorongmu  untuk  mengangkat
senjatamu untuk menyelamatkan GerejaKu. Gereja ini  yang didirikan diatas fondasi  Batu
Karang oleh muridKu yang terkasih Petrus, tak akan runtuh. 

Musuh akan mengira bahwa ia bisa dihancurkan namun itu adalah anggapan yang bodoh.

Tak  seorang akan atau  bisa  menghancurkan GerejaKu.  Dari  puing-puing  ia  akan bangkit
mewartakan KemuliaanKu ketika Aku datang kembali untuk menyelamatkan KerajaanKu di
dunia. 

Janganlah kamu meninggalkan Aku, Juru Selamatmu yang mengasihi, selamanya.  

Karena jika tanpa Aku maka tak ada terang. Tanpa terang maka tak ada masa depan.
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PuteriKu, Aku memberikan doa   Perjuangan (22) ini kepada dunia agar para pejabat Gereja
Katolik mendaraskannya 

Yesusku yang terkasih  

Kuatkanlah aku dan pertahankanlah agar nyala api kasihku kepadaMu tetap berkobar 

Setiap saat dari kehidupanku 

Jangan biarkan kobaran kasihku kepadaMu berkedip ataupun padam

Jangan biarkan aku lemah menghadapi godaan 

Berilah aku rahmat yang diperlukan untuk menjalani hidup baktiku, devosiku, kesetiaanku

Untuk menegakkan ajaran-ajaran Gereja Katolik Ortodox 

Aku mempersembahkan kesetiaanku kepadaMu setiap saat

Aku berjanji untuk ikut berjuang didalam pasukanMu

Agar Gereja Katolik bangkit kembali didalam kemuliaan 

Untuk menyambut Engkau, Yesus yang terkasih, ketika Engkau datang kembali. 

Amin 

Juru Selamatmu yang mengasihi

Yesus Kristus 

Raja seluruh umat manusia  

321. Perawan Maria : Berdoalah bagi Paus Benediktus dengan segenap hatimu

Sabtu, 28 Januari 2012, jam 21.00
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Anakku,  kekuatan  setan  semakin  lemah  hari  demi  hari,  sementara  Roh  Kudus  terus
merentangkan sayapNya menaungi seluruh anak-anak Allah.

Iman  dan  kasih  kepada  Allah  semakin  bertumbuh  dimana-mana  karena  doa-doa  serta
rahmat istimewa yang diberikan kepada anak-anakku oleh Bapaku, Allah Yang Maha Tinggi.
Pertobatan semakin banyak. Banyak dari anak-anakku yang tidak menyadari hal ini, namun
kamu akan bisa melihatnya jika kamu mau membuka matamu.

Anakku, berdoalah bagi Paus Benediktus dengan segenap hatimu. Dia sangat menderita dan
dengan berbagai cara dia merasa kesepian didalam kesedihannya karena kemurtadan yang
disaksikannya baik diluar maupun didalam Vatikan. 

Hari-harinya di  Tahta Suci  telah diperpanjang dan karena inilah maka banyak kekacauan
yang ditimbulkan oleh setan juga telah berhasil dihindarkan.

Doa,  anak-anakku,  adalah laksana gelegar  guntur  di  langit.  Doa-doamu didengarkan dan
dijawab di Surga, anak-anakku. 

Hal ini amat baik. Lanjutkanlah berdoa Perjuangan yang diberikan kepadamu, anakku. 

Berikut ini adalah doa   Perjuangan (23) bagi keselamatan Paus Benediktus :

Oh Bapa Yang Kekal, demi PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus 

serta penderitaan yang ditanggungNya untuk menyelamatkan dunia dari dosa.

Kini  aku berdoa agar Engkau sudi  melindungi  WakilMu Yang Kudus,  Paus Benediktus,
Kepala GerejaMu di dunia.

Agar diapun akan berusaha menolong menyelamatkan anak-anakMu serta semua hamba
kudusMu,

dari siksaan setan serta semua pasukannya yang terdiri atas para malaikat durhaka yang
berjalan di dunia untuk mencuri jiwa-jiwa.
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Ya Bapa, lindungilah PausMu ini agar anak-anakMu bisa dituntun di jalan yang benar
menuju SurgaMu yang baru diatas bumi.

Amin.

Ratu Dunia 

Bunda Keselamatan

322. Kerahiman IlahiKu akan digenapi sebagaimana dinyatakan kepada St.Faustina

Minggu, 29 Januari 2012, jam 21.18

Aku, Yesusmu, ingin menyampaikan kepada dunia bahwa Kerahiman IlahiKu akan digenapi
seperti yang dinyatakan kepada puteriKu Helena, St.Fautsina. 

Misteri ini akan dinyatakan dimana semua orang akan menyaksikan manifestasi akhir dari
cahaya kerahimanKu demi keselamatan umat manusia.  

Bagi  mereka  yang  mencemooh  kamu,  puteriKu,  dengan  mengatakan  bahwa  misteri  ini
pernah diungkapkan kepada dunia, hendaknya mereka mengetahui hal ini. 

Berapa banyak orang di dunia saat ini yang tahu mengenai janji Kerahiman IlahiKu? Sedikit
sekali, termasuk kamu, puteriKu. 

Tidakkah  para  pengikutKu  tahu bahwa Aku akan  datang  kembali  untuk  mempersiapkan
dunia bagi peristiwa besar ini?

Aku selalu  mempersiapkan anak-anakKu  bagi  peristiwa-peristiwa ini.  BapaKu  Yang  Kekal
mengutus  para  nabi  ke  dunia  dengan  satu  tujuan,  memberimu  peringatan  yang  cukup
sehingga  jiwa-jiwa  menjadi  peduli.  Percayalah  akan  karunia  nubuatan  ini.  Janganlah
menolaknya.  
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Janganlah kamu mengira bahwa dirimu tahu semua jalanKu, karena meski kamu mengasihi
Aku, kamu tidak selalu bisa mengenal Aku atau mengerti jalanKu. 

Bagi  kamu  yang  mencemooh  para  nabiKu,  ingatlah  bahwa  bukannya  mereka  yang  kau
cemooh itu, melainkan Aku. Mereka hanya sebagai sarana saja. 

Kamu, anak-anakKu, janganlah mengira dirimu mengenal Aku dengan sungguh, karena jika
kamu memang begitu,  kamu tak  akan menolak Aku.  Namun saat  ini,  sama seperti  para
muridKu ketika Aku berjalan diantara mereka dulu, kamu masih menolak kenyataan bahwa
Akulah yang kini sedang menuntun kamu kepadaKu.   

Kamu  mengulurkan  tangan  kirimu  kepadaKu,  tetapi  menempeleng  Aku  dengan  tangan
kananmu.  

Tidakkah kamu mendengar  Aku berbicara kepadamu saat  ini? Jika tidak, maka duduklah
dengan tenang dan berdoalah kepadaKu agar Aku bisa memenuhi hatimu yang kelelahan itu
dengan api dari Roh KudusKu.  

Aku  mengasihi  kamu  dan  jika  kamu  mengijinkan  Aku  masuk  kedalam  hatimu  tanpa
memasang perisai bajamu untuk menghalangi Aku, maka Aku akan membebaskan kamu.

Jika kamu membuka matamu dan melihat bahwa Aku, Juru Selamat Ilahimu, yang sedang
berbicara kepadamu ini, maka ikutlah Aku di jalan menuju Surga yang baru dengan kasih
dan kebahagiaan didalam hatimu. 

Jangan biarkan setan menanam keraguan didalam pikiranmu. Berdoalah agar dirimu cukup
kuat, rendah hati, didalam pikiran dan rohmu, untuk berlari menuju pelukanKu. 

Hanya jika kamu mau datang kepadaKu sebagai kanak-kanak, maka kamu akan menemukan
damai didalam jiwamu. Inilah satu-satunya cara untuk membiarkan Aku memasuki hatimu. 
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Yesusmu yang mengasihi 

323. Panggilan  Perawan  Maria  bagi  hari  doa  dan  puasa  untuk  mempersiapkan  diri
menghadapi Peringatan itu.

Minggu, 30 Januari 2012, jam 13.00

(Pesan ini diterima oleh Maria Kerahiman Ilahi setelah dua kali penampakan dari Perawan
Maria,  yang  satu  terjadi  pada  29  Januari  tengah  malam dan yang  kedua hari  Senin,  30
Januari jam 13.00, dimana saat itu Bunda Maria nampak sedih sekali).

Anakku, meski  Puteraku saat ini  datang untuk menyelimuti  seluruh bumi dengan cahaya
KerahimanNya, tetapi dengan berat hati pula aku terpaksa mengatakan kepadamu bahwa
ada banyak orang yang akan mati selama saat Peringatan itu. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi jiwa-jiwa mereka.

Kamu,  anakku,  hendaknya  mengajak  semua  pengikut  pesan-pesan  ilahi  ini  untuk
menjadikan besok,  hari  Selasa,  31 Januari  2012,  sebagai  hari  yang istimewa dan khusus
untuk berdoa. 

Pada hari itu, hendaknya kamu mendaraskan doa Rosario Kudusku dan doa Kerahiman Ilahi.

Jika mungkin, hendaknya setiap orang berusaha berdoa dan berpuasa pada hari itu. Dengan
begitu akan ada lebih banyak  lagi  jiwa-jiwa,  terutama mereka yang  berdosa berat  yang
berada pada saat kematiannya, bisa diselamatkan oleh kerahiman Puteraku yang terkasih
Yesus Kristus.

   

Aku menangis sedih sekali atas orang-orang yang malang itu yang tidak tahu betapa besar
rasa sakit dan kesedihan yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka kepada Puteraku.  

Kebahagiaan  dari  hadiah  yang  kini  dibawa  oleh  Puteraku  kepada  dunia,  dikotori  oleh
kesedihan atas mereka yang tak bisa diselamatkan karena pilihan mereka sendiri. 
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Kebohongan yang muncul  dan menyebar di  seluruh dunia yang dilakukan oleh jiwa-jiwa
yang gelap setelah Peringatan itu, haruslah dihentikan melalui doa-doamu. 

Berdoalah  agar  tak  seorangpun  yang  menolak  Kerahiman  Ilahi  Puteraku  selama  atau
sesudah Peringatan itu. Karena setiap jiwa yang musnah kedalam kebohongan itu adalah
jiwa yang akan ditangkap oleh setan.

Sebarkanlah pertobatan  dimana-mana,  anak-anak.  Terimalah aku sebagai  Mitra Penebus
dan Pengantara  yang bekerja  sama secara erat dengan Putera terkasihku,  Yesus Kristus,
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kehancuran kekal. 

Kasihku kepadamu, anak-anak, sangatlah besar. Aku memohon kerahiman bagi setiap jiwa
setiap detik dalam sehari dengan memohon pengampunan dari Bapaku. 

Tetapi  anak-anak,  kamu harus menolong dengan cara berdoa dan berkurban bersamaku
untuk menolong semua anak-anak Allah memasuki gerbang-gerbang Surga yang baru itu. 

Ibu Surgawimu

Bunda Keselamatan  

324. Yesus menyampaikan indulgensi penuh dengan absolusi menyeluruh

Selasa, 31 Januari 2012, jam 21.30

(Pesan ini  diberikan kepada Maria Kerahiman Ilahi  setelah adorasi  Ekaristi  Kudus selama
satu setengah jam)

PuteriKu  yang  terkasih,  betapa  Aku  berbahagia  sekali  atas  kasih  yang  diperlihatkan
kepadaKu oleh para pengikutKu yang amat berharga yang kasihnya terjalin erat dengan Hati
KudusKu. 
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Aku  senang  sekali  dengan  anak-anakKu  yang  setia  yang  kasihnya  kepadaKu  telah
memberiKu kebahagiaan ditengah segala kesedihanKu.   

Mereka  adalah  bagaikan  terang  yang  memberiKu  kekuatan  yang  diperlukan  untuk
menuntun pasukanKu. 

Mereka  ini,  anak-anak  pilihanKu,  mengira  bahwa  hanya  iman  mereka  saja  yang  telah
membawa mereka kepadaKu.  

Apa  yang  tidak  mereka  sadari  adalah  bahwa  Roh  KudusKu  turun  kepada  mereka,
terutama  kepada  mereka  yang  mau  membuka  hatinya,  hingga  mereka  bisa
mempersatukan sisa GerejaKu di dunia.   

Mereka  itu,  para  pengikutKu  yang  terkasih,  yang  memperlihatkan  kepatuhan,  keinginan
yang kuat serta kasih yang murni didalam jiwa mereka, akan menjadi fondasi diatas mana
Aku akan membangun kembali GerejaKu di dunia. 

PasukanKu, melalui kasih mereka kepadaKu, kini akan diberi dengan rahmat yang istimewa. 

Aku  memberi  mereka  dengan  Indulgensi  Penuh  agar  mereka  bisa  membawa  api  dari
pelitaKu sehingga mereka bisa menyebarkan pertobatan. 

Hadiah  dariKu  ini  akan  membuat  mereka  mampu  menyebarkan  kebenaran  atas  Sabda
KudusKu hingga ia bisa menyentuh hati orang-orang dimana saja mereka pergi.  

Hendaknya mereka mendaraskan doa ini  selama tujuh hari  berturut-turut,  maka mereka
akan diberi dengan absolusi menyeluruh serta kuasa dari Roh Kudus.

Doa Perjuangan (24)
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Oh Yesusku, Engkau adalah cahaya dunia  

Engkau adalah nyala api yang menyentuh semua hati

Kerahiman dan kasihMu tak ada batasnya. 

Kami ini tidak layak untuk ditebus 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.

Pergilah  didalam  damai,  para  pengikutKu  yang  terkasih,  dan  ingatlah  bahwa  kasihmu
kepadaKu telah menyelimuti HatiKu dan membahagiakan BapaKu Yang Kekal, IbuKu Yang
Terberkati, para malaikat dan para kudus di Surga.

Aku mengasihi kamu semua. Aku menantikan saat ketika Aku akan memeluk kamu masing-
masing didalam tanganKu sehingga kamu bisa menemukan damai, kasih dan sukacita yang
telah kau nantikan sepanjang hidupmu di dunia ini. 
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Yesus Kristusmu yang mengasihi  

325. Perawan Maria – Tak seorangpun bisa mencegah penyebaran Kitab Kebenaran ini
kepada dunia

Rabu, 1 Februari 2012, jam 20.15

Anakku,  jika  kamu  bekerja  bagi  Puteraku,  Yesus  Kristus  ,  kamu  harus  memperlihatkan
kepatuhan setiap saat.  

Janganlah  kamu  mempertanyakan  Sabda  KudusNya  ini,  karena  Dia  berbicara  tentang
kebenaran dan hanya tentang kebenaran saja. 

Banyak  sekali  anak-anakku  yang  mempertanyakan  setiap  kata  yang  diucapkanNya  sejak
awal. Karena setiap orang yang mematuhi Sabda KudusNya seperti yang ada didalam Kitab
Bapaku,  selalu  ada  saja  orang  lain  yang  mengartikan  SabdaNya  itu  dengan  cara  yang
berbeda.

Hendaknya kamu melakukan segala sesuatu yang diminta darimu atas petunjuk Puteraku.
Janganlah  kamu  tunduk  kepada  mereka  yang  ingin  agar  SabdaNya  disesuaikan  dengan
pengertian mereka sendiri. 

Anakku, bergeraklah sekarang dengan cepat untuk membawa pesan-pesan yang diberikan
kepada dunia oleh Puteraku ini untuk menyelamatkan para pendosa yang tersesat. 

Puteraku hanya memiliki satu intensi, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Janganlah takut anakku,  karena segala sesuatu yang dikatakan oleh Puteraku kepadamu
tidaklah bertentangan dengan ajaran-ajaran Gereja KudusNya di dunia. 

Segala hadiahNya ini kepada anak-anakku amatlah istimewa, dan semua itu diberikan di saat
ini, saat-saat akhir zaman ini, bagi seluruh jiwa-jiwa. 
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Begitu besarnya belas dan kasih Puteraku hingga Dia ingin melimpahi para pendosa dengan
rahmat yang istimewa untuk memastikan keselamatan mereka. 

Siapa  saja  yang  berusaha  menghentikan  Puteraku  didalam  tugasNya  ini,  untuk
mempersiapkan  dunia  bagi  KedatanganNya  Yang  Kedua,  akan  dihentikan  oleh  tangan
Bapaku Yang Kekal.

Karya  ini,  yang  membuka  Kitab  Kebenaran  ini,  dimana  meterai-meterai  dibuka,  adalah
merupakan salah satu tugas yang terpenting di dunia bagi Bapaku. 

Dunia telah dijanjikan menerima kebenaran ini pada saat ini. 

Seluruh  jiwa-jiwa,  baik  umat  beriman  maupun  mereka  yang  tidak  percaya,  hendaknya
diberitahu kebenaran ini karena mereka telah berjalan jauh dari Gereja hingga kebenaran ini
diberikan kepada mereka dengan cara seperti ini. 

Seluruh malaikat telah diutus ke dunia untuk melindungi umat manusia terhadap si penipu
serta segala kebohongan yang disebarkannya mengenai kebenaran dari keselamatan kekal. 

Umat manusia tidak ingin mendengar  kebenaran ini  dan banyak sekali  penghalang akan
diletakkan dihadapanmu, anakku, namun ia akan sia-sia. 

Tak  seorangpun yang  bisa  menghalangi  Kitab Kebenaran  ini  untuk  dinyatakan  kepada
dunia  dan  jika  mereka  berusaha  melakukannya  maka  kuasa  Bapaku  akan  dilepaskan
seperti kobaran api yang dicurahkan dari langit. 

Anakku, janganlah meragukan pesan-pesan ini jika ia diberikan kepadamu. 

Janganlah kamu merubah satu katapun untuk disesuaikan dengan keinginan mereka yang
akan membuatmu merubah Sabda Allah. 
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Hanya ada satu guru dan ia adalah Allah dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus.

Pergilah sekarang dengan keyakinan yang kau perlukan. 

Ingatlah bahwa pesan-pesan dari Puteraku ini adalah bagi semua anak-anak Allah dan bukan
hanya bagi Gereja Katolik saja atau hanya bagi umat pilihanNya saja, umat Yahudi. Ia adalah
bagi semua orang.

Setiap jiwa dikasihi secara sama oleh BapaKu. Tak ada jiwa yang dianggap lebih penting dari
pada yang lain. 

Ibu Surgawimu

Bunda Keselamatan  

326. Apakah  kamu  mengira  bahwa  Aku  akan  mengabaikan  kamu  hingga  saat  Hari
Pengadilan itu? 

Kamis, 2 Februari 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih,  betapa bahagianya Aku melihat  tanggapan dari  para  pengikutKu
terhadap karuniaKu yang besar ini yang berupa indulgensi penuh bagi pengampunan yang
menyeluruh. 

Tetapi betapa sedihnya Aku atas hati yang tidak bersyukur yang menolak karuniaKu itu.  

Jiwa-jiwa ini tidak mengerti bahwa hanya Allah Bapa saja yang bisa memberikan karunia
indulgensi penuh ini. 

Apakah hal itu diberikan kepada dunia melalui WakilKu yang kudus atau olehKu sendiri, Juru
Selamat Ilahimu, hal itu sama saja. 
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Apa  yang  penting  adalah  bahwa  hanya  sedikit  saja  waktu  yang  tersisa  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa umat manusia. 

Bagi  mereka  yang  mempertanyakan  SabdaKu  ini,  ketahuilah  bahwa  Aku  adalah  Juru
Selamat Ilahimu yang berbicara kepadamu dari Surga.

Tidakkah kamu mau menerima kenyataan bahwa Aku ada? Bahwa Aku ingin memberimu
sebuah pesan di saat-saat akhir zaman ini? 

Apakah kamu mengira bahwa Aku akan mengabaikan kamu hingga Hari  Pengadilan itu?
Bahwa Aku tidak mempersiapkan jiwamu dengan berbicara kepadamu dengan cara seperti
ini? 

Jika kamu percaya kepadaKu, maka kamu harus percaya akan adanya campur tangan ilahi.
Jika tidak, maka kamu tidak mau membuka hatimu. 

Bagaimana kamu bisa tahu bahwa ini adalah Aku?

Aku memintamu untuk duduk sekarang, dan bicaralah kepadaKu secara pribadi. Mintalah
kepadaKu rahmat dari Roh Kudus maka Aku akan segera menanggapinya dengan membuka
dan memurnikan jiwa-jiwa. 

Letakkanlah senjatamu dan ijinkanlah Aku memberimu karunia yang istimewa ini. 

Ketahuilah bahwa jika kamu menolak hadiah-hadiahKu ini maka kamu telah menolak Aku.
Bukankah hal ini juga berarti bahwa kamu akan menolak kerahimanKu? 
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Tundukkanlah kepalamu dan mintalah pengampunan. Jika kamu datang kepadaKu dengan
rasa syukur dan rendah hati, maka Aku akan menerangi kamu menuju kebenaran. 

Jika  kamu  membuka  matamu  terhadap  kebenaran,  maka  air  mata  kesadaranmu  akan
tercurah  keluar  dan  kamu  akan  berterima-kasih  kepadaKu,  akhirnya,  atas  karunia
pengampunanKu yang besar ini.  

Juru Selamat Ilahimu

Yesus Kristus 

327. Perawan Maria  – Kebencian adalah kebencian.  Tidak ada dua macam. Semuanya
adalah sama.
Sabtu, 4 Februari 2012, jam 10.09

Anakku, setan sedang menyebar di tempat-tempat tertentu di dunia ini dengan cepatnya.

Sementara itu perang sedang dikobarkan dengan melalui kebencian didalam hati, dan pada
saat yang sama Roh Kudus juga membanjiri jiwa-jiwa yang lainnya di bagian-bagian yang lain
dari dunia ini.

Pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa telah dimulai. Kebaikan melawan kejahatan,

Anakku,  janganlah  mengira bahwa jiwa-jiwa yang  keras  kepala adalah  orang-orang yang
tidak percaya atau yang imannya setengah-setengah.

Banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Puteraku, Yesus Kristus, kini akan menjauh
karena berbagai cobaan.  

Pikiran mereka dipenuhi dengan keraguan yang membuat mereka buta terhadap Sabda dari
Puteraku ketika Dia berbicara kepada dunia melalui kamu, anakku.

Kebencian mereka terhadap Sabda KudusNya adalah sekuat kebencian yang diperlihatkan
oleh para pembunuh terhadap para kurbannya.

Kebencian berasal dari si penipu.

Kebohongan  disebarkan  oleh  setan,  yang  menggunakan  jiwa-jiwa  yang  lemah  untuk
menggerogoti kebenaran.

Kebencian adalah kebencian. Tak ada dua macam. Semuanya adalah sama saja.
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Kesombongan dari  jiwa-jiwa yang setia kini  akan dikacaukan sebagai  upaya terakhir  dari
setan  untuk  menghalangi  pesan-pesan  yang  sangat  penting  bagi  dunia  ini  agar  tidak
menyebar. 

Puteraku membutuhkan dukungan dari para pengikutNya yang terkasih untuk membentuk
pasukanNya di dunia. Pasukan ini akan muncul dari para pengikutNya yang setia. 

Yakinlah bahwa kelompok inilah yang hatinya lebih dahulu menjadi keras kepala.

Kamu tak bisa mengeraskan lagi  suatu jiwa yang telah berada didalam kegelapan. Maka
jiwa-jiwa yang berada didalam terang yang akan digodai oleh si penipu.

Kemudian mereka akan menyebarkan kebohongan untuk menyakiti hati Puteraku serta
menghalangi karya ini.  

Mereka tidak sadar bahwa hal ini terjadi atas diri mereka, karena mereka mengira sudah
menjadi tugasnya untuk membela kebenaran dari Sabda Puteraku.

Dengan menemukan kesalahan didalam pesan-pesan yang diberikan Puteraku kepadamu
ini, anakku, maka Puteraku akan merasa tersiksa.

Fondasi pokok dari GerejaNya akan segera membelakangi Dia. Mereka akan menyangkal Dia
dan kemudian mereka akan menyalibkan Dia lagi.

Kesombongan menghalangi mereka untuk membuka mata mereka ketika Puteraku berdiri
dihadapan mereka saat ini dengan tanganNya terbuka untuk mengasihi.

Anakku,  aku  meminta  agar  semua  anak-anak  Allah  bersatu  padu  untuk  berjuang  demi
keselamatan seluruh jiwa-jiwa.

Anakku, banyak sekali yang tidak mau mendengar pesan-pesan ini sekarang, namun setelah
Peringatan itu terjadi, mereka akan bersedia mendengar.
Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi jiwa-jiwa yang melukai, memfitnah, dan menyebarkan
kebohongan mengenai dirimu.

Kini aku akan memberimu doa Perjuangan (25) untuk memohon perlindungan bagi semua
visiunerku serta mereka yang dipilih oleh Allah Bapa untuk menyebarkan Sabda KudusNya di
dunia saat ini.

Oh Allah Yang Maha Tinggi
Aku  mohon  kepadaMu  berilah  perlindungan  kepada  semua  utusanMu  yang  kudus  di
dunia
Aku berdoa agar mereka dilindungi dari kebencian orang-orang lain
Aku mohon agar Sabda KudusMu segera menyebar ke seluruh bumi
Lindungilah  para utusanMu dari  segala  fitnah dan penyalah-gunaan,  kebohongan dan
bahaya
Lindungilah keluarga mereka dan naungilah mereka dengan Roh KudusMu setiap saat
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Agar segala pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada dunia bisa diikuti dengan rasa
penyesalan yang tulus serta kerendahan hati. Amin.

Anakku, kesombongan adalah sebuah sifat yang paling tidak berkenan di mata Bapaku. Ia
lebih menyakitkan bagiNya ketika dosa kesombongan itu menguasai  jiwa-jiwa yang setia
serta jiwa-jiwa kudus dimana mereka menolak menerima kebenaran dari Sabda KudusNya
yang diberikan kepada dunia saat ini melalui para utusanNya.

Hendaknya mereka meminta karunia kearifan yang hanya diberikan oleh kuasa Roh Kudus
kepada jiwa-jiwa yang sederhana dengan hati yang murni yang tak memiliki kesombongan
serta kecongkakan.

Ibumu yang mengasihi
Bunda Keselamatan

328. Peperangan  yang  menyangkut  Iran,  Israel,  Mesir  serta  Siria  adalah  saling
berhubungan

Sabtu, 4 Februari 2012, jam 10.55

PuteriKu yang terkasih, kesetiaanmu kepadaKu terus diuji  setiap hari. Banyak sekali  yang
berusaha menghentikan kamu didalam tugas bagiKu ini, namun mereka tak bisa melakukan
hal  ini  karena  perlindungan  yang  kudus  diberikan  kepadamu  dari  Surga.  Mereka  yang
berusaha  menimbulkan  sakit,  penderitaan,  serta  penyalah-gunaan  atas  dirimu,  akan
dihukum. Aku tidak akan membiarkan perbuatan itu. 

Ingatlah, telah dinubuatkan bahwa tak ada manusia yang bisa menghentikan api Roh Kudus
yang akan tercurah melalui pesan-pesanKu bagi seluruh umat manusia. 

Karena itu Aku meminta agar kamu terus mengabaikan semua penghalang yang diletakkan
dihadapanmu dan tidak menghiraukan kebencian itu sebab ia berasal dari setan. 

Jika kamu terlibat didalam kebencian maka ia akan menyebar. 

Abaikanlah  hal  itu  maka  ia  akan  mati  karena  ia  tidak  menemukan  makanan  yang
diperlukannya untuk bisa bertumbuh dan membusuk. 

Kini  Aku memintamu untuk mengatakan kepada anak-anakKu bahwa peristiwa-peristiwa
yang dinubuatkan didalam Kitab Wahyu kini sedang dibuka di dunia. 
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Anak-anakKu tidak perlu merasa takut karena iman dan doa-doa mereka akan menolong
melarutkan segala akibat dari peperangan, pembunuhan, kelaparan dan kemurtadan ini. 

Peperangan akan terjadi yang melibatkan Iran, Israel, Mesir serta Siria. Semuanya akan
saling berhubungan. 

Begitu juga Italia akan menderita kejatuhan yang dikaitkan dengan munculnya nabi palsu
serta pasangannya, antikris.

Berdoalah yang banyak agar negara-negara tidak terseret kedalam sebuah kekuatan global
yang akan mengendalikan uangmu. Sebab jika mereka sampai berhasil maka keadaan akan
menjadi sangat sulit. 

Berdoalah kepada Allah Bapa agar Dia mencegah kekejaman ini. 

Berdoa  bagi  jiwa-jiwa  orang  lain  akan  menyelamatkan  jiwamu  sendiri.  Inilah  yang
Kuminta. Doa. 

Berdoalah juga memohon pertobatan.

Tidaklah  lama  lagi  sejak  sekarang  hingga  semuanya  menjadi  bisa  dirasakan,  puteriKu.
Semuanya akan berjalan baik jika sekali pertobatan itu terjadi setelah Peringatan itu. 

Pergilah  sekarang  dan  katakanlah  kepada  anak-anakKu  agar  tidak  merasa  takut  ketika
mereka mewartakan SabdaKu. Aku akan berdiri disamping mereka. 

Jika mereka diejek, mereka boleh merasa pasti akan kebenaran dari hal ini, Sabda KudusKu
ini. 
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Yesusmu yang mengasihi 

329. Allah Bapa : Dunia akan mengalami sebuah Pemurnian – campur tanganKu sangat
diperlukan

Sabtu, 4 Februari 2012, jam 15.00

PuteriKu, dunia akan segera mengalami sebuah pemurnian akibat dari dosa-dosa yang amat
mengerikan yang dilakukan oleh umat manusia. 

Setelah banyak dari pemurnian ini telah dibatalkan, maka kini tanganKu akan segera jatuh
kepada kejahatan yang menyebar di segala penjuru.

Begitu banyak sekali kebencian terhadapKu, Allah Bapa, yang harus dihentikan atau anak-
anakKu akan menderita kengerian yang lebih besar lagi. 

Kini  Aku  mempersiapkan  dunia  bagi  berbagai  perubahan  yang  diperlukan  untuk
memurnikan  bumi  ini  agar  ia  selaras  dengan  rencanaKu  untuk  menyelamatkan  umat
manusia. 

Banyak sekali jiwa-jiwa yang tersiksa oleh dosa. 

Aku adalah Allah dari seluruh ciptaan dan Aku tidak akan diam saja menyaksikan anak-
anakKu saling menghancurkan satu sama lain. 

PuteriKu,  ada sebuah rencana jahat  untuk  menghancurkan  banyak  sekali  umat  manusia
melalui perang.  

Peperangan ini bukanlah sebuah kebetulan saja. 
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Sudahkah kamu melihat banyak peristiwa yang terjadi di berbagai bangsa dimana-mana?

Ini  adalah  karena  ulah  dari  tangan  antikris  yang  menunggu  dengan  sabar  bagi  saat
kemuliaannya di dunia.

Ketika bangsa-bangsa sudah bertekuk lutut kepadanya, dia akan masuk dan menciptakan
sebuah damai yang palsu ciptaannya sendiri. Hal ini merupakan topeng penipuannya.  

HukumanKu akan dilepaskan kepada bangsa-bangsa yang ikut serta didalam penipuan ini
untuk mengendalikan dunia melalui penguasaan atas bangsa-bangsa. 

Tetaplah  kamu  kuat,  puteriKu,  bagi  saat  ini,  ketika  dunia  akan  terguncang,  yang  tidak
berlangsung lama. Hal itu memang perlu untuk membangunkan anak-anakKu. 

Mereka itu, anak-anakKu, telah diperingatkan, tetapi suaraKu ditolak. 

Anak-anakKu  yang  malang  yang  menjalani  kehidupan  yang  baik  dan  yang  terus
memperhatikan  dengan  rasa  cemas  atas  kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  ini  hendaknya
mereka sadar bahwa campur tanganKu diperlukan. 

Jika  Aku  tidak  menghentikan  apa  yang  sedang  terjadi  ini  maka  banyak  sekali  umat
manusia akan dihancurkan. 

Berdoalah agar anak-anakKu mau berdoa demi perdamaian di negara-negara mereka. 

Janganlah takut mewartakan SabdaKu meski kamu dianiaya. Bagi satu jiwa yang mengakui
iman mereka secara lantang sudah cukup untuk mempertobatkan ratusan jiwa. 

Pergilah dalam damai. Waktunya telah tiba bagiKu, Allah Bapa, untuk membuka meterai-
meterai.  Hanya  dengan  begitu  maka  umat  manusia  akan  menerima  kenyataan  bahwa
mereka itu tak berdaya. 
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Mereka tak bisa mengendalikan dunia karena hal itu memang tidak boleh.

Hanya  Pencipta  umat  manusia  yang  memiliki  kuasa  atas  setan,  dan  kini  Aku  akan
melepaskan sebuah hukuman kepada hati yang beku serta jiwa-jiwa yang gelap yang telah
bersumpah setiap kepada setan. 

Tahap akhir dari pemurnian itu kini akan mulai.

Allah Bapa 

330. Perawan Maria – Jika kamu berdoa Rosario, kamu bisa menyelamatkan bangsamu.

Minggu, 5 Februari 2012, jam 13.15

Anakku, aku memanggil semua anak-anakku untuk berdoa demi persatuan dunia saat ini.  

Kepercayaan akan Puteraku semakin menghilang dan anak-anakku kini  menjadi  jiwa-jiwa
yang tandus.  

Aku adalah Hati Yang Tak Bernoda milikmu, dan melalui kasihku kepada Puteraku, Yesus
Kristus, aku akan bekerja sama denganNya untuk menyelamatkan umat manusia.   

Dengan berdoa kepadaku agar  mengantarai  kamu,  aku memohon kepada Bapaku,  Allah
Yang Maha Tinggi, untuk menahan tangan pengadilanNya agar tidak sampai menjatuhkan
hukuman  yang  keras  kepada  dunia  ini  untuk  menghentikan  kejahatan  yang  semakin
menyebar, 

Aku akan menolongmu, anak-anak, untuk semakin mendekati Hati Puteraku. Jika kita mau
bekerja sama, anak-anakku, maka kita bisa membatalkan bencana-bencana di seluruh dunia
ini.  
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Janganlah  kamu melupakan doa Rosario  Kudusku ini  karena jika  kamu mendaraskannya
setiap hari maka kamu bisa menyelamatkan bangsamu. 

Kuasa setan semakin lemah jika kamu mendaraskan doa Rosario. Dia akan berlari kesakitan
dan tanpa daya. Maka penting sekali  agar kamu, dengan iman kristiani apapun yang kau
peluk, bersedia mendaraskan doa ini paling tidak sekali sehari. 

Banyak sekali orang yang tidak mau menerima aku, Ibu mereka. 

Seperti halnya Puteraku, maka aku juga ditolak, diejek, dihinakan dan direndahkan. Namun
dengan meminta pertolonganku, aku bisa membawa jiwa-jiwa langsung kepada Hati Kudus
Puteraku, Yesus Kristus.  

Anak-anakku,  Puteraku,  Yesus  Kristus,  adalah  Juru Selamatmu,  dan Dia tak  akan pernah
menolak seorang pendosa betapapun gelapnya jiwamu.   

Jika kamu menyesal karena kamu telah menentang Dia, panggillah aku, Ibumu yang penuh
kasih, dan aku akan menggandengmu menuju kepadaNya.  

Puteraku sudah bersiap-siap untuk datang dan mengajak  semua anak-anakNya bersama-
sama,  sehingga  kamu  semua bisa  bersatu  bersamaNya  didalam  Surga  Yang  Baru  diatas
bumi. Hanya jiwa-jiwa yang murni dan rendah hati yang bisa memasukinya. 

Kamu harus memulai  persiapanmu sekarang.  Mulailah dengan mendaraskan doa Rosario
Kudusku.  

Begitu pentingnya doa ini hingga ia layak mejadi sebuah Doa Perjuangan.

Doa Perjuangan (26) : doa Rosario Kudus kepada Perawan Maria 
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Anak-anak, rasakanlah damai ketika kamu merenungkan doa Rosarioku.  

Sementara rahmat dicurahkan kepadamu setelah kamu mendaraskan doa itu, maka kamu
akan tahu bahwa si penipu berlari menjauh darimu untuk digantikan dengan kasih. Kasih
yang berasal dari Bapaku Yang Kekal.

Jika kamu memiliki kasih didalam hatimu maka kamu akan tahu bahwa kamu memenangkan
pertempuran untuk mengalahkan setan. 

Ratu Para Malaikat 

Bunda Keselamatan 

331. Doa Perjuangan (26). Berdoalah Rosario untuk membantu menyelamatkan bangsamu

Minggu, 5 Februari 2012, jam 13.15

(Dalam sebuah pesan kepada Maria Kerahiman Ilahi hari Minggu 5 Februari 2012, Bunda
Maria meminta orang-orang agar berdoa Rosario untuk membantu menyelamatkan bangsa
mereka). 

Janganlah lupa akan pentingnya doa Rosariku karena jika kamu mendaraskannya setiap hari
kamu bisa menolong menyelamatkan bangsamu. 

Kuasa setan semakin lemah jika kamu mendaraskan doa Rosario. Dia berlari kesakitan dan
menjadi tak berdaya. Maka penting sekali, dengan iman kristiani apapun yang kau peluk,
agar kamu mendaraskan doa ini paling tidak sekali sehari. 

Doa sebelum Rosario :

Ratu Rosario Kudus, engkau berkenan datang ke Fatima untuk menyampaikan kepada ketiga
anak  gembala  disana,  adanya  kelimpahan  harta  rahmat  yang  tersembunyi  didalam  doa
Rosario. Tiupkanlah kedalam hatiku dengan sebuah kasih yang tulus akan devosi ini, agar
dengan merenungkan misteri-misteri dari Penebusan kami yang terkandung didalam doa ini,
aku bisa diperkaya oleh buah-buahnya dan memperoleh perdamaian bagi dunia, pertobatan
bagi para pendosa dan bagi Rusia, serta rahmat yang kuminta darimu didalam doa Rosario

84



The Warning Indo 2012

ini. (sebutkan permohonan anda). Aku memohon hal ini demi kemuliaan yang lebih besar
lagi  bagi  Allah, demi kehormatanmu sendiri,  dan demi kebaikan dari  jiwa-jiwa, terutama
jiwaku sendiri. Amin. 

Bapa Kami...

Salam Maria ...

Kemuliaan ...

Doa kepada Yesus seperti yang diminta oleh Bunda Maria (Oh Yesus, ampunilah dosa-dosa
kami...)

Kredo...

Salam Ratu Surga... 

(Salam  Ratu  Surga,  Bunda  Kerahiman,  hidup,  kebahagiaan  dan  pengharapan  kami.
Kepadamu  kami  merintih,  sebagai  anak-anak  Hawa  yang  terbuang.  Kepadamu  kami
menyampaikan keluh kesah, kesedihan dan tangis kami di lembah air mata ini. Arahkanlah
pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami, ya Pengantara yang murah hati, dan
setelah pengasingan kami ini, tunjukkanlah kepada kami Buah Rahimmu Yang Terberkati,
Yesus Kristus. Oh kemurahan hati, Oh kasih ! Oh Perawan Maria yang manis ! Doakanlah
kami, yang Bunda Allah Yang Kudus, agar kami layak menerima janji Kristus).

Doa setelah Rosario :

Ya Allah,  Putera  TunggalMu,  dengan melalui  hidup,  kematian  dan kebangkitanNya  telah
memperoleh ganjaran kehidupan kekal bagi kami. Kami mohon  kepadaMu, agar dengan
merenungkan  misteri-misteri  Rosario  Kudus   dari  Perawan  Terberkati  ini  kami  bisa
menjalankan isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya, melalui Kristus Tuhan kami.
Amin. 

332. Berdoalah agar perang nuklir yang akan memusnahkan sepertiga umat manusia bisa
dihindarkan

Senin, 6 Februari 2012, jam 20.15

PuteriKu yang terkasih, para pengikutKu hendaknya bersatu sebagai sebuah keluarga dan
tetap kuat.
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Aku memberikan rahmat kepada semua pengikutKu yang terkasih agar mereka tetap tenang
ditengah badai ini. 

Sementara  dunia  terus  berguncang  dengan  berbagai  cara,  maka  doa-doamu  telah
menghibur Aku saat ini.  

Betapa  amat  menghancurkan  HatiKu  jika  melihat  makhluk  yang  tak  berdosa  dibunuh
didalam  peperangan  di  Timur  Tengah.  Jiwa-jiwa  yang  malang  ini  disiksa  dan  sangat
menderita seperti Aku.

Kekejaman yang Kusaksikan  ini  akan  diringankan dan tangan  BapaKu akan menundanya
tetapi tidak akan menghentikan negara-negara ini untuk saling membunuh sesamanya. 

Meterai-meterai telah dibuka, puteriKu, dan peperangan akan segera muncul. 

Berdoalah  agar  kekejaman  global  dari  sebuah  perang  nuklir,  yang  akan  memusnahkan
sepertiga umat manusia, bisa dihindarkan. 

Aku membutuhkan lebih banyak lagi doa-doa, anak-anakKu. Aku tahu betapa sulitnya kamu
berdoa,  tetapi  tolong,  Aku  meminta  kepadamu,  undanglah  sebanyak  mugkin  kelompok-
kelompok doa, para sahabat dan keluarga-keluarga untuk berdoa demi perdamaian.

Kini Aku memberimu sebuah doa Perjuangan (27) demi perdamaian dunia 

Oh Yesusku, aku mohon belas kasihMu

Bagi mereka yang menderita akibat dari peperangan yang mengerikan

Aku mohon agar perdamaian diberikan kepada bangsa-bangsa yang teraniaya

Yang buta terhadap kebenaran dari keberadaanMu 
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Selimutilah bangsa-bangsa ini dengan kuasa Roh KudusMu 

Agar segera menghentikan penguasaan mereka atas jiwa-jiwa yang tak berdosa  

Kasihanilah  semua  negara-negara  milikMu  yang  tak  berdaya  menghadapi  kekejaman
setan yang merasuki seluruh bumi ini.

Amin. 

PuteriKu,  Aku  memintamu  untuk  bersabar,  karena  tidak  lama  lagi  Pengakuan  Iman  itu
terjadi. Sekali ia terjadi, maka segalanya menjadi tenang. 

Pergilah didalam damai dan kasih. Lebih dari itu, taruhlah segala kepercayaanmu kepada
Yesusmu yang mengasihi ini.  

Juru Selamatmu 

Yesus Kristus  

333. Berbagai misteri yang tersembunyi sejak lama didalam arsip Dunia Ilahiah

Selasa, 7 Februari 2012 jam 20.00

Aku adalah Yesusmu yang mengasihi, Putera Allah Yang Maha Tinggi, lahir dari Hati Maria
Yang Tak Bernoda. Aku datang dalam nama Tritunggal Kudus. 

PuteriKu yang terkasih, ini adalah hari-hari dimana kamu akan mengalami kesulitan yang
amat besar. Penderitaanmu itu jika kau serahkan kepadaKu dengan sukacita dan kepasrahan
didalam hatimu akan bisa menyelamatkan banyak  sekali  jiwa-jiwa.  Kamu harus  bersikap
berani  jika kamu melakukan hal  ini  dan janganlah  kamu khawatir  dengan kesehatanmu.
Karena  ini  adalah  cobaanmu  yang  lain  yang tidak  akan berlangsung  terlalu  lama,  untuk
membawa jiwa-jiwa yang tersesat itu kepadaKu. 

Kitab  KebenaranKu  diberikan  agar  umat  beriman  menyaksikan  pernyataanKu  mengenai
misteri-misteri yang telah lama tersembunyi didalam arsip Dunia Ilahiah.
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Kini  setelah kebenaran ini  dibuka,  manusia harus menerima bahwa  Sabda KudusKu kini
akan dihadirkan kepada setiap orang untuk dicerna. 

Hal ini akan membawa kelegaan yang manis bagi jiwamu, namun bagi mereka yang berada
jauh dariKu, akan terasa sulit untuk menerimanya. 

Pahitnya  kebenaran  ini  memang  sulit  untuk  ditelan,  namun  jika  ia  diterima,  ia  akan
membawa penghiburan bagi mereka yang menerimanya, karena Aku, Yesusmu yang amat
berharga, datang kepadamu untuk memeluk kamu di saat-saat ini. 

 

Aku, Anak Domba Allah, kini datang untuk membawamu menuju keselamatanmu.  

Jika tanpa pertolonganKu hal itu tidaklah mungkin.

Aku membawa terang kepadamu saat ini dan kamu harus berjalan dibelakangKu sementara
Aku menuntunmu menuju Surga Yang Baru itu. 

Aku meminta kamu semua agar berani, kuat dan tidak merasa takut ditengah padang gurun
mengerikan tempat kamu berada kini. 

Memang hal itu tidak mudah, tetapi Aku berjanji kepadamu bahwa dengan kekuatan yang
akan Kuberikan kepadamu maka perjalanan ini tidaklah terlalu berat. 

Terimalah apa yang kau saksikan di dunia saat ini sementara pemurnian itu terus semakin
meningkat intensitasnya. Karena hal ini memang perlu. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah memohon kesabaran dan daya tahan, karena kamu harus
naik lebih tinggi  dari  kegelapan ini  dan menolong Aku membawa seluruh umat manusia
menuju terang. 
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Janganlah  kamu  kehilangan  pengharapan.  Ingatlah  bahwa  apa  yang  penting  adalah
persatuan seluruh umat manusia. 

Doa-doamu,  penderitaanmu  dan  kasihmu  kepadaKu  akan  membantu  mempersatukan
keluargaKu yang kudus dan amat berharga didalam SurgaKu yang baru diatas bumi.    

Pandanglah ke depan anak-anakKu,  karena itu adalah kehidupan ke tempat mana kamu
diarahkan jika kamu mematuhi Kehendak KudusKu. 

Aku  mengasihi  kamu dan memberkati  kamu anak-anak  yang  terkasih,  karena belas  dan
kasihmu kepadaKu, Juru Selamatmu yang mengasihi. 

Yesusmu 

334. Perawan Maria – Setan tak akan berhenti hingga Gereja Katolik dipukul jatuh

Rabu, 8 Februari 2012, jam 20.30

Aku adalah Yang Dikandung Tanpa Noda. Aku adalah Perawan Maria, Bunda Allah. 

Anakku, dunia yang malang ini sedang kacau dan ketika hal ini terus berlangsung, maka saat
Peringatan itu semakin dekat saja harinya.

Sudah dinubuatkan bahwa kebencian terhadap Puteraku akan menyebar kepada GerejaNya
di dunia. Dan hal ini telah terjadi.  

Setan tak akan berhenti hingga Gereja Katolik telah dipukul jatuh. 

Jika Gereja hancur maka ada dua kelompok yang muncul. Tetapi bagaimanapun besarnya
Gereja akan menderita, ia tak akan bisa mati. Hal ini tak akan terjadi, anak-anak.  
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Karena ketika Allah Bapa mengijinkan Gereja di dunia mengalami siksaan yang sama seperti
yang dialami oleh Putera TerkasihNya,  Yesus Kristus, maka seperti  halnya Puteraku yang
amat berharga, Gereja akan bangkit sekali lagi dengan mulia.  

Janganlah meninggalkan Gereja Katolik. 

Janganlah menolak gereja-gereja kristen yang lain milik  Puteraku. Karena kamu semua
adalah pengikut Kristus. 

Kamu semua yang setia kepada Puteraku, buanglah segala perbedaanmu dan bersatulah
bersama untuk memerangi antikris. 

Berdoalah demi persatuan semua anak-anak Allah melalui doa Perjuangan (28) ini

Ya Allah Yang Maha Tinggi 
Kami berlutut dihadapanMu memohon persatuan seluruh anak-anakMu   
Didalam pertempuran untuk mempertahankan Gereja-gereja Kristiani di dunia 
Jangan biarkan perbedaan kami memecah-belah kami di saat kemurtadan besar di dunia 
ini 
Didalam kasih kami kepadaMu ya Bapa yang terkasih  
Kami mohon kepadaMu, berilah kami rahmat untuk mengasihi satu sama lain dalam 
nama Putera TerkasihMu, Juru Selamat kami Yesus Kristus   
Kami memuji Engkau 
Kami mengasihi Engkau 
Kami bersatu untuk mendapatkan kekuatan guna mempertahankan Gereja-gereja 
Kristiani di dunia  
Didalam segala cobaan yang kami hadapi pada saat-saat mendatang. 

Amin. 

Percayalah  kepadaku,  anak-anak,  untuk  menuntunmu  menuju  Surga  yang  baru  dan
pemerintahan Puteraku diatas bumi sebagaimana yang seharusnya 
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Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

335. Akan segera muncul seseorang yang mengaku sebagai Diriku

Rabu, 8 Februari 2012, jam 20.45

PuteriKu yang terkasih, tidaklah lama lagi  segala nubuatan akan dibuka dihadapan dunia
yang tidak percaya ini. 

Terutama jiwa-jiwa kotor yang menghalangi Aku, Juru Selamat Ilahi mereka serta BapaKu
Yang Kekal, akan bisa melihatnya. Mereka akan heran mengapa hal ini terjadi dan untuk
pertama  kalinya  mereka  menyadari  bahwa  mereka  tak  bisa  menguasai  tujuan  dari
kehidupannya. 

Diluar segala kepercayaan sesat mereka serta apa yang mereka anggap benar selama ini,
mereka akan menyadari kebenaran itu. 

PuteriKu, berdoalah bagi  jiwa-jiwa ini,  betapapun jauhnya mereka dariKu, dan janganlah
kamu mengikuti daya tarik dari antikris serta nabi palsu itu. 

Segera akan muncul seseorang yang mengaku sebagai DiriKu. Tentu saja hal ini adalah tidak
benar, karena Aku tidak akan datang sebelum saat akhir itu. 

Dia  akan memperlihatkan segala  kemampuannya  yang  akan bisa  menipu jiwa-jiwa yang
malang agar percaya bahwa dia adalah Aku. 

Dia akan melakukan berbagai keajaiban, perbuatan-perbuatan damai yang besar, tindakan
kemanusiaan serta menarik perhatian banyak orang. 
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Dia akan dipuji-puji, dan kuasanya itu berasal dari setan, raja kegelapan.

Begitu meyakinkannya dia dengan memperlihatkan tanda-tanda dari para kudus yang besar
hingga banyak sekali hamba kudusKu yang tunduk didepan kakinya. 

PerkataanKu  yang  diberikan  kepadamu,  nabi  akhir  zaman  yang  sejati,  akan  ditolak  dan
dianggap bidaah.  

PuteriKu,  Aku  memberimu  banyak  peringatan  saat  ini  agar  banyak  anak-anakKu  bisa
mengetahui kebenaran ini sebelum hal ini terjadi. 

Janganlah kamu ditipu oleh mereka yang meninggikan dirinya di  matamu seolah mereka
adalah  kudus.  Janganlah  kamu  menjadi  bingung  dengan  berbagai  perbuatan  yang
nampaknya bersifat manusiawi, karena hal itu tidak selalu berasal dariKu.  

Setan adalah pembohong. Dia amat cerdik dan seringkali dia hadir dengan penampilan
luar yang penuh kasih dan kemurahan hati. 

Berhati-hatilah terhadap organisasi-organisasi  yang yang didirikan oleh orang-orang kaya
yang  memamerkan  upaya  mereka  untuk  menyelamatkan  umat  manusia.  Banyak  dari
mereka yang secara diam-diam berusaha untuk menolak SabdaKu. 

Penipuan seperti  ini  akan digunakan oleh antikris  untuk menarik  para pengikutnya yang
menjadi tokoh masyarakat namun mudah tertipu. 

Sekali  kamu tertipu  maka kamu akan  terperangkap.  Maka kamu akan dibodohi  dengan
harus  menerima Tanda Dari  Binatang itu dimana hal  ini  seharusnya kau hindari  dengan
segala cara atau kamu akan musnah dariKu selamanya. 

Berjagalah selalu setiap saat.
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Tugasmu adalah sederhana saja. Ingatlah bahwa hanya ada satu Allah, tiga pribadi didalam
Tritunggal Terberkati, Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus. 

Segala sesuatu yang lain yang dihadirkan kepadamu tidaklah ada. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

336. Perzinahan, pornografi dan pelacuran, semuanya adalah dosa berat

Kamis, 9 Februari 2012, jam 15.00

PuteriKu yang terkasih, manusia harus menjauhi perbuatan dosa dan segera. Banyak sekali
perbuatan dosa saat ini yang tidak lagi dianggap sebagai dosa. 

Banyak sekali keluhan diarahkan kepada BapaKu tanpa mereka merasa bersalah.

Anak-anak, kamu harus berhenti. Kamu sedang menghancurkan kehidupanmu sendiri. Setan
mengejek Aku ketika mereka menyombongkan jiwa-jiwa yang berhasil mereka curi dariKu
setiap detik. 

Jika kamu melihat jiwa-jiwa itu,  ada jutaan jumlahnya,  tumbang kedalam api  yang kekal
maka kamu akan mati karena terkejut.  

Betapa amat menghancurkan HatiKu jika menyaksikan kengerian yang diderita oleh jiwa-
jiwa itu, yang hidup didalam dosa-dosa yang mengerikan ketika mereka berada di  dunia
dulu.  

Dosa-dosa yang mereka lakukan tidaklah selalu sama seperti yang kau anggap sebagai dosa
berat. 
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Aku  berbicara  tentang  perzinahan,  ikut  serta  dan  menyaksikan  perbuatan  pornografi,
pelacuran, serta penyalah-gunaan sexual, yang begitu mudahnya diterima oleh dunia saat
ini

Aku juga mengacu kepada berbagai bentuk kebencian kepada orang lain serta mereka yang
menimbulkan penderitaan dan kesedihan bagi orang-orang yang kurang beruntung. 

Begitu juga dosa penyembahan berhala, dimana kamu telah menyembah harta benda diatas
segalanya meski semua itu tak ada artinya apa-apa kecuali abu belaka.

Tidakkah kamu mengerti bahwa sekali saja kamu berdosa seperti itu, maka kamu semakin
menjauh  dariKu  setiap  hari?  Kemudian  keadaan  akan  menjadi  sulit  bagimu  untuk
membebaskan dirimu dari cengkeraman raja kegelapan itu. 

Bangunlah  anak-anakKu.  Waspadalah  akan  keberadaan  neraka  dan  hendaknya  kamu
merasa takut jika sampai memasuki pintu-pintu gerbang dari hukuman kekal itu. 

Aku  berkata  seperti  ini  kepadamu  bukannya  untuk  menakut-nakuti  kamu,  tetapi  untuk
memastikan bahwa kamu mengerti bahwa dosa berat akan menuntunmu kesana jika kamu
tidak mau datang kepadaKu sekarang. 

Banyak doa sangat dibutuhkan untuk bisa kembali kepadaKu, tetapi dengarkanlah hal ini.
Jika kamu yang merasa putus asa, bersedih dan tak berdaya karena berada didalam jurang
dosa, mintalah kepadaKu maka Aku akan segera mengampuni kamu. 

Kamu harus memperlihatkan penyesalan hati yang tulus dan pergi mengaku dosa sekarang.
Jika  kamu  tak  bisa  mengaku  dosa,  daraskanlah  doa  Perjuangan  (24) berikut  ini  untuk
memperoleh indulgensi penuh bagi pengampunan dosa, selama tujuh hari berturut-turut.  

Oh Yesusku, Engkau adalah cahaya dunia. 

Engkau adalah nyala api yang menyentuh semua hati. 
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Kerahiman dan kasihMu tak ada batasnya. 

Kami ini tidak layak untuk ditebus 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 di atas 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.

Aku tak pernah melepaskan para pendosa dan Aku memiliki perhatian yang khusus kepada
mereka. 

Aku mengasihi mereka secara khusus namun Aku menolak dosa mereka.

Tolonglah Aku untuk menyelamatkan kamu, anak-anak. Janganlah kamu meninggalkannya
hingga terlambat.   

Yesusmu yang mengasihi 

337. Allah Bapa : Berbagai gempa bumi akan dirasakan, hal ini adalah bagian dari sebuah
pemurnian kecil sebelum saat Peringatan itu tiba

Jumat, 10 Februari 2012, jam 19.50

Aku adalah Allah Bapa, Pencipta segala sesuatu. Aku datang dalam Nama Tritunggal Kudus.

PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku menyatakan bahwa semua persiapan telah selesai bagi
saat kerahiman besar dari PuteraKu itu.  
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Beritahukanlah kepada anak-anakKu tentang kewajiban mereka untuk berdoa bagi seluruh
jiwa-jiwa yang menjauhkan diri dariKu, Bapa Yang Kekal mereka. Anak-anak, hanya kamu
yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa itu. 

Aku juga ingin memberitahu kamu bahwa ada sejumlah gempa bumi yang akan dirasakan
ketika  Aku melepaskan  sebuah pemurnian  kecil  untuk  menghukum jiwa-jiwa yang  jahat
yang menyiksa sesamanya. 

PuteriKu, sekali pemurnian ini selesai, maka itulah saatnya bagi terjadinya Peringatan itu. 

Umat manusia akan menghormati PuteraKu jika mereka mencari pengampunan atas jalan
hidup mereka yang telah menentang Aku. 

Banyak orang yang akan bertobat. Banyak pula yang akan mati. Bagi mereka yang akan mati,
jiwa-jiwa mereka bisa diselamatkan melalui doa-doamu. Setelah peristiwa itu, dunia akan
menjadi tenang dan kesempatan akan diberikan untuk bertobat. 

Ingatlah bahwa Aku mengasihi semua anak-anakKu, namun seperti halnya Bapa yang baik
hati, maka Aku musti menghukum anak-anakKu agar mereka mengerti perbedaan antara
yang benar dan yang salah. 

Pemurnian  ini  akan  membangunkan  anak-anakKu  dan  banyak  lagi  yang  akan  menerima
rahmat dengan rasa syukur, ketika rahmat itu dilimpahkan kepada umat manusia selama
Peringatan itu. 

Aku mengasihi kamu, anak-anak, dan sudah menjadi keinginanKu untuk menyelamatkan
kamu masing-masing  termasuk jiwa-jiwa yang keras kepala  yang tidak mau menerima
kenyataan akan keberadaan dari Tritunggal Kudus. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi.
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338.  WakilKu yang kudus dan malang, Paus Benediktus XVI, akan digulingkan dari Tahta
Suci di Roma 

Sabtu, 11 Februari 2012, jam 11.30

PuteriKu  yang  terkasih,  peperangan  semakin  meningkat  dimana-mana  dan  segera  saja
tangan BapaKu akan campur tangan untuk mengakhiri kejahatan ini. 

Janganlah takut karena rencana untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai dan tidak
akan lama lagi, sejak sekarang, KerahimanKu yang besar itu akan diberikan kepada kamu
masing-masing. Janganlah takut dengan ulah antikris, anak-anak yang terkasih, jika kamu
memiliki  kuasa dalam dirimu untuk melemahkan cengkeramannya atas  dunia ini  melalui
doa-doamu. 

Beberapa pemimpin dunia akan segera dibunuh dan WakilKu yang kudus dan malang, Paus
Benediktus XVI, akan digulingkan dari Tahta Suci di Roma. 

Tahun  lalu,  puteriKu,  Aku telah  mengatakan  kepadamu  adanya  persekongkolan  didalam
lorong-lorong Vatikan.

Sebuah rencana untuk menghancurkan WakilKu yang kudus telah dibuat sejak 17 Maret
2011 dan hal ini akan terlaksana karena ia sudah dinubuatkan. 

Wartakanlah Sabda KudusKu ke segala penjuru dunia sekarang dan rencanakanlah untuk
membuat  versi  cetakan  dari  pesan-pesanKu  ini  untuk  disebarkan  ke  berbagai  negara
sebanyak mungkin. 

Kamu  sedang  dituntun,  karena  itu  hendaknya  kamu  melaksanakan  apa  yang  terbaik.
Mintalah kepadaKu didalam doa untuk memberimu pertolongan maka ia akan diberikan. 

Yesusmu 
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339. Negara-negara lain akan mengikuti Inggris yang melarang doa di tempat umum 

Minggu, 12 Februari 1012, jam 10.30

Anakku,  betapa aku menangis  jika aku melihat betapa banyak orang berusaha melarang
penghormatan kepada Puteraku yang terkasih. 

Aku  telah  mengatakan  kepadamu  sebelumnya  bahwa  pertempuran  telah  dimulai.
Rencana-rencana telah dilakukan untuk melarang doa di tempat umum, doa kepada Allah,
Bapa, dan PuteraNya Yesus Kristus, di Inggris.  

Ini  hanyalah  permulaan  saja.  Segera  hal  itu  akan  diberlakukan  di  sekolah-sekolah  serta
tempat-tempat umum lainnya hingga akhirnya menjadi larangan dan dianggap melanggar
hukum jika  berdoa  didalam Gereja-gereja  yang  dipersembahkan  kepada  Puteraku  Yesus
Kristus. 

Kebencian yang ada diantara orang-orang termasuk mereka yang yang berkuasa terhadap
Puteraku  berarti  bahwa  mereka  akan  melakukan  segala  sesuatu  untuk  melarang
pelaksanaan kegiatan ibadah kristiani di tempat umum.  

Mereka yang membenci Puteraku berkata bahwa mereka tidak percaya kepada Puteraku.
Tetapi bagaimana mereka bisa sangat membenci seseorang yang tidak mereka percayai? 

Penghinaan mereka terhadap Puteraku akan semakin jelas sementara negara-negara lain
akan mengikuti Inggris untuk melarang pelaksanaan ibadah kristiani di tempat umum. 

Hal itu merupakan penentangan terhadap tindakan yang menghormati Puteraku.

Agama-agama lain yang percaya akan Allah Bapa juga akan menderita.  
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Namun  mereka  tak  akan  menderita  sebesar  Gereja  Katolik  Roma  serta  agama  kristiani
lainnya. Penderitaan mereka akan semakin besar.

Berdoalah, anak-anak, untuk mencegah kejahatan ini karena hal itu semakin nyata sekarang.

Sudah cukup lama mereka yang mengaku tidak percaya akan Puteraku, bersembunyi. 

Kini  mereka  akan  muncul  dengan  rasa  percaya  diri  dan  menganiaya  Puteraku  melalui
penderitaan yang mereka berikan kepada para pengikutNya.  

Berdoalah  yang  banyak,  anak-anak,  untuk  melindungi  imanmu  serta  hakmu  untuk
menghormati Puteraku di tempat umum tanpa merasa malu. 

Daraskanlah doa Perjuangan (29) ini untuk melindungi pelaksanaan ibadah kristiani : 

Oh Tuhanku Yesus Kristus 

Aku mohon kepadaMu, curahkanlah Roh KudusMu   

kepada semua anak-anakMu 

Aku mohon kepadaMu, ampunilah mereka yang jiwanya membenci Engkau 

Aku  mohon  agar  kaum  atheis  mau  membuka  hati  mereka  yang  keras  itu  selama
KerahimanMu yang besar nanti

dan  agar  anak-anak  yang  mengasihi  Engkau  bisa  menghormati  Engkau  secara
bermartabat untuk bangkit berdiri diatas segala penganiayaan

Penuhilah semua anak-anakMu dengan karunia rohMu agar mereka bisa bangkit 

dengan berani  dan memimpin pasukanMu menuju pertempuran akhir  melawan setan,
para iblisnya dan semua jiwa-jiwa yang menjadi budak terhadap janji-janji palsunya.  
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Amin 

Pergilah  dalam  damai  anakku,  dan  katakanlah  kepada  dunia  agar  mempersiapkan  diri
menghadapi ketidak-adilan yang besar ini. 

Terima kasih atas jawabanmu terhadap panggilanku hari ini. 

Maria, Ratu para malaikat 

Bunda Keselamatan 

340. Kitab Injil bukanlah disingkirkan demi pesan-pesan ini

Minggu, 12 Februari 2012, jam 15.00

PuteriKu yang terkasih, kemarin Aku tak bisa bertemu dengan kamu. Aku membangunkan
kamu pada  malam hari,  ingatkah  kamu? Kamu terlalu  lelah,  betapa  besarnya  Aku ingin
berbicara denganmu saat itu.  

Hari ini, Aku mendesakmu untuk berkata kepada dunia bahwa perang akan semakin meluas,
dan  jika  para  pengikutKu tidak  mau  berdoa  lebih  banyak  lagi  maka  perang  nuklir  akan
terjadi. 

Hal ini sudah dekat dan doa bisa membatalkan hal ini bersama-sama dengan tangan BapaKu
Yang Kekal. 

Aku  ingin  lebih  banyak  lagi  para  pengikutKu  yang  menyebarkan  Sabda  KudusKu  yang
diberikan kepada seluruh umat manusia demi kebaikan jiwamu.  

Kamu, puteriKu, sedang diserang oleh mereka yang berkata bahwa Kitab Suci dari BapaKu
dikesampingkan demi kepentingan pesan-pesan ini. Tetapi tidaklah begitu. 
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Pesan-pesanKu saat ini adalah untuk mendorong kembali ajaran-ajaran yang ada didalam
Kitab Injil karena ada banyak sekali manusia di dunia yang tidak tahu apa yang ada didalam
Kitab itu. 

Mereka juga  tidak  tahu  adanya  tanda-tanda peringatan  dari  akhir  zaman  jika  Aku tidak
menyatakannya kepadamu sekarang. 

Mengapa  begini?  Aku  harus  mempersiapkan  jiwamu  bagi  SurgaKu  yang  baru.  Aku  tak
pernah membawamu ke jalan yang lain.  

Karena hanya ada satu jalan ke Surga dan Akulah yang akan menuntunmu menuju pintu-
pintunya.  

Ikutilah perkataanKu.

Dengarkanlah panggilanKu.

Berjalanlah  bersamaKu  dengan  kepalamu  terangkat  tinggi  tanpa  merasa  takut  didalam
hatimu karena Aku menuntun pasukanKu untuk menolong Aku merebut kembali KerajaanKu
di dunia.  

Yesusmu yang mengasihi

341. Hari-hari akhir bagi setan : Laksana lebah, jika akan mati maka sengatnya akan paling
menyakitkan

Senin, 13 Februari 2012, jam 15.30

PuteriKu, ingatlah bahwa cukuplah bagi manusia untuk memandang ke sekitarnya agar bisa
mengetahui adanya perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia. 
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Peristiwa  normal  sehari-hari  seperti  yang  sebelumnya  terjadi,  kini  sudah  berubah.
Kebahagiaan  yang  kau  terima,  anak-anak,  dari  perolehan  materi,  telah  kehilangan
kemilaunya. Ia tak lagi menarik. Karena ia dicemari oleh topeng kehampaan. 

Mengapa hal ini terjadi? Tidakkah kamu tahu bahwa ia merupakan siksaan dari antikris serta
kehadirannya di dunia yang menebarkan bayang-bayang ini? 

Dia,  yang  merupakan  buah  dari  setan,  mencemari  segala  tingkatan  dari  masyarakatmu
termasuk di  bidang politik,  kekuatan  militer,  institusi  keuangan,  organisasi  kemanusiaan,
bahkan gereja-gerejamu. 

Tidak satu bidangpun yang lolos dari pengaruhnya untuk menyakiti umat manusia pada hari-
hari terakhirnya di dunia ini.  

Ingatlah bahwa Aku, Yesus Kristus, telah memberi kamu, para pengikutKu, kuasa dari Roh
Kudus untuk membuat penjahat ini menjadi tak berdaya. 

Semakin besar kamu bangkit didalam pertempuran ini melalui kekuatan dari imanmu maka
semakin lemah pula cengkeraman dari antikris.

Doa,  terutama  doa-doa  Perjuangan  yang  diberikan  kepadamu,  utusanKu,  akan  bisa
menolong mengusir setan ini. 

Semua setan bisa dihancurkan melalui doa. Begitu sederhananya. 

Hari-harinya  telah  dihitung  mundur  bagi  kehidupan  setan  serta  pasukannya.  Namun,
laksana lebah, ketika akan mati, maka sengatnya akan paling menyakitkan.
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Tunjukkanlah  kesabaran  dan  keteguhanmu  selama  saat-saat  cobaan  ini  maka  kamu,
pasukanKu,  dengan  pengharapan  dan  kepercayaan,  akan  berjalan  maju  dan  didalam
persekutuan, menuju pintu-pintu SurgaKu yang baru di dunia.  

Juru Selamatmu, Yesus Kristus  

342. Allah Bapa – Eropa akan menjadi sasaran pertama dari Naga Merah yang kemudian
disusul Amerika Serikat

Selasa, 14 Februari 2012 jam 18.00

PuteriKu,  waktuKu dalam kaitannya  dengan  Pemurnian  dan Peringatan  itu,  tidaklah  kau
ketahui. 

Tidak perlu khawatir akan waktu ilahiKu itu karena hal ini akan sesuai dengan Kehendak
KudusKu. 

Ketahuilah hal ini, meski Naga Merah yang dikatakan kepadamu beberapa waktu yang lalu
kini  telah  mengangkat  kepalanya  dengan  tersipu malu,  namun dia memiliki  niatan  yang
jahat untuk menghancurkan umat kristiani di seluruh dunia. 

Setelah  menunggu dengan sabar  dalam waktu yang  begitu  lama,  kini  dia  akan menukik
turun  dan  dengan  api  dari  mulutnya  dia  akan  menghancurkan  segala  sesuatu  yang
menghormati Aku, Allah Yang Maha Tinggi dan PuteraKu yang terkasih, Yesus Kristus. 

Eropa akan menjadi sasarannya yang pertama dan kemudian Amerika Serikat.

Komunisme akan dianjurkan dan celakalah mereka yang menentang pemerintahan Naga
Merah itu. 

PuteriKu,  Aku  tahu  bahwa  pesan-pesan  ilahiKu  yang  Kuberikan  kepadamu  ini  cukup
mengganggu, namun kebenaran harus diungkapkan. 
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Adalah  melalui  nubuatan-nubuatan  yang  digenapi  maka  iman  akan  dipulihkan.  Inilah
alasannya mengapa berbagai nubuatan diberikan kepada anak-anakKu saat ini agar mereka
segera mengenali kebenaran dari ajaran-ajaranKu. 

Segala  nubuatan  yang diberikan  kepada nabiKu  Daniel  dan Yohanes  akan dibuka satu
demi satu.

Detilnya akan diberikan kepadamu, puteriKu, untuk membangun sisa-sisa GerejaKu di dunia.

Mereka itu, anak-anakKu, perlu dihibur melalui pesan-pesan kasihKu dan Aku meyakinkan
mereka akan hal ini. 

Anak-anak, bersandarlah kepadaKu, Bapamu yang mengasihi, maka Aku akan memberimu
rahmat yang kau perlukan untuk mengalahkan musuh. 

Mereka tak bisa menang dan kekuatan mereka tak akan berlangsung lama, dan Naga Merah
itu beserta semua pasukannya akan dilemparkan kedalam api hukuman yang kekal.  

Berdoalah bagi jiwa-jiwa mereka karena kamu bisa menolong mereka melalui doa-doamu
untuk menyelamatkan mereka. 

Peringatan itu tidak banyak berarti bagi para pengikut setan, naga merah dan pasukannya. 

Hati mereka begitu keras hingga mereka dengan sengaja memihak kepada setan. Kesetiaan
mereka adalah kepada surga yang palsu yang dijanjikannya kepada mereka.  

Seperti halnya jiwa-jiwa pilihan diberi dengan karunia berbagai penampakan, seperti dirimu
ini, karunia untuk bisa melihat Aku dan PuteraKu Yang Terkasih, Yesus Kristus, maka jiwa-
jiwa tertentu juga diberi  dengan karunia untuk bisa melihat setan dan para malaikatnya
yang durhaka.  

104



The Warning Indo 2012

Begitu eratnya kesetiaan mereka kepada setan sehingga banyak sekali para pengikut setan
itu lebih memilih mati dari pada harus mengakui Aku, Bapa mereka Yang Maha Kuasa.

Aku berjanji akan hal ini, anak-anak.

Aku  akan  melindungi  semua  anak-anakKu  yang  memiliki  meterai  kasihKu  didalam  jiwa
mereka. 

Kamu  akan  dihindarkan  dari  penganiayaan  itu  sehingga  kamu  tetap  kuat  untuk  berdoa
dengan segala kemampuanmu bagi orang-orang jahat itu. 

Hal  ini  akan  mencairkan  teror  mereka  dan  mencegah  peperangan,  kelaparan  dan
penganiayaan religius.

Berdoa kepadaKu, Bapamu, hendaknya kini termasuk didalam doa-doa harianmu dengan
doa Perjuangan (30) ini :

Ya Bapaku Yang Kekal

Allah Pencipta semesta alam

Demi nama PuteraMu yang mulia

Aku mohon kepadaMu buatlah agar aku lebih mengasihi Engkau  

 

Tolonglah kami agar berani, tidak merasa takut, dan kuat menghadapi segala tantangan

Terimalah segala kurban kami, penderitaan kami serta cobaan kami sebagai hadiah dari
kami dihadapan tahtaMu, untuk menyelamatkan anak-anakMu di dunia  
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Lunakkanlah hati dari jiwa-jiwa yang kotor itu

Bukalah mata mereka terhadap kebenaran dari kasihMu

Agar mereka bisa bersatu dengan semua anak-anakMu

Didalam Surga diatas bumi ini yang Kau ciptakan dengan penuh kasih bagi kami

Seturut dengan kehendakMu yang ilahi  

Amin.

Janganlah mengabaikan campur tangan ilahiKu didalam hidupmu saat ini, anak-anak. 

Bagi  kamu  yang  sangat  mengasihi  Aku,  Bapamu,  ketahuilah  bahwa  Aku  harus
mempersiapkan kamu bagi perjalanan yang sangat penting ini. 

Jika Aku tidak berbicara kepadamu di saat-saat akhir zaman di dunia ini, seperti yang kau
ketahui sekarang, maka Aku belumlah melaksanakan tugasKu sebagai Pencipta dan Bapamu
yang mengasihi. 

Bagi  mereka  yang  merasa  takut  akan  Sabda  KudusKu  ini,  biarlah  Aku menghibur  kamu
dengan  berkata  kepadamu  bahwa  peristiwa  ini  bukanlah  akhir  dari  dunia  ini.  Karena
memang tidak seperti itu. 

Peristiwa ini  adalah akhir  dari  pemerintahan setan di  dunia yang harus disambut oleh
anak-anakKu.  

Saatnya semakin dekat bagi PuteraKu untuk mengambil tahtaNya ketika Dia datang nanti,
untuk yang kedua kalinya, untuk memerintah atas Surga yang baru dan sempurna diatas
bumi ini.  

HatiKu penuh dengan kebahagiaan ketika Aku mengatakan kepadamu, anak-anak, tentang
bumi yang baru yang Kupersiapkan bagimu. 
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Anak-anakKu akan hidup selama 1000 tahun didalam Surga yang Kuciptakan bagi Adam dan
Hawa. 

Disitu akan ada damai, kasih, keharmonisan, dan kamu tidak akan menginginkan apa-apa
lagi. 

Orang-orang akan menikah, memiliki anak-anak, kembang-kembang, sungai, laut, gunung,
serta danau, yang akan membuatmu bernapas dalam karena takjub. 

Binatang-binatang  akan  hidup  bersama  anak-anakKu  dengan  harmonis,  dan  kamu  akan
diperintah oleh kasih dibawah pemerintahan PuteraKu, Yesus Kristus. 

Sejak itulah Kehendak KudusKu akan terlaksana di dunia seperti di Surga. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Pencipta seluruh umat manusia

Allah Yang Maha Tinggi 

343. Doa Perjuangan (31) : doa Rantai Perlindungan 

Kamis, 16 Februari 2012, jam 20.00

Aku memintamu untuk mendaraskan doa Perjuangan (31) ini guna menghentikan mereka :

Oh Yesusku

Biarlah doaku berseru kepada Roh KudusMu  

Agar  berkenan  turun  keatas  para  pemimpin  yang  didorong  oleh  nafsu, keserakahan,
ketamakan dan kesombongan 

Agar mereka menghentikan penganiayaan terhadap anak-anakMu yang tak berdosa.
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Aku mohon kepadaMu untuk menyudahi kemiskinan, kelaparan, serta peperangan yang
akan menghancurkan anak-anakMu.

Dan  aku  berdoa  agar  para  pemimpin  Eropa  mau  membuka  hati  mereka  terhadap
kebenaran dari kasihMu.

Amin.  

Yesusmu yang mengasihi

344. Kelompok jahat melakukan kebohongan yang terbesar untuk bisa menguasai negara-
negara

Kamis, 16 Februari 2012, jam 20.00

PuteriKu yang terkasih, hendaknya kamu memberitahu kepada semua anak-anakKu, para
pengikutKu, untuk bersatu dan membentuk sebuah rantai perlindungan melalui doa. 

Dengan bersatu sebagai saudara, laki-laki dan perempuan, didalam doa bagi anak-anak yang
tersesat,  yang  berkelana  mencari  kasih  kepadaKu,  tetapi  tak  bisa  menemukan  damai
didalam jiwa mereka, kamu bisa menyelamatkan mereka. 

Mereka membutuhkan  kamu untuk  mendoakan  mereka karena  Peringatan  itu  tak  akan
mempertobatkan jiwa-jiwa yang malang ini. 

Kamu, para pengikutKu yang setia, memberiKu dengan penghiburan yang Kuperlukan ketika
Aku menyaksikan penderitaan dan kesulitan yang mengerikan yang kini  ditanggung oleh
anak-anakKu hampir di seluruh penjuru dunia ini. 

Kelompok jahat  telah  membuat  beberapa orang yang  paling  elit  dan  berkuasa  di  dunia
melakukan kebohongan yang terbesar melalui  rencana mereka untuk menguasai  negara-
negara di Timur Tengah, Eropa dan Amerika. 

Rencana mereka sedang dibuka dihadapan matamu. Tidakkah kamu melihatnya? Rencana
ini telah membutuhkan waktu beberapa puluh tahun untuk berkembang. 

108



The Warning Indo 2012

Semua anak-anakKu harus waspada setiap saat.

Jangan biarkan mereka menguasai negerimu. Bangkitlah untuk melawan mereka. 

Uang  adalah  senjata  mereka  untuk  menipu.  Hancurnya  sistem  perbankan  memang
disengaja. Kini mereka akan menyelesaikan tahapan berikutnya dari rencana mereka. 

Kamu anak-anakKu, bisa menghentikan perkembangan ini melalui doa-doamu. 

Baru saja BapaKu meletakkan penghalang bagi mereka. 

Para pengikutKu berada di berbagai  negara.  Kini kamu harus bersatu didalam doa untuk
menghentikan  para  pemimpin  Eropa,  beberapa  diantaranya  secara  mendasar  telah
menimbulkan  kesulitan  yang  besar  kepada  orang-orang  yang  tak  berdosa,  melalui
perbuatan jahat mereka. 

Aku memintamu untuk mendaraskan doa Perjuangan (31) ini guna menghentikan mereka :

DP (31) :  Doa Rantai  Perlindungan - untuk menghentikan pemimpin2 Eropa yang akan
menganiaya anak-anak Allah

Oh Yesusku

Biarlah doaku berseru kepada Roh KudusMu  

Agar  berkenan  turun  keatas  para  pemimpin  yang  didorong  oleh  nafsu, keserakahan,
ketamakan dan kesombongan 

Agar mereka menghentikan penganiayaan terhadap anak-anakMu yang tak berdosa.

Aku mohon kepadaMu untuk menyudahi kemiskinan, kelaparan, serta peperangan yang
akan menghancurkan anak-anakMu.

Dan  aku  berdoa  agar  para  pemimpin  Eropa  mau  membuka  hati  mereka  terhadap
kebenaran dari kasihMu.
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Amin.  

PuteriKu, rantai  doa ini  akan menyebar luas dan kuasa dari  Roh Kudus akan membantu
menghentikan orang-orang itu, yang memiliki kuasa untuk menghentikan penderitaan, agar
menghentikan perbuatan mereka. 

Sebarkanlah SabdaKu ini untuk menyebarkan pertobatan. 

Saat dari kedatanganKu untuk berkuasa sudah dekat. Maka tidak ada cukup waktu untuk
menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa. 

Lakukanlah  apa  yang  kamu  bisa  bagiKu,  Yesusmu,  yang  mengasihi  dan  memeluk  kamu
semua.  

Kita  harus  bekerja  sama,  anak-anak,  demi  kepentingan  seluruh  umat  manusia  didalam
pertempuran kita ini untuk mencegah antikris serta rencana jahatnya untuk menipu.  

Berharaplah, kasihilah dan berdoalah, anak-anak. Inilah yang Kuharapkan darimu. 

 

Aku berterima-kasih kepadamu atas kesetiaan dan kepatuhanmu. 

Kamu tidak melihat namun kamu percaya. Sekali kamu mendengar suaraKu, melalui pesan-
pesan ini, maka kamu mengenal Aku. 

Kamu bisa melakukan hal ini karena Roh Kudus yang memerintah didalam jiwamu. 

Hendaknya  kamu  membagikan  karunia  yang  besar  ini  agar  kamu  bisa  mengajak  semua
orang yang kau kasihi bersamamu menuju SurgaKu yang baru diatas bumi ini.  
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Aku mengasihi kamu masing-masing. Kamu membawa penghiburan dan sukacita yang besar
bagiKu. 

Yesusmu yang mengasihi

345. Perawan Maria – Dengan mengesahkan aborsi di Irlandia, maka kamu memutuskan
ikatan dengan hatiku

Jumat, 17 Februari 2012, jam 15.30

Aku adalah Ibumu yang terkasih, Ratu Para Malaikat, Perawan Maria, Yang Dikandung Tanpa
Noda. 

Betapa aku menangis  saat  ini  ketika Irlandia,  negeri  yang paling berbakti  kepadaku,  Ibu
mereka yang terkasih, menjadi mangsa dari setan. 

Kegelapan besar telah turun kepada bangsa ini. Banyak sekali yang telah kehilangan iman
mereka,  dan  banyak  sekali  yang  telah  mengarahkan  hatinya  menjauhi  Puteraku  yang
terkasih, Yesus Kristus.  

Anak-anakku di Irlandia telah mengijinkan setan untuk mengarahkan hati mereka kepada
batu.  

Mereka yang mengasihi Puteraku sangat menderita ketika mereka menyaksikan sekularisme
menguasai negeri ini, yang dulu suci. 

Berbagai upaya kini dilakukan untuk mengesahkan aborsi dan jika hal ini terjadi maka hal
itu adalah sangat menentang Puteraku yang terkasih. 
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Anak-anakku, jika kamu mengesahkan aborsi di Irlandia, maka kamu memutuskan ikatan
yang telah membawamu dekat dengan hatiku.

Banyak  sekali  orang  di  Irlandia  yang  kini  menghina  Puteraku  melalui  rasa  tidak  hormat
mereka kepadaNya. Aku juga tidak lagi diterima disitu dan namaku juga direndahkan. 

Anak-anak Irlandia yang dipilih sebagai jiwa yang istimewa untuk menyampaikan Sabda
Bapaku ke seluruh dunia, hendaknya kamu mendengarkan aku.

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  agar  rencana  untuk  mengesahkan  undang-undang
mengenai aborsi ini tidak terjadi.

Jika hal ini sampai terjadi, Irlandia akan kehilangan banyak sekali berkat karunia didalam
Kerajaan Bapaku. 

Dosa  aborsi  adalah  dosa  yang  amat  berat  di  mata  Bapaku.  Ia  merupakan  bentuk
pembunuhan yang paling buruk. 

Kamu harus memerangi kejahatan ini, anak-anak. Kamu harus melakukannya sekarang atau
jika tidak, ikatan ilahiah yang terakhir ini, yang seharusnya semakin dikuatkan, tetapi ia akan
dilemahkan. 

Kamu harus bangkit, anak-anak, dan merebut kembali iman Katolik dan Kristiani itu karena
ia sedang dicuri darimu.  

Jangan biarkan mereka yang berkuasa mencemooh kamu ketika kamu mewartakan Sabda
Allah. 

Kini  roh  kegelapan  bukan  saja  menyelimuti  negerimu,  tetapi  juga  tempat-tempat  suci
dimana aku dihormati. 
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Aku menangis sedih ketika aku melihat Irlandia yang terkasih berjalan sesat. 

Namun masih ada pengharapan, anak-anak. Kamu harus bersatu padu, didalam kekuatan,
untuk melindungi imanmu. 

Segera kamu akan dipaksa untuk melepaskan bukan saja iman Katolikmu, tetapi juga iman
Kristianimu. 

Rebutlah negerimu dari aliran sosialisme serta kediktatoran sekuler. 

Mereka akan berdalih demi hak-hak azasi  manusia,  tetapi  mereka menyangkal  hak yang
mereka katakan sedang mereka lindungi, yaitu hak untuk berdoa. 

Mereka akan memaksamu untuk menerima,  secara hukum, hak untuk membunuh anak-
anak yang belum lahir. 

Ingatlah  bahwa setiap  jiwa diciptakan  dengan  penuh kasih  oleh  Allah  Bapa  Yang  Maha
Kuasa.

Seseorang  yang  memilih  aborsi  atau  membantu  perbuatan  aborsi  yang  jahat  ini,  dia
melakukan dosa berat.  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah doa Perjuangan (32) ini bagi Irlandia :

Oh Bunda Keselamatan 

Doakanlah anak-anakmu di Irlandia 
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agar  mencegah  perbuatan  aborsi  yang jahat  itu  agar  tidak  dipaksakan  kepada  umat
beriman  
Lindungilah bangsa yang kudus ini agar tidak semakin tenggelam didalam keputus-asaan
dari kegelapan yang menyelimuti negeri kami

Jauhkanlah kami dari setan yang akan menghancurkan anak-anakmu yang belum lahir
itu  
Doakanlah agar para pemimpin berani mendengarkan suara orang-orang yang mengasihi
Puteramu  
Agar mereka mau mengikuti ajaran-ajaran Tuhan kami Yesus Kristus. 

Amin.

Pergilah  sekarang,  anakku,  dan  katakanlah  kepada  anak-anakku di  Irlandia  agar  mereka
tetap kuat. Mereka harus tegak membela apa yang benar. 

Mereka tak boleh merasa takut mewartakan kebenaran, Sabda Kudus Allah ini, tidak peduli
betapapun sulitnya hal itu. 

Ratu Surga yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

346.  Negara-negara Eropa akan tunduk kepada kediktatoran yang tidak lebih baik dari
pada saat Hitler dulu

Sabtu, 18 Februari 2012 jam 16.00

PuteriKu yang terkasih, adalah sudah menjadi niatanKu untuk melindungi sebanyak mungkin
para pengikutKu ketika tangan BapaKu akan segera turun untuk menghukum umat manusia
atas kejahatan mereka, dan untuk mencegah kekejian yang mengerikan agar tidak sampai
dilakukan oleh para pendosa yang ingin menghancurkan banyak negara. 

Kamu semua akan dilindungi namun tanggung jawabmu adalah kepada sesamamu.  
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Perhatikanlah  sekarang  ketika  beberapa  negara  di  Eropa  tunduk  kepada  kediktatoran
yang tidak lebih baik dari pada saat Hitler dulu. 

Berbagai rencana telah diletakkan oleh kelompok dunia untuk menguasai setiap negara di
Eropa.

Babylon akan terguling seperti yang telah diramalkan. 

Beruang dan naga merah itu akan berangkat berperang seperti yang telah diramalkan juga. 

Roma akan menjadi tempat kedudukan bagi penguasa dan pemimpin jahat. 

Italia akan terguling. 

Yunani akan menjadi katalisator yang akan memberi alasan bagi kejatuhan Babylon. 

Semuanya kini akan dinyatakan kepada dunia. 

Doa bisa meringankan siksaan dari anak-anakKu yang menderita yang akan dipaksa untuk
meminta makanan yang mereka taruh di mulut mereka. 

Mereka  akan  diperlakukan  sebagai  anak-anak  kecil  namun  mereka  akan  diinjak-injak
ketika  mereka  diperbudak  oleh  kelompok  global  yang  bekerja  sama  dengan  para
pemimpin Eropa. 

Mereka  adalah  para  pengkhianat,  semua  mereka,  bukan  saja  kepada  orang-orang  yang
seharusnya mereka layani, tetapi juga kepada Allah, BapaKu Yang Maha Kuasa.
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Nama Allah sangat dibenci oleh kelompok ini, yang tidak menghormati Dia di negara-negara
mereka. 

Karena hal  ini  maka mereka akan menderita.  Mereka akan dihukum dan dicegah upaya
mereka untuk melaksanakan tujuan jahat mereka. 

Murka dari BapaKu Yang Terkasih kini telah mencapai puncak yang tak terkirakan besarnya
ketika kebangkitan si naga merah itu mulai nampak.  

Begitu banyak kehancuran terjadi, anak-anak. 

Begitu banyaknya nafsu akan kekuatan dan kekuasaan. 

Begitu banyaknya kebencian kepadaKu, Juru Selamat Ilahi mereka. 

Ke empat utusan setan itu telah turun dan kini bekerja didalam kelompok-kelompok ini. 

Para pemimpin yang jahat dan berkuasa itu sedang dikendalikan oleh antikris yang saat ini
sangat aktiv. Antikris menjalankan organisasi yang sangat besar. 

Begitu  cerdiknya  mereka  hingga  hanya  sedikit  saja  orang  yang  menyadari  perbuatan
mereka. 

Anak-anakKu,  mereka  akan  berusaha  menguasai  dan  semua  rencana  mereka  nampak
sedang dibuka.

Tetapi itulah saatnya ketika BapaKu akan campur tangan. 
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Celakalah mereka yang akan berhadapan dengan murka BapaKu. 

Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk merasa gemetar dihadapanNya, jika mereka
tidak segera bertobat.

Sedikit sekali dari kamu, anak-anak, yang diberi dengan kebenaran ini karena banyak dari
orang-orang ini yang mengendalikan berita-berita yang kau percayai kebenarannya. 

Kamu tidak lagi memiliki sarana-sarana untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia. 

Bagi  mereka yang kau anggap sebagai  organisasi-organisasi yang bertanggung-jawab atas
bangsa-bangsa,  kenyataannya  mereka  adalah  kelompok-kelompok  yang  dijalankan  oleh
antikris. 

Bangsa-bangsa  yang  kau  anggap  sebagai  jahat,  mereka  sedang  dijadikan  kurban  dan
digunakan sebagai pion sehingga dunia luar akan menganggap mereka jahat. 

Janganlah kamu mudah percaya akan apa yang disajikan kepadamu dengan nama keadilan. 

Berdoalah yang banyak bagi saudara-saudaramu yang akan diinjak-injak oleh orang-orang
ini. 

Berdoalah  agar  Peringatan  itu  bisa  menunda  perbuatan  mereka  dan  berdoalah  untuk
meringankan  akibat  dari  rencana  mereka  untuk  menghapuskan  hakmu  atas  uang,
makanan dan menjalankan ibadah kristiani serta agama lain yang menghormati BapaKu. 

Yesus Kristus yang mengasihi

Juru Selamat umat manusia 
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347. Binatang yang bertanduk sepuluh itu adalah Uni Eropa

Minggu, 19 Februari 2012, jam 03.00

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu merasa takut dengan pesan-pesan ini. 

Pesan-pesan ini diberikan kepada dunia karena kasihKu kepada seluruh umat manusia. 

Pengetahuan  akan peristiwa-peristiwa yang  akan datang  bisa  menolong mempersiapkan
anak-anakKu agar mereka bisa membela kebenaran ini. 

Peringatan-peringatanKu  bisa  membantu  menyebarkan  pertobatan  dan  akan
memungkinkan anak-anakKu sekali lagi mengakui kebenaran dari janji-janjiKu untuk datang
kembali.  

 

KedatanganKu Yang Kedua akan terjadi dalam kurun waktu hidupmu, anak-anak.  

Kamu, angkatan pilihan ini, akan memanen keajaiban-keajaiban dari PemerintahanKu Yang
Mulia diatas bumi. 

Aku  juga  mengikutkan  kamu,  anak-anak  pilihanKu,  yaitu  mereka  yang  telah
membelakangi Aku dan menyangkal keberadaan BapaKu Yang Terkasih, Allah Yang Maha
Tinggi. 

KasihKu akan menyelimuti  mereka yang menghinakan Aku. Pada saatnya nanti mereka
akan bertobat. 

Dengan mengakui pesan-pesan yang Kuberikan kepadamu, nabiKu dari saat akhir zaman ini,
yang membawa tanggung jawab membuka tujuh meterai-meterai, masih belum cukup. 
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Apa yang penting adalah keselamatan dari semua saudara-saudaramu di dunia.  

Kedua sekutu,  Rusia  dan China  akan menyatukan kekuatan  mereka.  Hal  ini  akan terjadi
ketika  binatang  dengan  sepuluh  tanduk  itu  bangkit  untuk  menguasai  penderitaan  yang
panjang dari orang-orang yang tak berdosa.  

Binatang  yang  bertanduk  sepuluh  itu  adalah  Uni  Eropa,  puteriKu,  dengan  mengacu
sebagai Babylon didalam Kitab Wahyu.

Babylon akan jatuh dan dikuasai oleh Naga Merah yang besar, China serta sekutunya, si
Beruang, Rusia. 

Jika hal ini terjadi maka komunisme akan memerintah dan celakalah mereka yang berusaha
melaksanakan ajaran agamanya dihadapan kedua sekutu itu. 

Semua agama  akan  dilarang  namun  umat  Kristiani  akan  mengalami  penganiayaan  yang
terbesar. 

Gereja Katolik akan ditolak sama sekali  dan umat beriman akan harus mengadakan Misa
Kudus secara sembunyi-sembunyi. 

Saatnya telah tiba, anak-anak, semua pengikutKu, untuk merencanakan masa depanmu.

Aku akan menuntunmu setiap saat. 

Mulailah bersiap-siap sekarang karena kamu akan diberi waktu untuk melaksanakan hal ini. 

119



The Warning Indo 2012

Sekali  lagi  Aku  berkata  kepadamu,  berdoa  yang  banyak  akan  melemahkan  kuasa  dari
Binatang itu, si Beruang dan Naga Merah itu. 

Mereka  akan  memerintah  dalam  waktu  yang  singkat.  Karena  sesudah  itu  mereka  akan
dihancurkan. 

Juru Selamatmu yang mengasihi

Penebus umat manusia

Yesus Kristus  

348. Allah Bapa – Bangkitlah sekarang dan terimalah MeteraiKu, Meterai Allah Yang Hidup

Senin, 20 Februari 2012, jam 12.20

PuteriKu yang terkasih, HatiKu berdenyut sedih atas dosa-dosa dari anak-anakKu. 

Sebagai Bapa yang mengasihi, kebencian mereka terhadap sesamanya telah mengoyakkan
HatiKu. 

Ini adalah laksana pedang yang menusuk HatiKu yang tak pernah berhenti. 

Aku adalah Allah Yang Maha Tinggi, karena kehendak bebas yang Kuberikan kepada semua
anak-anakKu, Aku harus menderita rasa sakit dan kesedihan hingga saatnya Surga yang baru
diatas bumi itu tiba. 

Anak-anakKu, kemudian kamu nanti akan bersatu dengan Kehendak KudusKu. 

Hingga saat itu terjadi, maka tak ada damai di dunia ini. 

Hanya  jika  setan  serta  semua  yang  mengikuti  kebohongan  yang  dijanjikannya  telah
dihancurkan, maka dunia akan menjadi tenang. 
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PuteriKu,  katakanlah  kepada  anak-anakKu  bahwa  Aku  tidak  memiliki  keinginan  untuk
menghukum anak-anakKu karena Aku sangat mengasihi mereka. 

Mereka adalah milikKu, ciptaanKu yang amat berharga.  Menyaksikan betapa setan telah
membusukkan jiwa-jiwa mereka adalah merupakan siksaan yang berkepanjangan bagiKu,
Bapa mereka yang mengasihi. 

Aku  ingin  membawa  kamu  semua,  anak-anakKu  yang  terkasih,  yang  mengenal  dan
menyadari kasihKu kepadamu, kedalam SurgaKu yang baru dan indah diatas bumi.  

Aku  berkata  kepadamu  bahwa  penganiayaan  itu  berlangsung  cepat  dan  kamu  akan
dilindungi. 

Saat ini Aku memberikan Meterai Kasih dan PerlindunganKu.  

Dengan hal ini kamu akan lolos dari perhatian mereka yang akan menimbulkan kesulitan di
negerimu. 

MeteraiKu  adalah  merupakan  janji  Keselamatan.  KuasaKu  akan  merasuki  kamu  dengan
meterai ini dan tak ada gangguan yang akan mengenai kamu. 

Ini adalah sebuah keajaiban, anak-anakKu, dan hanya mereka yang tunduk dihadapanKu,
Allah  mereka  dan  Pencipta  segala  sesuatu,  sebagai  anak-anak  kecil  dengan  rasa  kasih
didalam hati mereka kepadaKu yang akan diberkati dengan karunia ilahi ini. 

Bangkitlah sekarang dan terimalah MeteraiKu, Meterai Allah Yang Hidup.
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Daraskanlah doa Perjuangan (33) ini untuk mengakui MeteraiKu dan terimalah ia dengan
kasih, bahagia dan syukur.

Ya Allahku, Bapaku yang mengasihi

Aku menerima dengan rasa kasih dan syukur

Meterai Perlindungan IlahiMu  

KeilahianMu menyelimuti tubuh dan jiwaku selamanya

Aku  bersujud  dengan  rendah  hati  dan  syukur  serta  mempersembahkan  kasih  dan
kesetiaanku 

kepadaMu Bapaku yang terkasih   

Aku mohon kepadaMu lindungilah aku dan orang-orang yang kukasihi dengan Meterai
yang istimewa ini 

Dan  aku  berjanji  untuk  mempersembahkan  hidupku  guna  melayani  Engkau  selama-
lamanya

Aku mengasihi Engkau Bapa yang terkasih 

Aku menghibur Engkau pada saat-saat ini Bapa yang terkasih 

Aku mempersembahkan kepadaMu Tubuh,  Darah,  Jiwa dan Keilahian  PuteraMu yang
terkasih 

Sebagai silih atas dosa-dosa dunia dan demi keselamatan semua anak-anakMu.   

Amin. 

Pergilah anak-anakKu dan janganlah takut. Percayalah kepadaKu, Bapamu yang mengasihi,
yang dengan kasihNya telah menciptakan kamu masing-masing.

Aku mengenal setiap jiwa, seluruh bagian dari dirimu Kuketahui. Tidak satupun dari kamu
yang kurang Kukasihi dari pada yang lain. 

Karena itu Aku tidak ingin kehilangan satu jiwa sekalipun. Tidak satupun. 
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Teruslah berdoa kaplet Kerahiman IlahiKu setiap hari. 

Suatu hari nanti kamu akan mengerti mengapa pemurnian ini diperlukan.

Bapamu yang mengasihi di Surga 

Allah Yang Maha Tinggi 

349. Allah Bapa – Kamu berpihak kepadaKu atau berlawanan denganKu. Pilihan terserah
kepadamu. 

Selasa, 21 Februari 2012, jam 12.30

Aku adalah Allah Bapa, Pencipta segala sesuatu. Aku sedang berbicara denganmu malam ini
dalam nama Tritunggal Kudus. 

PuteriKu, saatnya telah tiba bagi meterai pertama untuk dibuka dan betapa hal ini amat
menyedihkan Aku. 

Aku  telah  berjanji  bahwa  sebelum  hal  ini  terjadi,  Aku  akan  menawarkan  Meterai
PerlindunganKu pada dahi mereka yang percaya kepadaKu.  

Kini  Aku memberimu, anak-anak,  sebuah kesempatan terakhir untuk bangkit  berdiri  dan
membuat keputusan. 

Kamu berpihak kepadaKu atau melawan Aku. Pilihan terserah kepadamu.

Bagi  mereka yang menolak Sabda KudusKu yang diberikan kepada nabi  akhir  zaman ini,
maka kamu harus mendengarkan Aku sekarang ketika Aku berbicara ini. 
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Aku memberimu para nabi untuk menuntunmu. 

Mengapa kamu menolak kasihKu?

Mengapa kamu membiarkan keraguan membutakan dirimu terhadap kebenaran? 

Aku sangat mengasihi kamu dan hanya sedikit sekali  waktu yang tersisa, dan kamu akan
diberi  kesempatan  kedua  untuk  memutuskan  nasibmu.  Karena  pada  saatnya  nanti
kesabaranKu akan habis. 

Abaikanlah  pesanKu  ini  maka  kamu  akan  kesulitan  menemukan  Aku  ditengah  padang
belantara dihadapanmu. 

Jika  kamu  menerima  Meterai  KasihKu,  maka  kamu  akan  berada  dalam  perlindunganKu
setiap saat.  

Perlindungan ini akan menyelimuti keluargamu. 

Ini adalah panggilanKu yang terakhir yang menawarkan Meterai KasihKu kepadamu. 

Setelah  itu  kamu  akan  harus  menghadapi  gelapnya  Kesesakan  Besar  itu  yang  dibuka
dihadapanmu, sendirian, tanpa tongkat penyangga bagimu. 

Anak-anak, Aku tak akan memaksamu untuk mengasihi Aku. Itu adalah pilihanmu sendiri
dan tentu saja, kasih itu hanya bisa berasal dari dalam hati. 

Aku mengulurkan tangan kasihKu kepadamu. Jika kamu mengenal Aku maka kamu akan bisa
mengenali Aku. 
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Jika  kamu  berkata  bahwa  kamu  mengenal  Aku  namun  kamu  menolak  tanda  kasih  dan
perlindunganKu, maka kamu sesungguhnya tidak mengenal Aku sama sekali. 

Anak-anakKu, tetaplah dekat denganKu sekarang karena meterai  pertama itu akhirnya
dibuka. 

Bumi ini akan berguncang di berbagai bagian maka kamu tidak akan ragu lagi. 

Karena Aku mengasihi kamu maka Aku menunggu jawabanmu setelah itu. 

Janganlah menolak para nabiKu karena dengan begitu kamu menolak Aku. 

Jika kamu melukai atau memfitnah para nabiKu maka kamu telah melakukan hal yang sama
terhadap Aku. 

Karena suaraKu yang dari Surga yang kau hinakan itu. 

Adalah  jauh lebih baik  jika kamu tidak  berbicara sama sekali  dan tetap  diam jika kamu
merasa ragu. 

Kini adalah saatnya bagi beberapa nubuatan untuk dibuktikan. 

Banyak orang yang akan jatuh berlutut dengan rasa malu dan penyesalan jika mereka tahu
betapa penolakan mereka terhadap pesan-pesanKu, melalui para nabiKu dari akhir zaman,
telah mengoyakkan DiriKu. 

Betapa kecaman dan ejekan mereka telah mencemooh Sabda KudusKu. 
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Betapa kebenaran ini terlalu pahit bagi mereka untuk ditelan dan betapa segala kebohongan
dari nabi-nabi palsu serta para peramal nasib yang mereka cari-cari itu memberi mereka
dengan penghiburan yang dangkal.

Betapa jauhnya anak-anakKu telah jatuh terpisah dariKu.  

Betapa tidak bersyukurnya mereka itu. 

Bagi mereka yang mengenal Aku dan menerima MeteraiKu, ketahuilah bahwa kamu akan
memiliki kehidupan kekal. 

Kamu tak pernah meragukan SabdaKu karena kerendahan hati  dan kasih kanak-kanakmu
kepadaKu menunjukkan bahwa kamu tidak membiarkan penalaran intelektual menghalangi
telingamu terhadap kebenaran. 

Banyak sekali nabiKu yang sejati diutus kepadamu selama dua puluh tahun terakhir ini
yang diejek, dianiaya, disiksa dan dibuang ke padang belantara.

Bagi kamu yang memfitnah pesan-pesanKu ini hendaknya kamu merasa malu. 

Namun kamu mengidolakan para nabi palsu ini dan tunduk dihadapan mereka. 

Kepadamu Aku bertanya, Allah manakah yang kau hormati?

Kamu tahu siapa dirimu. Saatnya telah tiba bagimu untuk menghadapi kebenaran. 
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Karena kamu harus berpihak kepadaKu atau melawan Aku. Jika kamu tak bisa mengenali
Aku maka kamu akan musnah. 

Bagi  mereka yang  mendengar  suaraKu,  ikutlah  Aku dan tolonglah  Aku membangun  sisa
gerejaKu di dunia.  

Aku akan menuntunmu melewati malapetaka ini yang disulut oleh antikris. 

Kamu tak akan menderita siksaan yang akan menjatuhi mereka yang tidak mau menolak
berhala-berhala palsu, keserakahan, materialisme dan nafsu akan kekuasaan. 

Aku memanggil semua anak-anakKu agar mendengarkan.

 

Aku memintamu untuk membuka matamu sebelum terlambat. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

350.  Mengapa kamu menolak berbagai peringatanKu agar kamu mempersiapkan dirimu
bagi KedatanganKu Yang Kedua?

Selasa, 21 Februari 2012, jam 19.45 

PuteriKu yang terkasih, betapa kamu menderita demi namaKu dan BapaKu yang terkasih. 

Kamu harus kuat karena pesan-pesan ini akan menyulut kemarahan pada berbagai tempat
meski pesan-pesan ini bisa memberi inspirasi dan kekuatan kepada beberapa jiwa tertentu. 

Sabda KudusKu ditolak oleh orang-orang terpelajar pada saat Aku berada di dunia dulu. 
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Aku dituduh sebagai penipu oleh para imam dan orang-orang yang mengaku sebagai orang
yang suci.

Mereka  yang  mengatakan  bahwa  perlakuan  yang  dikenakan  kepadaKu  adalah barbar,
memang benar.

Bahwa orang-orang yang hidup saat itu adalah orang yang tidak terdidik, kasar dan jahat.

Bahwa mereka kejam terhadap Aku, Juru Selamat mereka yang mengasihi. 

Beberapa ada yang berkata bahwa mereka bodoh dan tidak tahu apa-apa mengenai Kitab
Suci. Namun hal ini tidak benar. 

Karena mereka yang hidup di dunia saat ini, meski mereka lebih terpelajar dan lebih tahu,
tidaklah berbeda dengan yang dulu. 

Mereka yang kau harapkan sepenuhnya tahu dalam hal Alkitab dan mengerti ajaran-ajaran
yang ada di dalamnya, ternyata mereka buta terhadap kebenaran.

Meski dengan segala pemahaman mereka tentang Kitab Suci BapaKu tetapi  mereka tidak
bisa mempersiapkan diri bagi saat ketika Aku akan datang kembali.

Kapankah mereka berpikir bahwa mereka akan mengerti kali ini?

Waktunya sudah sangat dekat bagi KedatanganKu Yang Kedua di dunia. 

Namun umat manusia tidak mempersiapkan dirinya bagi kedatanganKu. 
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Terutama para  hamba kudusKu (rohaniwan)  tidak  mau mengajarkan  betapa  pentingnya
peristiwa yang amat mulia ini. Mengapa demikian?

Apakah kamu tidak belajar sama sekali? Apakah yang akan Kulakukan?

Kapankah kamu mengira Aku akan datang dan mengapa kamu mengira bahwa waktunya
masih jauh? 

Apakah yang membutakan kamu dan menyumbat telingamu terhadap suaraKu? 

Lepaskanlah jubah emasmu, perakmu, serta kekayaanmu dan terimalah kenyataan bahwa
kamu tidak berarti apa-apa jika tanpa Aku. 

Tanpa rahmatKu maka kamu tak bisa mempersiapkan jiwamu bagi KedatanganKu kembali
dengan mulia.

BapaKu Yang Terkasih selalu mengutus para nabi untuk mempersiapkan anak-anakNya. Dia
telah melakukan hal ini sejak awal zaman.  

Mengapa  kamu menolak  berbagai  peringatanKu  agar  kamu mempersiapkan  dirimu bagi
KedatanganKu Yang Kedua?

Aku mohon kepadamu agar mendengarkan Aku. 

Aku  tak  bisa  memerintah  kamu  agar  mendengarkan,  karena  kamu  telah  diberi  dengan
karunia kehendak bebas. 
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Aku tak bisa memaksamu atau memberimu perintah untuk bertindak. Karena hal ini tidak
mungkin. 

BapaKu tak akan campur tangan didalam kehendak bebasmu. 

Namun Dia tidak ragu-ragu untuk memperingatkan kamu, menuntun kamu dan membanjiri
jiwamu dengan rahmat untuk menguatkan kamu. 

Bagi mereka yang terbuka hatinya, Dia akan memberinya dengan karunia Roh Kudus. 

Bagi mereka yang congkak, angkuh dalam hal spirituil, serta sombong, tidak mungkin bisa
membuka hati mereka karena mereka tak memiliki sifat yang paling penting : kerendahan
hati. 

Tanpa kerendahan hati dan kemurahan hati kamu tak bisa mendekati Hati KudusKu. 

Datanglah kepadaKu,  anak-anak.  Biarlah Aku menuntunmu menuju kawananKu,  sehingga
seperti gembala yang baik, Aku bisa menuntunmu kepada keselamatan. 

Yesusmu  
Penebus umat manusia. 

351. Puasa adalah penting bagi jiwamu 

Rabu, 22 Februari 2012 jam 19.00 

(Pesan ini diterima oleh Maria Kerahiman Ilahi selama adorasi Ekaristis Kudus) 

PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada anak-anakKu bahwa saat Puasa ini adalah saat
untuk  melakukan  refleksi  didalam  keheningan,  saat  melakukan  kurban  dan  sebuah
kesempatan untuk berdoa guna mencegah perang di dunia ini. 
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Tirulah puasaKu di padang gurun dengan melakukan kurban-kurban yang kecil. 

Puasa adalah penting bagi jiwamu. Ia bisa membersihkan roh dan memberi penghiburan
yang besar kepadaKu. 

Kamu bisa menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa dengan berpuasa seminggu sekali. 

Hal  ini  bentuknya  sesuai  dengan  keinginanmu.  Yang  penting  adalah  bahwa  kamu
mempersembahkan hari puasamu itu bagi jiwa-jiwa.

Gunakanlah saat ini untuk menolong Aku didalam perjuanganKu untuk merebut jiwa-jiwa.

Renungkanlah kehidupanKu di dunia dulu serta karunia yang Kuberikan, melalui kematianKu
di kayu salib, untuk memberi Kehidupan Kekal kepada semua anak-anakKu.   

Beberapa  minggu  dari  masa  Puasa  ini  hendaknya  dipergunakan  untuk  mempersiapkan
jiwamu dan jiwa saudara-saudaramu.  

Bersiaplah menyambut Pekan Suci serta Paskah dengan mendaraskan doa Perjuangan (34)
‘Hadiah Puasaku bagi Yesus’ 

Oh Yesusku

Tolonglah aku didalam jalan kecilku

Untuk meniru kehidupan kurbanMu guna menyelamatkan umat manusia   

 

Ijinkanlah aku untuk mempersembahkan kepadaMu hadiah puasa seminggu sekali 

selama masa Puasa ini, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, agar mereka bisa 

memasuki pintu-pintu Surga yang baru diatas bumi ini.
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Aku mempersembahkan kurbanku kepadaMu, Yesus yang terkasih

Dengan  kasih  dan  sukacita  didalam  hatiku  untuk  memperlihatkan  besarnya  kasihku
kepadaMu  

Melalui kurban ini aku memohon kepadaMu keselamatan bagi setiap jiwa 

yang terjatuh dari rahmat 

Amin.

 

Jangan biarkan rasa takut menghalangi pengharapanmu akan keselamatan kekal, anak-anak.
Pemurnian itu akan berlangsung cepat.

Kamu, para pengikutKu yang menerima Meterai Allah Yang Hidup adalah diberkati.

Janganlah kamu khawatir.

Hendaklah kamu kuat.

Hendaklah kamu berharap dan memusatkan perhatianmu kepadaKu setiap saat.

Hanya dengan begitu maka kamu akan bangkit  dan berjalan melalui  jalan berduri  tanpa
ragu.

Aku akan menuntunmu didalam perjalananmu di setiap langkahmu.

132



The Warning Indo 2012

Yesusmu yang mengasihi.

352. Perawan Maria – Berdoalah agar perang nuklir di Iran bisa dihindarkan

Kamis, 23 Februari 2012, jam 16.00

Anakku,  inilah saatnya bagi  anak-anakku untuk bersama-sama didalam kesatuan dengan
rasa hormat kepada Puteraku yang terkasih agar perang nuklir bisa dihindarkan di Iran. 

Perang  ini  sudah  sangat  dekat  dan  kamu  harus  banyak  berdoa  untuk  mnghentikannya
karena ia bisa membunuh jutaan anak-anak Allah. 

Setan dan semua iblisnya sedang bekerja untuk menimbulkan kehancuran yang mengerikan.

Jika  mereka  membunuh  jiwa-jiwa  sebelum  mereka  diberi  kesempatan  untuk  menebus
dirinya sendiri di mata Puteraku, maka mereka akan musnah. 

Ini adalah rencana dari setan.

Dia  mencari  banyak  sekali  jiwa  untuk  menghalangi  mereka  agar  tidak  bisa  memasuki
Kerajaan Bapaku. 

Anak-anak,  doa  Rosario  Kudusku  jika  didaraskan  dengan  semua  misterinya  sebagai
sebuah doa, bisa mencegah perang.

Bersatulah sekarang selama sehari dan daraskanlah Rosario Kudusku untuk menghentikan
perang nuklir ini yang kini sedang direncanakan. 

Berdoalah bagi jiwa-jiwa yang malang itu, bukan saja di Iran tetapi juga di negara-negara
yang yang tanpa menyadarinya ikut terlibat didalamnya. 
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Berdoalah  juga  bagi  negara-negara  malang  yang  dijadikan  pion  didalam  permainan
kebohongan yang jahat  ini  yang direncanakan oleh berbagai  kelompok,  yang bukan dari
Allah, BapaKu Yang Kekal. 

Pergilah  sekarang  anak-anakku,  dan  ajaklah  semua  anak-anakku  bersama-sama  untuk
berdoa guna membatalkan kejahatan besar terhadap umat manusia ini.  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

353.  Allah Bapa – Panggilan kepada Gereja Katolik  agar menerima Zaman Damai Yang
Baru di atas bumi

Kamis, 23 Februari 2012, jam 16.42 

Aku adalah Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu, Allah Yang Maha Tinggi. 

PuteriKu, adalah penting agar mereka yang mengikuti ajaran-ajaran Gereja Katolik Roma
menerima  milenium  ini  seperti  yang  dijanjikan  kepada  semua  anak-anakKu.  Kalimat-
kalimat yang ada didalam Kitab SuciKu, Kitab Injil, tidaklah bohong. 

JanjiKu ada didalam Kisah Rasul-rasul.

Yohanes, Penginjil, juga diberitahu tentang kedatangan kembali secara mulia dari PuteraKu
yang terkasih ketika Dia akan memerintah didalam Zaman Damai yang baru selama 1000
tahun.  

Mengapa mereka yang mengaku mengerti Sabda KudusKu tidak mau menerima sebagian
darinya namun bukan yang lain?  

Bagi  para  hamba  kudusKu  Aku  berkata  kepadamu  saat  ini  agar  membuka  Kitab
Kebenaran.
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Kamu memiliki kewajiban untuk mewartakan kebenaran.

Janganlah  kamu  mendengarkan  orang-orang  didalam  kelompokmu  yang  memutar-
balikkan kebenaran yang berkaitan dengan Zaman Damai Yang Baru di atas bumi.  

Apakah  yang  mendorong  saudara-saudaramu  didalam  Gereja  Katolik  Roma  untuk
menyangkal kebenaran ini? 

Kamu telah membingungkan anak-anakKu. 

Karena kesetiaan mereka kepada satu Gereja yang benar, Gereja Katolik Roma, maka kamu
menjauhkan  mereka  dari  kesempatan  untuk  mempersiapkan  jiwa-jiwa  mereka  bagi
pemerintahan PuteraKu didalam Surga Yang Baru diatas bumi itu. 

Kewajibanmu adalah menyampaikan kebenaran ini kepada anak-anakKu. 

Bagi  anak-anakKu, janganlah kamu menolak kebenaran yang ada didalam Kitab Injil  yang
berisi sabda kebenaran. 

Kamu,  anak-anakKu,  hendaknya  menerima  janji  dari  PuteraKu  yang  diberikan  setelah
KebangkitanNya yang mulia dari mati.  

Dia berkata bahwa Dia akan datang kembali. 

Kali ini, saat bagi Kedatangan Yang Kedua dari PuteraKu Yang Terkasih diatas bumi, semakin
dekat.
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Jika kamu percaya akan janji-janji PuteraKu maka kamu akan tahu apa yang dimaksudkan
didalam perkataanNya.

Jika Dia datang kembali, Dia datang untuk memerintah dan mengambil tahta yang menjadi
hakNya didalam Surga Yang Baru yang Kuciptakan bagi kamu semua diatas bumi.  

Janganlah  meragukan  Sabda  yang  keluar  dari  Bibir  Ilahi  PuteraKu  yang  terkasih,  Yesus
Kristus. 

Ketahuilah bahwa Aku, Bapamu yang mengasihi, ingin kamu semua bersatu sebagai  satu
keluarga bersama PuteraKu di Surga.

Terimalah  kebenaran.  Janganlah  menyesatkannya,  atau  menyesuaikannya  dengan
interpretasimu yang cacad atas kebenaran itu. 

Akulah kebenaran itu.  

Kamu tak bisa merubah Aku atau merubah siapa DiriKu. 

Kebenaran akan membebaskan kamu. 

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

354. Tak akan ada kematian. Tak ada penyakit. Tak ada dosa didalam Surga yang baru itu.

Jumat, 24 Februari 2012, jam 15.30 
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PuteriKu yang terkasih, janganlah lupa bahwa ditengah peringatan-peringatanKu yang keras
terhadap umat manusia, namun Aku memiliki rasa kasih yang istimewa didalam HatiKu bagi
semua anak-anakKu. 

Adalah perlu untuk memurnikan dunia saat ini  karena jika Aku datang kembali  sekarang
maka tak ada tempat yang layak bagiKu untuk berjalan diatasnya. 

Ketika  umat  manusia  dimurnikan  nanti,  maka  hanya  mereka  yang  mengasihi  Aku  dan
BapaKu Yang Kekal saja yang tersisa. 

Angkatan pilihanKu ini akan ada bersamaKu selamanya. Surga ini akan memberikan masa
seribu tahun didalam damai, kasih dan keharmonisan. 

Setelah masa ini maka kebangkitan yang kedua dari orang mati akan terjadi. 

Setelah itu maka kehidupan kekal ditawarkan kepada seluruh jiwa-jiwa dimana terang Allah
bersinar atas mereka. 

Mengapa  kamu ragu,  puteriKu,  tidakkah kamu tahu bahwa berbagai  nubuatan  ini  telah
diramalkan?

Jangan sampai  ada yang salah mengerti.  Kamu, anak-anak dari  angkatan ini,  akan diberi
dengan karunia hidup didalam Surga,  yang lebih indah dari  pada yang dipersiapkan bagi
Adam dan Hawa. 

Usia tidak akan berarti lagi karena manusia akan hidup bersama keluarga-keluarga dari
berbagai angkatan. 

Begitu besarnya kasih dan sukacita yang akan menjadi kejadian hidup sehari-hari. Akhirnya
kamu akan diberi dengan damai sejati yang kekal didalam jiwamu.
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Mengapa hal ini  tidak mungkin? Ini adalah bumi yang direncanakan oleh BapaKu yang
Kehendak IlahiNya akhirnya akan digenapi didalamnya seperti yang terjadi di Surga.  

Berbahagialah kamu semua. Surga yang baru itu hendaknya disambut dengan sukacita dan
antisipasi. 

Tak  akan  ada  kematian.  Tak  ada  penyakit.  Tak  ada  dosa.  Kamu  akan  diberi  karunia
kebahagiaan kekal. 

Berdoalah  bagi  mereka,  yang  karena  dosa  dan  ketidak-patuhan,  akan  kehilangan  hak
waris mereka yang telah direncanakan oleh BapaKu Yang Kekal sejak awal zaman.  

Yesusmu yang mengasihi 

 

355. Janganlah menolak nabi-nabi Allah 

Jumat, 24 Februari 2012, jam 21.45

PuteriKu, adalah penting jika kamu tetap diam ketika penganiayaan itu mulai.

Sabda  Kudus  dari  BapaKu  Yang  Kekal  akan  ditolak  oleh  para  hamba  kudusNya  yang
mengaku mewartakan kebenaran dari Sabda KudusNya. 

Gereja Katolik adalah satu Gereja yang benar. 

Semua gereja-gereja akan bersatu menjadi satu Gereja Yang Kudus dan Apostolik pada
saat KedatanganKu Yang Kedua nanti.
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Hingga peristiwa itu terjadi, setiap Sabda dari BapaKu yang diberikan kepada dunia yang
kering secara spirituil ini, akan diabaikan, ditentang atau dilawan dengan kerasnya. 

Mereka yang akan sangat menentang pesan-pesanKu yang diberikan kepadamu, utusan
ke tujuh dari saat-saat akhir zaman ini, akan terdiri atas dua kubu. 

Yaitu mereka yang mengikuti setan melalui peramalan nasib serta sihir dari zaman baru.

Dan yang lain adalah mereka yang buta secara spirituil tetapi percaya bahwa dirinya diilhami
secara ilahiah dengan karunia dari Roh Kudus. 

Keduanya menolak Sabda Allah yang diberikan kepadamu melalui Tritunggal Kudus serta
IbuKu yang terkasih. 

Bahkan  imam  yang  baik  dilarang  untuk  mendukung  pesan  ini  secara  terbuka,  dimana
mereka akan dibenarkan untuk menghinakan Sabda KudusKu ini yang ditujukan agar seluruh
dunia mendengarnya.

Dengan sikap kerendahan hati yang hanya sedikit sekali didalam hati mereka, mereka akan
menggerogoti panggilan dari Surga ini yang diberikan untuk menolong umat manusia. 

Imam-imam ini, para pejabat gereja serta orang-orang yang mengaku sebagai  para rasul,
yang mengaku mengenal Aku, akan berusaha mendorong jiwa-jiwa untuk menolak SabdaKu.

Mereka tak memiliki  rasa malu ketika dengan congkaknya mereka mencampakkan Kitab
Kebenaran ini agar tidak disampaikan kepada seluruh umat manusia. 

Kemudian mereka akan menghancurkan isi dari kebenaran ini dengan racun didalam hati
mereka.
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Mereka  tidak  ingin  mendengar  kebenaran  ini  karena  ini  akan  mengacaukan  dan
mengganggu ‘kepompong rasa aman yang palsu’ yang membungkus diri mereka. 

Betapa mereka itu sangat menentang Aku. 

Betapa besar kerusakan yang mereka timbulkan, namun mereka tidak menyadarinya. 

Berdoalah agar jiwa-jiwa ini, yang buta terhadap kebenaran karena pengaruh dari si penipu,
agar  mereka  mau  membuka  hati  mereka  dan  menerima  Sabda  Allah  yang  dihadirkan
dihadapan mereka saat ini.  

Mereka tidak berhak untuk menghentikan pesan-pesan ini tanpa memeriksanya dengan jiwa
yang bersih, dimana mereka harus merendahkan dirinya dalam segala hal. 

Sementara Allah mengijinkan penderitaan bagi para visiunerNya di dunia untuk memastikan
bahwa jiwa-jiwa bisa diselamatkan,  maka Dia juga  tidak  akan mau menerima penyalah-
gunaan terhadap para nabi yang diurapiNya. 

Kamu, puteriKu, adalah seorang nabi.

Kamu bersedia menerima penderitaan sebagai hadiah bagiKu. 

Namun ini bukanlah tertuju bagi kamu sendiri, karena kamu tidak bisa apa-apa jika tanpa
Aku dan kamu menyadari dan mau menerima hal ini. 

Allah BapaKu berbicara kepada dunia melalui para nabiNya. 

Adalah SabdaNya yang kau tolak jika kamu menghujat para nabiNya secara terbuka. 
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Karena hal itu merupakan dosa di mataNya. 

Janganlah menolak para nabi Allah. 

Janganlah menyakiti atau mengganggu para nabiNya dengan cara apapun. 

Tetaplah diam jika kamu ragu dan doakanlah mereka.  

Jika kamu menyerang nabi yang sejati maka api akan tercurah kepadamu dari langit sebagai
hukuman dari tangan BapaKu. 

Tak ada orang yang bisa menghentikan Sabda Allah untuk diberikan kepada anak-anakNya.  

Inilah janji dari BapaKu sejak awal. 

Dengarkanlah suaraNya. 

Terimalah kenyataan bahwa kamu telah berada di saat-saat akhir zaman. 

Berdoalah  agar  pesan-pesan  ini  didengarkan  sehingga  semua  anak-anak  Allah  memiliki
kehidupan kekal.

Gurumu 

Penebus umat manusia 
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Yesus Kristus 

356.  Allah  Bapa  –  Balsam penyembuh yang  sangat  kau perlukan  untuk  menenangkan
jiwamu.

Minggu, 26 Februari 2012, jam 21.45

PuteriKu,  bagi  anak-anakKu  yang  dipanggil  untuk  mewartakan  Sabda  KudusKu  untuk
mempersiapkan  dunia  bagi  Kedatangan  PuteraKu  yang  terkasih,  Yesus  Kristus,  Aku
mengatakan hal ini. 

Kamu, anak-anakKu, yang mengenal Aku, Bapamu yang terkasih, harus berjuang melawan
godaan-godaan yang ditempatkan dihadapanmu setiap menit dalam sehari. 

Kamu  telah  dipenuhi  dengan  Roh  Kudus  melalui  berkat  istimewa  yang  diberikan  oleh
PuteraKu kepada dunia pada tanggal 10 Mei 2011. 

Hendaknya kamu menyadari akan tanggung jawab yang ada dihadapanmu.

Karena kamu bersatu sebagai sebuah pasukan yang akan menjadi awal dari sisa pasukanKu
di dunia, maka kamu akan diserang dari segala penjuru. 

Iman dan kesetiaanmu kepadaKu,  Bapamu yang terkasih serta PuteraKu Yesus Kristus,
akan dicobai melebihi daya tahanmu. 

Dengan mengikuti PuteraKu, kamu harus menanggung beban salibNya dan hal ini tidaklah
mudah.   

Kamu  akan  dipenuhi  dengan  berbagai  keraguan,  penderitaan  dan  cobaan  batin,  dan
kadang-kadang kamu akan ingin berjalan balik.  

Banyak orang yang kau percayai akan berusaha menghalangi kamu. 
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Kamu akan dituduh berkhayal, bahwa kamu menderita ilusi dan kamu akan diperolokkan,
dicibirkan dan ditolak. 

Bahkan kamu mungkin mengalah kepada kebohongan dan penipuan yang dirancang untuk
mengajakmu agar menolak pesan-pesan ini. 

Dibutuhkan  iman  dan  keberanian  yang  besar  untuk  memanggul  salibmu  dan  mengikuti
PuteraKu  untuk  menolong  mempersiapkan  umat  manusia  bagi  KedatanganNya  kembali
dengan mulia di dunia.   

Kamu akan dibuat tersandung dan perangkap akan dipasang bagimu. 

Jangan sampai kamu terperangkap dengan dipaksa untuk menghakimi orang lain karena
mereka tidak mau menerima pesan-pesan ini. 

Janganlah kamu bertengkar dengan orang lain demi membela Kehendak KudusKu. 

Kasihilah satu sama lain.

Tunjukkanlah kesabaran kepada mereka yang bukan saja mencibir dan mencari kesalahan
didalam pesan-pesan ini, tetapi juga yang mencemooh kamu secara pribadi. 

Tetaplah  diam.  Perlihatkan  sikap  kesabaran.  Tunjukkanlah  kasih  kepada  mereka  yang
mengaku berbicara dalam namaKu. 

Janganlah  kamu  menghakimi  orang  lain  dalam  namaKu  karena  kamu  tidak  berhak
melakukan hal itu. 
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Janganlah kamu memfitnah orang lain dalam namaKu. Jika kamu melakukan hal ini, kamu
melanggar perintah-perintahKu. 

Berdoalah  bagi  mereka  yang  menyakiti  kamu,  terutama  jika  hal  itu  dilakukan  dalam
namaKu. 

Anak-anak, Aku meminta agar kamu bersatu.

Buanglah segala perbedaanmu. 

Jiwa-jiwa malang yang membutuhkan perhatianmu bukanlah mereka yang telah bertobat,
melainkan mereka yang tidak mengenal Aku sama sekali. 

Berdoalah sekarang bagi semua anak-anakKu yang tidak tahu apa-apa mengenai Aku.  

Berdoalah  juga  bagi  mereka  yang  mengenal  Aku  tetapi  yang  menolak  mengakui  Aku,
Pencipta mereka, Bapa mereka yang mengasihi, yang sangat mengasihi mereka. 

Aku ingin menyatukan semua anak-anakKu. 

Aku memintamu untuk membuang semua senjatamu yang kau miliki  karena rasa  takut,
kemarahan  dan  ketidak-sabaran  serta  mengijinkan  Aku  untuk  menuntunmu  didalam
perjalanan menuju Surga.

Perjalanan ini cukup menyiksa, namun kasih dan damai yang akan kau temukan pada akhir
nanti  akan  menjadi  balsam  penyembuh  yang  sangat  kau  perlukan  untuk  menenangkan
jiwamu. 
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Anak-anak, ketenangan amatlah penting. 

Kesabaran adalah diperlukan. 

Mengasihi  sesama,  termasuk  mereka  yang  menyakiti  atau  menentang  kamu,  adalah
penting untuk bisa memasuki Pemerintahan PuteraKu Yang Terkasih, didalam Surga yang
baru dan Bumi yang baru yang telah Kujanjikan kepadamu sejak lama.  

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

357. Dunia akan segera mengalami pemurnian tahap berikutnya

Senin, 27 Februari 2012, jam 15.30 

PuteriKu  yang  terkasih,  sementara  berbagai  peristiwa  kekacauan  di  dunia  semakin
meningkat, maka waktunya semakin dekat dengan saat Kerahiman IlahiKu itu. 

Ketika peperangan dan kekacauan terjadi  di  segala tempat,  iman gerejaKu juga semakin
lemah. 

Perpecahan didalam Gereja Kudus akan berkembang dengan cepat. 

Imam melawan imam.

Uskup melawan Uskup.

Dunia akan segera mengalami pemurnian tahap berikutnya. 
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Kemarahan terhadap BapaKu akan muncul di setiap negara di dunia. 

Para pengikutKu akan mengalami penderitaan karena iman mereka dengan cara yang belum
pernah mereka alami sebelumnya. 

Penderitaan yang dirasakan oleh jiwa-jiwa malang itu merupakan cerminan dari penderitaan
yang Kutanggung saat ini.

Semua mereka yang bersatu denganKu, Yesus mereka yang terkasih, akan tahu didalam
hati mereka tanpa ragu lagi, bahwa Roh KudusKu kini tinggal didalam diri mereka.  

Dalam sekejap mereka akan tahu ketika mereka menyaksikan dosa ada disekitar mereka dan
betapa hal itu amat menyakitkan Aku. 

Ketika  mereka  menyaksikan  perang  dilakukan  terhadap  orang-orang  yang  tak  berdosa,
mereka akan bisa merasakan siksaan yang Kualami pada setiap tulang tubuh mereka. 

Ketika mereka menyaksikan dosa aborsi dipamerkan dihadapan mereka, seolah hal itu tidak
membawa akibat apapun, mereka akan dipenuhi dengan rasa nyeri yang Kualami. 

Dosa semakin meluas. Iman dari gerejaKu semakin luntur. 

Kesetiaan para hamba kudusKu (rohaniwan) semakin lemah. 

Kepercayaan  akan  ajaran-ajaranKu  sedang  dihalangi  oleh  para  hamba  kudusKu  dimana
kawananKu dibohongi mengenai seberapa besar bahayanya dosa itu. 

Kemudian ada juga imam-imamKu, para biarawati, serta para pejabat dari berbagai gereja
apapun, yang percaya kepadaKu dan kepada BapaKu Yang Kekal, yang sedang menanggung
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kesedihan  karena  harus  menyaksikan  dosa  yang  menyebar  seperti  kobaran  api  yang
menyelimuti bangsa-bangsa dimana saja dengan kecepatan yang semakin besar. 

Betapapun sulitnya hal ini, kamu harus tetap kuat dan tetap bersatu dalam namaKu. 

Doa kini sangat diperlukan, dan hendaknya kamu meluangkan waktu setidaknya selama satu
jam dalam sehari  untuk  berdoa guna  mencegah terjadinya  berbagai  peristiwa yang  kini
sedang dibuka di dunia ini. 

Gereja-gereja  Kristiani  sedang  menjadi  sasaran  dan  disiksa  oleh  kelompok-kelompok
sekuler. 

Mereka berusaha menghapuskan segala sesuatu yang menghormati Aku, Juru Selamat Ilahi
mereka, Yesus Kristus. 

Kebencian sedang ditiupkan kedalam jiwa mereka oleh tangan setan. 

Berdoalah,  berdoalah  sekarang  agar  jiwa-jiwa  yang  menimbulkan  penderitaan  dan
kesedihan kepada anak-anak Allah itu bisa diselamatkan. 

Yesusmu 

358. Tidakkah kamu tahu bahwa Roh Kudus tidak bisa dan tidak akan memasuki jiwa-jiwa
yang hatinya beku?

Rabu, 29 Februari 2012 jam 17.30

PuteriKu yang terkasih, saat bagi terjadinya kehendak BapaKu tak bisa kau ketahui.

Para pengikutKu hendaknya bersabar karena segala sesuatu di dunia akan terjadi seperti
yang dinubuatkan didalam Kitab BapaKu.
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Semua ini akan terjadi menurut saat yang ditentukan oleh BapaKu serta pengaruh dari doa-
doamu yang akan menolong mencegah terjadinya peperangan global.

Tidaklah lama bagi semua janji-janjiKu untuk digenapi.

 

Kamu, para pengikutKu, hendaknya percaya kepadaKu, Yesusmu yang mengasihi. 

Berdoalah bagi jiwa-jiwa dan serahkanlah segalanya di tanganKu. 

Janganlah  lupa  berdoa  kepada  BapaKu  sesering  mungkin  memohon  Meterai  Allah  yang
hidup, untuk melindungi kamu dan keluargamu. 

Doa   Perjuangan (33) untuk memohon Meterai Allah yang hidup dan menerimanya dengan
kasih, sukacita dan syukur.

Ya Allahku, Bapaku yang mengasihi

Aku menerima dengan kasih dan syukur

Meterai PerlindunganMu yang Ilahi  

KeilahianMu menyelimuti tubuh dan jiwaku untuk selamanya

Dengan rendah hati aku bersujud syukur serta mempersembahkan kasih setiaku 

kepadaMu, Bapaku yang terkasih. 

Aku mohon kepadaMu, lindungilah aku dan orang-orang yang kukasihi dengan Meterai
istimewa ini 

Aku berjanji untuk menyerahkan hidupku guna melayani Engkau selamanya

Aku mengasihi Engkau, Bapa yang terkasih 
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Aku menghibur Engkau di saat-saat ini, Bapa yang terkasih 

Aku mempersembahkan Tubuh, Darah, Jiwa, serta Keilahian PuteraMu yang terkasih 

sebagai silih atas dosa-dosa dunia dan demi keselamatan semua anak-anakMu.  

Amin 

Pastikanlah bahwa kamu mengajak orang lain untuk berdoa selama tujuh hari berturut-turut
doa Perjuangan (24) untuk memohon penebusan atas dosa-dosamu 

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 
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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.

Bagi mereka yang menolak hadiah doa yang istimewa ini dimana Aku menawarkan absolusi
penuh, hendaknya kamu mengetahui hal ini.  

Aku adalah  Yesus  Kristus,  Anak  Manusia,  diberi  kewenangan  untuk  mengampuni  semua
dosa.

Imam-imam kudusKu juga diberi kewenangan untuk mengampuni dosa melalui Sakramen
Pengakuan Dosa.

Aku meminta agar kamu menerima karunia absolusi ini bagi mereka yang tak bisa menerima
Sakramen Pengakuan Dosa atau bagi mereka yang bukan anggota Gereja Katolik Roma. 

Apakah kamu akan meluputkan jiwa-jiwa yang berharga itu untuk menerima karuniaKu ini?  

Mengapa kamu berusaha mencegah jiwa-jiwa yang mau menerima Sabda IlahiKu ini untuk
menerima absolusi? Apakah kamu suka melihat mereka tak bisa menebus dirinya didepan
mataKu? 

Kamu  harus  memperlihatkan  kasihmu  kepada  saudara-saudaramu  dan  berbahagia  jika
mereka diberi dengan karunia yang istimewa ini olehKu, Yesus mereka yang mengasihi. 
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Terutama jika mereka tak  pernah membaca pesan-pesan yang  Kuberikan kepadamu ini,
puteriKu,  setiap  pendosa  berhak  untuk  meminta  kepadaKu  agar  mengampuni  mereka
asalkan mereka memperlihatkan penyesalan didalam jiwa mereka. 

Bukalah hatimu dan berdoalah memohon karunia kerendahan hati.

Tidakkah kamu tahu bahwa Roh Kudus  tak  bisa  dan tak  akan memasuki  jiwa-jiwa yang
hatinya beku? 

Juru Selamat Ilahimu 

Yesus Kristus

359. Bersatulah bersama sementara kita memasuki pintu-pintu Surga yang baru 

Kamis, 1 Maret 2012, jam 19.55

PuteriKu yang terkasih, banyak dari  anak-anakKu kini  akan diselamatkan karena doa-doa
serta  penderitaan  dari  para  pengikutKu  yang  amat  berharga  yang  kasihnya  kepadaKu
melebihi apa yang diketahui oleh manusia. 

Di  saat yang semakin genting ini  Aku bertahan dan bergantung kepada para pengikutKu
untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Banyak dari jiwa-jiwa itu tak akan bisa bertahan menghadapi saat Kerahiman IlahiKu nanti
dan mereka akan mati dalam keadaan dosa berat. 

Banyak dari kamu yang telah menanggapi panggilanKu dengan kepatuhan dan kemurahan
hati. 

Kamu telah membawa penghiburan yang besar bagiKu. 
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Aku  memberkati  kamu,  para  pengikutKu  yang  terkasih,  dan  Aku  memintamu  untuk
melanjutkan doamu bagi jiwa-jiwa orang lain.  

Seluruh umat manusia akan segera diberi karunia KerahimanKu.  

Tak  seorangpun yang  tidak mengerti  akan kebenaran dari  keberadaanKu.  Tetapi  tidak
semua mau memeluk Aku terutama ketika kebenaran ini dinyatakan kepada mereka. 

Mereka adalah jiwa-jiwa yang Kurindukan. 

Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat bagi siapa IbuKu telah meneteskan air matanya. 

Mereka adalah  para  pendosa dimana kamu harus  menolong Aku untuk  menyelamatkan
mereka karena Aku ingin menyelamatkan semua anak-anak Allah. 

Berdoalah dan bersatulah bersama untuk menolong Aku menarik setiap jiwa sementara kita
memasuki pintu-pintu Surga yang baru itu. 

Doa Perjuangan (35) bagi jiwa-jiwa agar memasuki Surga 

Oh Yesusku 

Ijinkanlah aku menolongMu menyelamatkan sisa anak-anakMu di dunia  

Aku mohon agar melalui kerahimanMu, Engkau akan menyelamatkan jiwa-jiwa dari roh
kegelapan   

Terimalah  segala  cobaan,  penderitaan  dan  kesedihanku  dalam kehidupanku  ini  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka 

Penuhilah  aku  dengan  rahmat  agar  bisa  mempersembahkan  kepadaMu  segala
penderitaan ini dengan rasa kasih dan sukacita didalam hatiku 
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Agar kami semua berada didalam kesatuan kasih kepada Tritunggal Terberkati dan hidup
bersamaMu, sebagai satu Keluarga Kudus didalam Surga.

Amin.

 

Anak-anak, kamu tahu betapa besar Aku mengasihi kamu. 

Kamu yang mengenal  Aku akan mengerti  besarnya penderitaan dan kesedihanKu karena
banyaknya orang yang menolak tangan KerahimanKu. 

Hanya  kamu,  melalui  doa-doamu,  yang  bisa  menolong  jiwa-jiwa  ini,  maka  bawalah
penghiburan seperti yang Kuinginkan bagiKu. 

Tetaplah dekat denganKu sekarang. 

Hal itu tidaklah lama lagi. 

Bersabarlah dan berdoalah.

Tenanglah dan rasakanlah kasihKu.

Segalanya akan berjalan dengan baik. 

Yesus Kristus-mu yang mengasihi 

360. Allah Bapa – Peringatan tentang adanya kultus setan serta doktrin zaman baru (New
Age)

Jumat, 2 Maret 2012 jam 12.20
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PuteriKu, cobaan-cobaan yang dialami oleh umat manusia akan semakin meningkat selama
pemurnian  akhir  yang  diperlukan  ini  sebelum  Kedatangan  Kedua  dari  PuteraKu  Yesus
Kristus.

Dunia sedang dipersiapkan bagi peristiwa yang mulia ini yang dijanjikan sebagai hadiah
terbesar dariKu sejak penciptaan Surga itu.  

Nantikanlah peristiwa ini dengan antisipasi karena Surga yang baru ini adalah yang sangat
dinanti-nantikan oleh setiap pria, wanita dan anak-anak.  

Persiapkanlah  dirimu,  sehingga  kamu,  keluargamu,  dan  para  sahabatmu  menjadi  layak
untuk bisa berjalan didalam KerajaanKu Yang Baru itu, yang berada dibawah pemerintahan
PuteraKu yang terkasih, Yesus Kristus.   

Anak-anak,  jika  kamu  mengabaikan  permintaanKu  ini  maka  kamu  akan  kehilangan  hak
warismu.

Seandainya  para  pendosa  menyaksikan  satu  menit  saja  atas  ciptaanKu  yang  mulia  ini
mereka akan tersungkur ke tanah dan memohon belas kasihKu agar bisa memasuki pintu-
pintunya. 

Hanya mereka yang memiliki  kasih yang murni dan rendah hati  kepadaKu,  sebagai  Bapa
Surgawi mereka dan kepada PuteraKu yang terkasih,  Yesus Kristus,  yang bisa menikmati
keberadaan yang penuh kedamaian dan kemuliaan ini.  

Tetapi sayangnya, setan telah membutakan banyak sekali jiwa dari anak-anakKu sehingga
mereka tak bisa membedakan kebenaran dari khayalan.  

PuteriKu,  kebohongan  yang  mengerikan  sedang  disebarkan  melalui  kultus  setan  serta
doktrin-doktrin dari zaman baru. 

Anak-anakKu  yang  malang,  yang  tergoda  oleh  kebohongan  yang  terbungkus  dalam
fatamorgana yang indah, percaya akan adanya sebuah planet yang baru.  
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Mereka dijanjikan dengan sebuah surga yang berbeda. Namun sebenarnya hal itu tidak
ada. 

Ketika setan membujuk dan bisa memenangkan hati mereka yang percaya kepadanya, maka
dia akan menyiksa mereka selamanya.

Jika  kamu  menyaksikan  kengerian  yang  terpancar  dari  wajah  mereka,  ketika  setelah
kematian mereka mendapati dirinya berada didalam cengkeraman setan, hal itu akan bisa
mengoyakkan jantungmu. 

Begitu malangnya nasib mereka nanti sehingga penting sekali agar kamu memperingatkan
jiwa-jiwa itu akan siksaan yang ada didepan mereka. 

Berdoalah bagi mereka. Jangan berhenti.  Dalam banyak kasus, hanya penderitaan dari
jiwa-jiwa kurban saja yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. 

Bagi mereka yang percaya kepadaKu, Allah Bapa, Aku memanggilmu sekarang agar menolak
allah-allah  palsu,  berhala-berhala,  doktrin  palsu,  para  peramal  nasib,  serta  doktrin  dari
zaman baru dimana semua itu adalah hampa belaka. 

Semua itu diciptakan oleh si raja penipu, setan, pembohong yang cerdik. 

Dia tak akan berhenti berusaha menarik anak-anakKu yang amat berharga dariKu.   

Aku meminta kepadamu,  anak-anak,  agar  berdoa bagi  jiwa-jiwa ini  sebagai  penghiburan
bagiKu, Bapamu yang mengasihi.  

Hiburlah Aku. Pada saatnya nanti kamu akan mengerti misteri dari Kerajaan SurgawiKu.  
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Pada saatnya nanti misteri dari Kehendak IlahiKu akan dibuka.  

Pada saatnya nanti, melalui kesetiaan dan kasihmu kepadaKu, kamu akan menolong Aku
mempersatukan keluargaKu didalam Kerajaan itu, yang sejak awal diciptakan bagi semua
anak-anakKu.  

Terima kasih, puteriKu, atas penderitaanmu. Terima kasih anak-anakKu, atas tanggapanmu
terhadap panggilanKu dari Surga ini.  

Aku memberikan segala berkatKu sekarang, namun kamu harus memintanya kepadaKu. 

“Bapa Surgawi,  tolonglah aku untuk menjadi  kecil  seperti  anak-anak,  di  mataMu. Aku
memohon curahan rahmatMu atas diri kami agar kami bisa menjawab panggilanMu untuk
menyelamatkan semua anak-anakMu. Amin”.

Bapa Surgawimu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi  

361. Perawan Maria – Bangunlah, anak-anak. Kamu harus memeluk kebenaran. 

Sabtu, 3 Maret 2012, jam 14.33

Anakku,  penderitaan  yang  dialami  oleh  Puteraku  saat  ini  sama  dengan  penderitaanNya
ketika Dia berada di dunia dulu.  

Nyeri  yang  ditanggungNya  saat  itu  yang  menimbulkan  siksaan  yang  terbesar  bagiNya
bukanlah berasal dari penyalibanNya, melainkan dari caranya Dia ditolak.  

Dunia saat ini juga menolak seperti dulu itu. 
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Dia diperolokkan saat ini hingga menimbulkan tetesan air mata dan penderitaan, bukan
hanya bagi aku, IbuNya yang terkasih, melainkan juga bagi para pengikutNya di dunia. 

Betapa  menyakitkan  jika  melihat  ada  begitu  banyak  anak-anak  Allah  telah  berpaling
menjauhi sakramen-sakramen kudus dan ajaran-ajaran Gereja. 

Banyak  sekali  jiwa-jiwa  yang  tersesat.  Aku  meminta  kepadamu,  anak-anak,  untuk
memanggul salib Puteraku dan berjalan memberi contoh. 

Peluklah Puteraku dengan kesederhanaan didalam hati.

Mengasihi Puteraku dan menghormati Bapaku Yang Kekal adalah sangat sederhana, anak-
anak. 

Janganlah menganalisa perkataan Puteraku.

Ikutilah saja ajaran-ajaranNya yang tak pernah berubah.  

Dengarkanlah perkataan Puteraku ketika Dia berbicara kepadamu dari Surga saat ini.

Dia memanggil kamu untuk mempersiapkan jiwamu bagi KedatanganNya Yang Kedua. 

Jika Dia berbicara saat ini  kepadamu, hal itu adalah berasal  dari rasa kasihNya kepada
umat manusia. 

Sabda KudusNya akan memberi makan jiwamu dan menjadikannya kuat. 
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Janganlah menolak panggilanNya kepadamu saat ini.

Dia  ingin  menyelamatkan  setiap  jiwa.  Namun  untuk  melakukan  hal  itu,  Dia  harus
mengingatkan kamu akan perbedaan antara yang benar dan yang salah. 

Banyak dari kamu yang tidak dituntun atau diberitahu tentang betapa pedihnya dosa itu. 

Sikap toleransi didalam masyarakatmu dan didalam Gereja membuat banyak dari kamu
yang mengira sebuah perbuatan itu tak memiliki pengaruh apapun, namun sebenarnya
perbuatan itu adalah dosa berat di mata Allah. 

Gereja berada didalam kegelapan yang besar saat ini dan ia menjadi sasaran serangan dari
si penipu selama bertahun-tahun. 

Puteraku  harus  campur  tangan  dan  menuntun  kamu  sekarang,  sementara  perpecahan
didalam Gereja akan segera muncul. 

Bangunlah anak-anak. Kamu harus memeluk kebenaran. 

Dunia kini akan berubah diluar pengetahuanmu. 

Kamu telah diberi dengan banyak utusan pada masa yang lalu untuk mempersiapkan kamu
bagi peristiwa ini.  

Ini adalah peringatan-peringatan yang terakhir yang diberikan kepada umat manusia yang
mendorong mereka untuk mempersiapkan diri bagi saat Kerahiman Besar dari Puteraku itu. 

158



The Warning Indo 2012

Setelah  Kerahiman  IlahiNya  itu,  ketika  Dia  membuka  mata  semua  orang  agar  bisa
menyaksikan dosa-dosa mereka, Dia akan memberi sedikit waktu lagi bagi manusia untuk
mencari pengampunan. 

Kemudian kamu akan diberi petunjuk untuk mempersiapkan jiwamu bagi Kedatangan Yang
Kedua dari Kristus, Puteraku yang terkasih, yang akan datang lagi didalam Kemuliaan seperti
yang dinubuatkan. 

Bunda Keselamatan 

362. Gereja Katolik dan Rumah Israel akan dianiaya

Minggu, 4 Maret 2012, jam 15.30

PuteriKu  yang  terkasih,  saat  bagi  dibukanya  meterai-meterai  ini  dimana  kamu  akan
membuka meterai ke tujuh ini, sudah hampir tiba. 

Karena doa-doamu maka banyak sekali pergolakan telah dihindarkan.

Kamu, para pengikutKu, sedang menerima salibKu dan kamu akan bersatu dengan Hati Yang
Tak Bernoda dari IbuKu sambil kamu berjalan maju menuju KerajaanKu Yang Mulia itu.  

Sementara  kepalsuan dan kemerosotan  moral  dunia ini  semakin  meningkat,  begitu  juga
iman dari mereka yang menuntun pasukanKu. 

Gereja-gereja akan dianiaya terutama Gereja Katolik dan Rumah Israel. 

Banyak orang akan merasa puas. Dua agama ini akan dianiaya dan segala upaya dari luar
maupun dari dalam akan dilakukan untuk menghapuskan segala jejak dari keduanya. 

Akan terjadi sukacita yang besar di seluruh dunia ketika keduanya telah terjatuh. 
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Banyak orang yang mengira bahwa mereka telah dihancurkan. Kemudian orang-orang akan
mengabaikan mayat-mayatnya.

Namun  hal  ini  merupakan  kebodohan.  Karena  mereka  akan  bangkit  lagi  untuk
membentuk Surga yang baru dan Bumi yang baru sementara pintu-pintu SurgaKu dibuka.  

Tak seorangpun bisa menghancurkan umat pilihanKu di dunia. 

Mereka bisa menyakiti, menyiksa, membunuh dan meruntuhkan bangunan-bangunan dan
bait-bait yang dibangun oleh umatKu untuk menghormati BapaKu. 

Namun kemudian mereka akan bangkit dan merebut tahta warisannya ketika mereka akan
memerintah bersamaKu di Surga.

Janganlah menolak Allah. 

Janganlah menolak Gereja-gerejaNya.  

Karena jika kamu melakukannya, kamu akan mengikuti jalan penipuan itu menuju hukuman
kekal. 

Juru Selamatmu

Yesus Kristus  

363. Kitab Kebenaran sedang dinyatakan kepadamu, utusan ke tujuh dari saat-saat akhir
zaman.

Senin, 5 Maret 2012, jam 15.30 
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PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku datang untuk menghibur kamu di saat siksaan ini yang
mendera kamu dari segala penjuru.

Ketahuilah bahwa Yohanes penginjil diberi dengan kitab kebenaran, kitab yang telah dibuka
meterainya agar didengar oleh dunia di saat-saat ini. 

Kitab  ini  diberikan  kepadanya  dalam  keadaan  tak  bermeterai  karena  meterainya  telah
dibuka. Kitab itu kemudian ditutup dan tidak dibuka hingga saat akhir.

Saatnya  telah  tiba  bagimu  untuk  membuka  Kitab  Kebenaran  itu  dan  membuka  isi
didalamnya bagi semua anak-anak Allah agar mempersiapkan jiwa mereka bagi kehidupan
kekal.

Kitab  Kebenaran  sedang  dinyatakan  kepadamu,  utusan  ke  tujuh  dari  saat-saat  akhir
zaman.

Dengan melalui suaramu maka kebenaran itu akhirnya akan dinyatakan dan misteri-misteri
yang ada didalam Kitab Wahyu akan dihadirkan dihadapan dunia yang tidak beriman ini. 

Tetapi hal itu tidak lama. Ditengah kemurtadan ini yang mempengaruhi bukan saja umat
beriman, tetapi juga para hamba kudus didalam gereja, maka saat bagi pengakuan itu sudah
dekat.

Sekali hal ini terjadi maka pertobatan besar-besaran akan terjadi di seluruh dunia. 

Kemudian  mereka akan merasa  lapar  akan kebenaran  yang  ada  didalam kitab  yang  tak
bermeterai itu yang dijanjikan kepada dunia bagi saat-saat akhir zaman ini. 

Kamu  adalah  utusan  yang  diberi  tugas  bukan  saja  untuk  mempersiapkan  dunia  bagi
keselamatan jiwa-jiwa, tetapi juga akan mewartakan pemerintahanKu.
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Kekasihmu

Yesus 

364.  Perhatikanlah  sekarang  ketika  manusia  damai  itu  akan  menghadirkan  dirinya  di
hadapan dunia 

Selasa, 6 Maret 2012, jam 15.20

PuteriKu  yang  terkasih,  hendaknya  kamu  terus  melaksanakan  perintah-perintahKu  dan
jangan biarkan ada orang yang menghentikan kamu didalam tugas ini  meski  kamu terus
menerus diserang dari segala penjuru. 

Janganlah meragukan SabdaKu, meski kamu tidak mengerti makna dari pesan-pesanKu.

PuteriKu, segala sesuatu yang diberikan kepadamu adalah agar didengarkan oleh dunia dan
hal ini telah dinubuatkan sebelumnya. 

Adalah penting agar manusia mengerti apa yang terkandung didalam Kitab Yohanes.

Segala sesuatu yang dinubuatkan akan terjadi.

Perhatikanlah sekarang ketika manusia damai itu akan menghadirkan dirinya dihadapan
dunia. 

Dia akan terlihat seolah menciptakan perdamaian di Timur Tengah. 

Ini adalah sebuah damai yang palsu dan sebagai kedok bagi kebohongan yang dibawanya
untuk  menyembunyikan  tujuannya  yang  sebenarnya  dari  kepalsuan  yang  sedang
disebarkannya. 
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Berdoalah  bagi  Wakil  KudusKu,  Paus  Benediktus  XVI,  karena  dia  akan  menghadapi
penganiayaan yang mengerikan. Saat itu sudah dekat sekarang. 

Berdoalah  kamu semua karena doa-doamu bisa  meringankan  beratnya penderitaan  dari
saat-saat ini karena ia akan diringankan. 

Banyak sekali yang tidak diketahui, puteriKu, mengenai saat-saat akhir zaman ini. 

Banyak sekali yang merasa takut, dan mereka begitu karena jiwa mereka tidak bersih. 

Bagi  kamu yang berada didalam terang Allah,  hendaknya kamu memandang ke depan
karena hal itu berarti dihapuskannya dosa dari dunia ini.

Akhirnya  dunia  ini  akan  muncul  didalam  sebuah awal  yang  baru  yang  dipenuhi  dengan
terang ilahiKu. 

Tak ada banyak waktu lagi sebelum hal ini terjadi. 

Yang penting adalah semua anak-anak Allah akan melihat kebenaran itu pada saatnya dan
kemudian bertobat.

Jika tidak, mereka tak akan bisa menjadi bagian dari Surga yang baru serta Bumi yang baru
yang akan muncul menjadi satu. 

Kemudian Aku akan datang untuk menghakimi. 

Hanya mereka yang mengakui Aku, Juru Selamat mereka Yesus Kristus, serta BapaKu Yang
Kekal, yang bisa memiliki kehidupan. 
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Berdoalah bagi semua jiwa-jiwa. Begitulah kamu harus memusatkan perhatanmu sekarang
dan percaya penuh kepadaKu. 

Yesusmu 

365. Meterai pertama adalah kemurtadan

Rabu, 7 Maret 2012, jam 15.40

PuteriKu yang terkasih,  katakanlah  kepada anak-anakKu bahwa tak seorangpun memiliki
pengetahuan atau kuasa untuk mengungkapkan kebenaran yang ada didalam Kitab Wahyu. 

Betapapun besarnya mereka mengaku memiliki pengetahuan, tetapi hanya Aku saja, Yesus
Kristus,  Juru  Selamat  dan  Penebus  umat  manusia,  yang  memiliki  kuasa  untuk
mengungkapkan kepada dunia, apa yang ada didalam Kitab Kebenaran itu. 

Hanya Aku saja, Anak Domba Allah, memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran itu,
yang  diberikan  kepada  muridKu,  Yohanes  penginjil,  sebagai  sarana  dari  kebenaran,
kepada dunia saat ini.   

Meterai pertama adalah kemurtadan, yang terlihat bukan saja diantara orang-orang yang
tidak percaya, tetapi juga diantara mereka yang mengaku mengenal Aku dan mereka yang
secara terbuka berkata bahwa mereka mengasihi Aku. 

Inilah saatnya ketika iman yang benar disesatkan, ketika kamu, anak-anakKu, dihadapkan
kepada  ajaran  yang  sebenarnya  merupakan  penghinaan  terhadap  ajaran-ajaranKu  yang
sejati.  

Aku berkata kepadamu, anak-anak, ketika kamu melihat iman serta ajaran-ajaran agama
yang palsu ini muncul, kamu akan tahu bahwa inilah saatnya bagi meterai pertama untuk
dinyatakan. 

Lihatlah di sekitarmu dan apa yang kau saksikan? Agama-agama yang menghormati allah-
allah  yang  baru  yang  belum  pernah  kau  dengar  sebelumnya.  Agama-agama  yang
berdasarkan  kepada  fiksi  ilmiah  yang  tidak  masuk  akal  yang  tak  memiliki  substansi.
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Kelompok-kelompok spirituil yang bukan berasal dari dunia ini tetapi yang dipercaya oleh
banyak orang sebagai gambaran dari Kerajaan Surgawi dari BapaKu. 

Jika kamu mengikuti mereka maka kamu hidup didalam fantasi. 

Tidak satupun kepercayaan metafisik ini yang mewakili kebenaran. 

Setiap ajaran yang menempatkan kamu di atas segala sesuatu yang lain adalah ajaran
yang berasal dari setan. 

Janganlah didengarkan. Berpalinglah dari tipuan yang keji ini. 

Mereka  yang  mencari  allah-allah  palsu  dan  membaktikan  hidup  mereka  dengan
mengidolakan allah-allah palsu ini akan terpisah dariKu.  

Jika kamu tidak mau berhenti dan berdoa memohon tuntunan dariKu maka Aku tak bisa
menyelamatkan kamu.  

Kamu dan semua orang yang dengan sadar menjauhi raja kegelapan itu akan diberi dengan
karunia kearifan jika kamu mau meminta kepadaKu dengan melalui doa   Perjuangan (36) ini
untuk bisa mengenali Allah yang benar.  

Yesus tolonglah aku karena aku tersesat dan bingung

Aku tidak tahu akan kehidupan setelah kematian

Ampunilah aku jika aku menentang Engkau dengan menghormati allah-allah palsu yang
bukan Allah yang sebenarnya

Selamatkanlah  aku  dan  tolonglah  aku  untuk  mengenali  kebenaran  dengan  jelas  dan
selamatkanlah aku dari kegelapan didalam jiwaku. 
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Tolonglah Aku untuk menuju terang kerahimanMu

Amin.  

Hanya ada satu Allah saja, Bapa, Putera dan Roh Kudus, didalam Satu Tritunggal Kudus. 

Allah-allah yang lain adalah berasal dari setan, betapapun menariknya tipuan mereka. 

Janganlah  kamu  menyia-nyiakan  kehidupanmu  yang  kekal  dengan  bersumpah  setia
kepada iman-iman yang menghormati  ajaran-ajaran zaman baru,  termasuk reiki,  yoga,
meditasi  zaman  baru,  kartu  tarot,  clairvoyance,  bacaan  psikis,  serta  penyembahan
malaikat, yang berhubungan dengan guru-guru transendental. 

Pelan  tetapi  pasti,  praktek-praktek  okultisme  ini  akan  diterima  bukan  saja  oleh
masyarakatmu tetapi juga oleh Gereja-gereja Katolik dan Kristen lainnya. 

Ajaran-ajaran dari agama-agama palsu itu disebar-luaskan dengan cepat hingga mereka bisa
merebut jutaan anak-anak Allah yang kini bisa menemukan penghiburan palsu didalamnya
hingga mereka tidak lagi mengakui keberadaan satu Allah yang sejati.  

Yesusmu 

366. KedatanganKu Yang Kedua, tak bisa dicegah atau dihentikan

Rabu, 7 Maret 2012, jam 20.30

PuteriKu yang  terkasih,  Aku akan melindungi  kamu dengan rahmat  yang  istimewa yang
diperlukan  untuk  memberimu  kekuatan  menghadapi  kuasa-kuasa  jahat  yang  sedang
berusaha menghentikan karya yang suci ini. 

Adalah penting untuk menyadari bahwa opini manusia tidaklah penting. 
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Apa yang terpenting adalah Sabda KudusKu.

SabdaKu adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Siapapun yang berkata bahwa pesan-
pesan ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaranKu adalah pembohong. 

Mereka  tidaklah  mengenal  Aku.  Mungkin  mereka  mengaku  kenal  denganKu,  namun
sesungguhnya mereka bisa mengenal Aku jika mereka tetap rendah hati.  

Mereka  yang  pendapatnya  bertentangan  dengan  SabdaKu  adalah  berbuat  dosa
kesombongan. 

Kesombongan  telah  membutakan  para  hamba kudusKu  terhadap  kebenaran  dari  Sabda
KudusKu ini. 

Janji-janjiKu  kepada  umat  manusia  untuk  datang  kembali  didalam  kemuliaan  untuk
menghakimi orang yang hidup dan yang mati, akan terjadi. 

Hal ini, KedatanganKu Yang Kedua, tak bisa dicegah atau dihentikan. 

Berbagai peringatanKu kepada umat manusia, yang diberikan kepada mereka karena Aku
mengasihi setiap jiwa, adalah sangat penting. 

Aku  harus  mempersiapkan  semua anak-anak  Allah  secara  memadai  bagi  peristiwa  yang
paling besar ini. 

Banyak orang yang akan berusaha menghalangi  kamu. Banyak yang menggerogoti  Sabda
KudusKu dan banyak pula yang berusaha melukai kamu untuk mencegah Sabda KudusKu
didengarkan. 
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Semua upaya itu tidak akan berhasil. 

Hanya Aku saja, Yesus Kristus, yang memiliki kuasa untuk memberikan keselamatan kekal
kepada seluruh umat manusia. 

Hanya Aku saja yang memiliki kuasa untuk mempersiapkan jiwa-jiwa seluruh umat manusia
untuk menerima warisan mereka di Surga.

Tidak  satupun,  bahkan  setanpun,  raja  kegelapan,  dan  seluruh  pasukannya,  yang  bisa
menghentikan peristiwa ini untuk terjadi. 

Ingatlah selalu akan hal ini. Aku akan melindungi semua orang yang percaya akan Sabda
KudusKu. 

Mungkin kamu akan merasa takut  oleh peristiwa-peristiwa global  ini  ketika kuasa-kuasa
jahat menyelimuti negerimu. 

Berbagai peristiwa akan menyulitkan kamu, tetapi janganlah kamu takut, karena Aku akan
membawamu bersamaKu menuju KerajaanKu yang baru diatas bumi.  

Apa yang Kuminta darimu adalah percaya kepadaKu.  

Biarlah Aku menuntun kamu. 

Ijinkanlah Aku untuk menunjukkan kamu jalan untuk memurnikan jiwamu melalui doa-doa
Perjuangan yang Kuberikan kepadamu.

Dan serahkanlah semuanya kepadaKu. 
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Ingatlah bahwa kasihKu kepada kamu semua adalah sangat besar hingga tak seorangpun
bisa melunturkan belas dan kasih yang murni ini yang Kumiliki didalam Hati KudusKu bagi
setiap anak-anak Allah.

Yesusmu yang mengasihi

Penebus umat manusia  

367. Meterai perlindunganKu dinubuatkan ketika meterai kedua itu dibuka 

Kamis, 8 Maret 2012, jam 19.52

PuteriKu yang terkasih, dunia telah menantikan saat sekarang ini selama dua ribu tahun.

Beberapa ada yang dengan rasa takut didalam hati mereka, yang lainnya lagi dengan sikap
antisipasi dan bertanya-tanya kapan saat itu akan terjadi, dan inilah saatnya. 

Inilah satnya ketika Aku mengutus nabi dari saat akhir zaman, Maria, untuk membuka Kitab
kebenaran yang mengungkapkan isi dari Kitab Wahyu.

Aku adalah Allah, kepada Siapa semua anak-anakKu menangis dan berseru di saat-saat yang
mengerikan ini. 

Adalah Aku, kepada Siapa mereka itu, anak-anakKu yang bersedih, harus berseru saat ini. 

Aku mengumpulkan  keluargaKu  bersama-sama saat  ini  agar  kita  bisa  bersatu  didalam
perang penghabisan untuk membunuh si naga itu yang telah begitu lama menyiksa dunia
ini. 
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Anak-anak,  janganlah  takut.  Tak  akan  ada  gangguan  yang  bisa  melukai  mereka  yang
mengenakan MeteraiKu, Meterai Allah Yang Hidup.

Setan dan para  malaikatnya yang durhaka yang merasuki  dunia  saat  ini,  tak  memiliki
kuasa atas mereka yang memiliki tanda dari Allah Yang Hidup. 

Anak-anak,  kamu harus  mendengarkan  Aku  dan  menerima  MeteraiKu  karena  ia  akan
menyelamatkan bukan saja hidupmu tetapi juga jiwamu. 

Daraskanlah doa ini (lihat bagian bawah pesan ini) untuk menerima MeteraiKu setiap hari. 

Pastikanlah bahwa setiap anggota keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi menyadari
pentingnya MeteraiKu ini. 

Kasihmu kepadaKu,  Bapa Surgawimu, akan menjadi  rahmat yang menyelamatkan dan ia
akan memberimu kekuatan yang kau perlukan. 

Meterai perlindunganKu telah dinubuatkan ketika meterai kedua itu dibuka.  

Si penunggang kuda merah itu adalah malaikat kegelapan yang akan membalas dendam dan
akan membantai anak-anakKu didalam berbagai peperangan mendatang. Namun dia akan
melewatkan anak-anakKu yang memakai meterai pada dahi mereka. 

Bersiaplah sekarang menghadapi peperangan yang telah dimulai ini, dan ada lebih banyak
lagi yang sedang direncanakan di setiap penjuru bumi ini, terutama di Timur Tengah dan di
tempat-tempat  dimana  PuteraKu  yang  amat  berharga,  Yesus  Kristus,  pernah  berjalan
selama kehidupanNya di dunia dulu.   

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 
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369. Perawan Maria – Daraskanlah Rosario di seluruh bangsa-bangsa mulai saat ini hingga
Minggu Paskah

Jumat, 9 Maret 2012, jam 19.15

Anakku yang manis, aku menangis ketika aku melihat kebencian semakin meningkat, bukan
saja terhadap dirimu, tetapi juga terhadap Sabda Kudus dari Puteraku yang terkasih, Yesus
Kristus.

Kini  kamu tahu betapa Dia sangat menderita didalam Taman Getsemani dan betapa Dia
masih saja menderita saat ini ketika segala upayaNya untuk campur tangan menyelamatkan
jiwa-jiwa digagalkan oleh setan. 

Karena saat ini perang sedang direncanakan, maka penting sekali agar Rosario Kudusku
didaraskan setiap hari sebelum hari Paskah itu. 

Anak-anak, jika kamu bisa membaktikan setiap hari dalam seminggu kepada doa Rosario
Kudusku dimana setiap hari  Jumat kamu mendaraskan empat peristiwa dari  Rosario itu,
antara saat ini hingga Paskah, maka banyak sekali kehancuran di dunia bisa dihindarkan. 

Puteraku sangat  bahagia  sekali  dengan  mereka yang mau menerima Sabda  KudusNya
dengan kasih dan kemurnian hati.

Rahmat  yang  berlimpah  diberikan  kepada  mereka  yang  memiliki  jiwa  yang  bersih  yang
percaya penuh kepadaNya tanpa ada keraguan didalam hatinya.  

Kamu, anak-anakku, adalah merupakan sisa-sisa umat beriman, laksana biji-biji  kecil  dari
pohon  ek,  yang  akan  menjadi  pasukan  yang  besar,  yang  diperlukan  saat  ini  untuk
membuang semua dosa dari dunia ini.
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Doa-doamu, terutama Rosario Kudusku, adalah merupakan senjata yang diperlukan untuk
menghancurkan setan dan mereka yang dirasukinya di setiap sudut dunia ini. 

Pergilah  sekarang  anak-anakku,  dan  wujudkanlah  doa-doa  global  agar  Rosarioku
didaraskan di seluruh bangsa-bangsa mulai saat ini hingga Minggu Paskah.

Pergilah dalam damai, anakku. Rahmat yang kini diberikan kepadamu akan menolongmu
mengatasi segala serangan dari setan setiap hari dimana kemarahannya terhadap karya ini
semakin besar. 

Ibu Surgawimu

Bunda Keselamatan  

CATATAN :

Karena  pesan ini  maka kami  merencanakan  sebuah doa Rosario  global  yang  didaraskan
setiap hari Jumat didalam kelompok doa internet yang meliputi empat peristiwa Rosario,
sementara itu doa Rosario yang biasa (satu peristiwa) tetap dianjurkan untuk didaraskan
setiap hari antara saat ini hingga Paskah. 

Hari-hari Jumat itu adalah tanggal 16, 23, dan 30 Maret; tanggal 6 April (Jumat Agung) serta
tanggal  13  April  (hari  Jumat  sebelum  hari  Minggu  Kerahiman  Ilahi  serta  hari  ke  8  dari
Novena Kerahiman Ilahi). Untuk detil selanjutnya harap kunjungi 

http://www.internetgebetskreis.com/en/

370. Saat bagi meterai kedua untuk dibuka ketika peperangan akan meningkat

Sabtu, 10 Maret 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, inilah saatnya bagi meterai kedua untuk dibuka ketika peperangan
akan semakin meningkat dan menyebar luas. 

Malaikat  kegelapan yang membalas dendam itu berasal  dari  satu sumber, puteriKu,  dan
semua peperangan ini adalah saling berhubungan. 
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Hal itu tidak terjadi karena kekacauan regional saja, tetapi hal itu direncanakan oleh pihak
barat. 

Peperangan  ini  telah  disulut  secara  sengaja  agar  bisa  mengendalikan,  dan  banyak  dari
bangsa-bangsa ini didandani sebagai setan dengan berbagai kebohongan yang disebarkan
diantara para pemimpin politik mereka. 

Anak-anak, dengan cerdiknya peperangan ini telah disulut, dalam sesaat, dengan tujuan
untuk menjatuhkan para pemimpin satu demi satu. 

Berbagai  penyelesaian  damai  ditawarkan  dan  didukung,  namun  semua itu  adalah  palsu
belaka. 

Kamu, anak-anakKu, sedang ditipu. 

Kabar  tentang  perang  adalah  tetap  kabar.  Bagaimana  kabar  itu  dimulai?  Siapa  yang
memulainya dan mengapa?

Bagaimana  kamu  bisa  membayangkan  ada  begitu  banyak  negara  yang  terlibat  didalam
peperangan ini pada saat yang sama?

Hal ini bukanlah sebuah kebetulan saja. 

Ada  sebuah  rencana  yang  sedang  diatur  oleh  antikris  untuk  mengendalikan  dan
mengalahkan bangsa-bangsa ini yang memiliki sumber daya alam berlimpah. 

Sekali mereka bisa menguasai negeri-negeri ini, mereka akan menjadi sangat kuat. 
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Sementara peperangan semakin meningkat dan melelahkan, maka antikris akan membuat
dirinya dikenal sebagai negosiator perdamaian. 

Hanya  sedikit  dari  kamu  yang  diberitahu  mengenai  kenyataan  ini  karena  adanya
pengendalian dari antikris dan organisasinya terhadap komunikasi global.  

Berdoalah  sekarang  sementara  peperangan  semakin  meningkat,  untuk  membatalkan
rencana-rencana mereka. 

Ketahuilah bahwa Israel  yang sangat dipengaruhi  oleh barat,  akan ditolak dan dikhianati
oleh Amerika pada saat yang paling tidak diharapkan. 

Semenjak itulah maka pembantatian yang Kukatakan itu akan terjadi. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi umat Israel yang akan terus menderita karena dosa-
dosa mereka hingga saat KedatanganKu Yang Kedua.

Yesusmu yang mengasihi  

371.  Perawan  Maria  –  Belum  pernah  terjadi  sebelumnya  adanya  sekian  banyak
penentangan terhadap pewahyuan-pewahyuan ilahi seperti saat ini

Senin, 12 Maret 2012, jam 19.00

Anakku, adalah saat ini dimana semua visiuner Allah, para penglihat, serta jiwa-jiwa pilihan,
menderita penganiayaan yang terbesar.

Hari-hari  milik  setan sudah akan berakhir,  dan dia  menggunakan segala macam senjata,
terutama melalui beberapa imam, agar dunia meragukan aku, Ibumu yang mengasihi, serta
Puteraku yang amat berharga, Yesus Kristus. 
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Belum  pernah  terjadi  sebelumnya  adanya  sekian  banyak  penentangan  terhadap
pewahyuan-pewahyuan ilahi seperti saat ini

Kegelapan ini terus menguasai Gereja dan banyak orang didalam Gereja yang melakukan
berbagai upaya untuk membungkam perkataan para visiuner itu. 

Mereka tidak menginginkan kebenaran ini muncul dan mereka akan menghalangi doa-doa
yang diberikan kepada para visiuner itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, agar doa-doa ini
tidak sampai disebarkan.  

Berdoalah  anak-anak,  agar  upaya  mereka  tidak  menghalangi  karya  Puteraku  atau
membutakan umat beriman terhadap karunia Roh Kudus ini sementara ia terus dicurahkan
kepada jiwa-jiwa yang bisa melihat pesan-pesan ini. 

Doa-doa dan kesetiaanmu kepada Puteraku yang terkasih belum pernah menjadi  begitu
pentingnya seperti saat ini ketika awan kegelapan terus menyelimuti Gereja Puteraku. 

 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  agar  terang  Puteraku  bersinar  sehingga  jiwa-jiwa  yang
tersesat itu bisa diterangi melalui Sabda KudusNya ini. 

Terima  kasih  atas  tanggapanmu  terhadap  panggilanku  ini,  anakku,  terutama  di  saat
kesedihan yang besar ini  didalam jiwamu, yang disebabkan oleh siksaan yang harus kau
tanggung dari tangan orang-orang yang mengaku bertindak dalam nama Allah. 

Ibu Surgawimu 

Bunda Keselamatan 

372.  Saat  ini  ada  sebuah  upaya  bersama     yang  dilakukan  untuk     membungkam   kamu
melalui kelompok   tertentu didalam     gerejaKu  .

Selasa, 13 Maret 2012, jam 18.30

PuteriKu yang terkasih, akhirnya kamu menyadari  betapa besar Sabda KudusKu, bukan
saja ditentang, tetapi juga ditolak oleh beberapa anggota gerejaKu.  
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Mereka yang tidak bersedia berlutut  dihadapanKu dan memohon belas  kasihKu,  merasa
berhak menilai Sabda KudusKu yang diberikan kepada umat manusia untuk menyelamatkan
jiwa mereka. 

Aku adalah Allah yang penuh belas kasih, penuh dengan keinginan untuk menyelamatkan
semua anak-anakKu dan Aku tidak cepat marah. 

Hari  ini  kesabaranKu  dicobai  ketika  sebuah  serangan  yang  lain  dilakukan  saat  ini,  dari
seseorang  yang mengaku berbicara  dalam namaKu,  yang bertujuan untuk  menggerogoti
pesan-pesan ini. 

Kamu,  puteriKu,  sejak  saat  ini  dan  seterusnya,  tidak  usah  terlibat  didalam  perutusan
semacam itu tanpa lebih dahulu meminta ijin dariKu.  

Saat  ini  ada  sebuah  upaya  bersama yang  dilakukan  untuk membungkam kamu  melalui
kelompok tertentu didalam GerejaKu.

Anak-anakKu, ini adalah saat ketika iman dari para pengikutKu yang paling bersemangat,
termasuk para anggota  GerejaKu,  akan diuji  dengan cara yang belum pernah disaksikan
sejak penyalibanKu dulu.  

Sama seperti Aku yang diperlakukan dengan kejam dan dipersalahkan karena Aku berani
berbicara  tentang kebenaran ketika Aku datang untuk  pertama kalinya  dulu,  maka para
nabiKu juga akan diperlakukan secara sama menjelang KedatanganKu Yang Kedua ini. 

Mereka akan dicibirkan, diejek, dan dianggap bodoh ketika mereka menyebarkan SabdaKu. 

Mereka akan dituduh sebagai bidaah oleh orang-orang yang mewartakan ajaran-ajaranKu
tetapi tak bisa mengenali SabdaKu yang diberikan kepada dunia saat ini. 

Hendaknya kamu merasa takut jika kamu berusaha menghalangi jalan yang kini Kuletakkan
dihadapanmu untuk menyelamatkan umat manusia. 
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Kamu akan dihukum.

Kamu harus bertanggung-jawab terhadap Aku atas ketidak-adilanmu terhadap mereka yang
diutus untuk mewartakan Sabda Allah di saat-saat akhir zaman ini. 

Jika kamu menolak para nabi Allah maka kamu menolak Sabda Allah. 

Kesombonganmu  telah  membutakan  kamu  terhadap  kebenaran  dan  kamu tidak  berhak
mewakili Aku.  

Kamu  sangat  menentang  Aku  dan  penolakanmu  terhadap  Sabda  KudusKu  itu  sangat
menyakiti Aku. 

Aku menangis  karena penolakanmu yang  kejam itu  dimana pada  saat  yang  sama kamu
menyebarkan versi yang keliru mengenai kebenaran dari ajaran-ajaranKu. 

Hendaknya saat  ini  kamu meluangkan waktu untuk  melakukan Adorasi  Ekaristi  sebelum
kamu bisa berbicara kepadaKu agar Aku bisa menuntun kamu di jalan kearifan.

Periksalah alasanmu didalam menolak SabdaKu ini. 

Apakah  hal  itu  karena  kamu  tidak  ingin  mendengar  kenyataan  tentang  adanya
perpecahan yang mencengkeram Gereja Katolik?

Apakah hal itu karena kamu tidak mau menerima kenyataan bahwa Gereja telah dirasuki
oleh si penipu? 
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Tidakkah kamu mengerti bahwa hal itu telah dinubuatkan?

Hendaknya  kamu  berdoa  agar  kamu  bisa  melihat  kenyataan  ini  dan  datang  kepadaKu
memohon tuntunan sebelum terlambat. 

Yesusmu 

Penebus umat manusia 

373. Kasih itu lebih kuat dari pada kebencian 

Rabu, 14 Maret 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, Aku memelukmu erat didalam dadaKu ketika kamu menanggung
penderitaan ini didalam persekutuan denganKu.  

Anak-anakKu, dan terutama para pengikutKu,  merasakan keakraban kepada satu sama
lain yang tak bisa mereka jelaskan. 

Bisa saja mereka itu adalah orang-orang asing yang tinggal berjauhan di dunia ini namun
kasih yang mereka rasakan adalah kasihKu. 

Mereka saling mengasihi satu sama lain seperti saudara kandung mereka didalam sebuah
keluarga. 

Aku adalah terang yang menciptakan kasih yang spontan ini yang mempersatukan jiwa-jiwa.

Adalah Roh KudusKu yang mempersatukan semua anak-anak Allah bersama-sama sebagai
satu keluarga.  
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Kamu, anak-anakKu, adalah keluargaKu.  

Tritunggal  Kudus mengepalai keluarga dan jika kasihmu itu murni dan rendah hati, maka
secara otomatis kamu menjadi bagian dari keluarga kudus ini. 

Kasih kepada Bapa adalah melalui Aku. 

Jika kamu mengasihi  Aku,  Aku akan membawamu kedalam lengan BapaKu yang akan
memberi kamu dan keluargamu dengan meterai perlindunganNya.  

(Lihat doa Perjuangan 33 untuk memohon meterai perlindungan)

HatiKu  merasakan  kelembutan ketika  Aku menyaksikan  dengan bahagia,  kasih  yang  kau
miliki kepada satu sama lain.  

Kamu  telah  mendatangkan  penghiburan  yang  besar  bagiKu  ditengah  siksaan  yang
Kutanggung  ketika  anak-anakKu  yang  malang  di  negara-negara  yang  terlibat  didalam
peperangan, dianiaya.

Bersatulah bersamaKu sekarang agar  keluargaKu yang terdiri  atas  para  pengikutKu yang
setia, bisa bersatu, apapun latar belakang mereka  atau dari negara mana mereka berasal,
untuk mengalahkan kebencian di dunia. 

Kasih itu lebih kuat dari pada kebencian.

Kebencian akan dilunakkan jika ia ditanggapi dengan kasih. 
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Jika seseorang memperlakukan kamu secara tidak adil, kamu harus menanggapinya dengan
kasih, maka setan akan terbungkuk-bungkuk kesakitan.

Jika  kamu  tergoda  untuk  membalas  dendam  kepada  mereka  yang  menyakiti  kamu,
hendaknya kamu berdoa bagi mereka, mengampuni mereka dan menunjukkan kasih kepada
mereka. 

Kasih yang merasuki keluargaKu di dunia adalah amat besar kuasanya.  

Janganlah kamu percaya, sedikitpun juga, bahwa kebencian bisa mengalahkan kasih. 

Kuasa  yang  dimiliki  oleh  kebencian,  meski  buruk  dan  menyakitkan  untuk  dilihat,  bisa
dikalahkan oleh kuasa kasih. 

Bagaimana kasih bisa melemahkan kebencian di dunia saat ini? Doa adalah jawabnya. 

Kasihilah Aku. 

Dengarkanlah Aku.

Tanggapilah permintaan IbuKu dan Aku, Puteranya,  melalui  berbagai  doa yang diberikan
kepadamu.  

Berikut ini adalah doa Perjuangan demi persatuan semua anak-anak Allah. 

Ia akan menyebarkan kasih di setiap penjuru dunia dan mengusir kebencian yang semakin
berkembang setiap hari. 
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Kebencian  ini,  yang  disebabkan  oleh  setan  melalui  kelemahan  manusiawi,  dan  yang
menimbulkan kekejaman yang berupa penyiksaan, pembunuhan, aborsi, serta bunuh diri,
bisa dihindarkan melalui doa ini.

Doa Perjuangan 37 demi persatuan semua anak-anak Allah :

 

Oh Yesus yang terkasih 

Persatukanlah semua pengikutMu didalam kasih 

Agar kami bisa menyebarkan kebenaran dari janjiMu

Demi keselamatan kekal di seluruh dunia 

 Kami berdoa agar jiwa-jiwa yang masih merasa ragu,

yang merasa takut menyerahkan diri kepadaMu didalam pikiran, tubuh dan jiwanya,  

bersedia  membuang  perisai  kesombongan  mereka  serta  membuka  hati  mereka  bagi
kasihMu 

Dan menjadi bagian dari keluarga kudusMu di dunia 

 

Peluklah semua jiwa-jiwa yang tersesat, ya Yesus yang terkasih 

Dan ijinkanlah kasih kami, sebagai saudara-saudara mereka, 

untuk mengangkat mereka dari  belantara ini  dan mengajak mereka berjalan bersama
kami 

menuju dada, kasih dan terang dari Tritunggal Kudus 

 

Kami  menyerahkan  seluruh  pengharapan,  kepercayaan  dan  kasih  kami  kedalam
tanganMu

Kami mohon, tingkatkanlah devosi kami agar kami bisa menyelamatkan lebih banyak lagi
jiwa-jiwa.

Amin 
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Aku mengasihi kamu, anak-anak.

Janganlah kamu putus asa jika kamu menyaksikan kejahatan disekitarmu.

Doa-doamu bisa melarutkan kejahatan ini. 

Kasihmu akan mengalahkannya. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

374. Perkawinan sejenis adalah dosa berat

Jumat, 16 Maret 2012, jam 22.20

PuteriKu yang terkasih, penderitaan dan sedihnya para pengikutKu yang malang yang harus
menyaksikan,  dengan  tanpa  daya,  ketika  hukum-hukum  yang  baru  yang  bertentangan
dengan  ajaran-ajaranKu  diberlakukan,  sedang  mencapai  tingkat  yang  tak  terkirakan
besarnya di dunia.  

Anak-anak, bukan saja kamu harus menyaksikan dosa, tetapi kamu juga mengalami bahwa
dosa-dosa itu dihadirkan kepadamu dimana kamu dipaksa untuk menerima hal itu sebagai
hal yang manusiawi. 

Aku mengacu kepada sebuah dosa secara khusus, yaitu perkawinan sejenis, yang dipaksakan
untuk diterima sebagai hak asasi yang alami. 
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Kemudian  kamu  diminta  untuk  menerima  kejahatan  ini  sementara  dosa  ini  dibawa
kehadapan tahta BapaKu dalam sebuah gereja. Tidaklah cukup bagi orang-orang ini untuk
membenarkan perkawinan sejenis didepan hukum, tetapi mereka juga mau memaksa Allah
Bapa untuk memberikan berkatNya kepada mereka. Tetapi Dia tak akan memberikan hal ini
karena ini adalah dosa berat di mataNya. 

Betapa  beraninya  orang-orang  ini  berpikir  bahwa  adalah  benar  untuk  menampilkan
perbuatan yang sangat buruk ini didalam Gereja-gereja BapaKu. 

Anak-anak, Aku mengasihi setiap jiwa.

Aku mengasihi para pendosa.

Aku membenci dosa mereka tetapi Aku mengasihi mereka. 

Perbuatan sexual dari manusia yang sejenis tidaklah diterima di mata BapaKu. 

Berdoalah bagi  jiwa-jiwa ini  karena Aku mengasihi  mereka,  tetapi  Aku tak bisa memberi
mereka dengan rahmat yang mereka inginkan. 

Mereka  harus  sadar  bahwa  betapapun  besarnya  mereka  berusaha  untuk  melakukan
perkawinan sejenis, mereka tidak berhak untuk menerima Sakramen Perkawinan kudus itu.  

Sebuah  Sakramen  harus  berasal  dari  Allah.  Aturan-aturan  untuk  menerima  Sakramen-
sakramen harus berasal dari ajaran-ajaran BapaKu. 

Kamu tak bisa memaksa BapaKu,  Allah Yang Maha Tinggi,  untuk memberikan berkatNya
atau memberikan Sakramen-sakramen kudusNya jika hal itu tidak dihormati sebagai mana
mestinya.  
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Dosa kini dihadirkan di dunia ini sebagai hal yang baik. 

Seperti telah Kukatakan sebelumnya, dunia kini terbalik. 

Kebaikan  dianggap  sebagai  kejahatan  dan  orang-orang  yang  berusaha  hidup  didalam
hukum-hukum Allah Bapa dicibirkan. 

Kejahatan,  bagaimanapun  baiknya  kamu  membungkusnya,   tak  bisa  berubah  menjadi
perbuatan baik di mata BapaKu. 

BapaKu  akan  menghukum  mereka  yang  terus  memamerkan  dosa-dosa  mereka
dihadapanNya. 

Ikutilah  peringatan  terhadap  dosa-dosamu  ini,  yang  terjadi  ketika  kamu  tidak  mau
mematuhi Allah, dan ia tak bisa dan tak akan diampuni.  

Hal ini karena kamu tidak mau menerima kenyataan dari dosa itu apa adanya. 

Juru Selamatmu

Yesus Kristus  

375.  Aku akan datang di  awan-awan dengan dikelilingi  oleh semua malaikat  dan para
kudus di Surga 

Minggu, 18 Maret 2012, jam 16.00

PuteriKu  yang  terkasih,  anak-anakKu  hendaknya  mengetahui  alasan  mengapa  dunia  ini
kosong secara spirituil, hal ini karena mereka tidak lagi mengetahui perbedaan antara yang
benar dari yang salah. 
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Jika bukan demi terangKu, yang memenuhi setiap jiwa termasuk para pendosa, maka dunia
ini tak akan ada. 

Adalah terangKu yang mempertahankan dunia ini tetap hidup.

Banyak  dari  para  pengikutKu yang  mempersembahkan dirinya  untuk  menderita  didalam
persekutuan denganKu juga menolong terang ini tetap hidup. 

Sesaat sebelum kedatanganKu kembali terangKu itu akan sirna dari dunia ini selama tiga
hari. 

Hal  ini  akan  terjadi  pada  saat  akhir  dan  janganlah  hal  ini  dikacaukan  dengan  peristiwa
Peringatan itu. 

Selama kurun waktu tiga hari inilah akan terjadi ratap tangis dan kertak gigi dan orang-orang
akan berebut mencari terangKu meski mereka menolak Aku. 

Saat ini akan menjadi saat kebenaran. 

Hendaknya  para  pengikutKu  tidak  perlu  merasa  takut  dalam  masa  tiga  hari  ini,  karena
mungkin kamu tidak bisa merasakan kehadiranKu, tetapi Aku ada bersamamu.  

Kemudian setelah tiga hari ini, Aku akan kembali ke dunia sama seperti ketika Aku naik ke
Surga. 

Aku akan datang di awan-awan dengan dikelilingi oleh semua malaikat dan para kudus di
Surga didalam kemuliaan yang besar. 
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Betapa indah dan membahagiakan saat itu ketika Aku datang untuk memerintah atas dunia
ini sesuai dengan kehendak BapaKu. 

Tak seorangpun yang meragukan saat itu bahwa itulah Aku. 

Dan tak seorangpun yang akan meragukan masa depan mereka. 

Ini akan menjadi hari dimana Aku datang untuk menghakimi. 

Aku akan memisahkan orang-orang, antara mereka yang mengasihi Aku dan mereka yang
membenci Aku. 

Mereka yang menolak Aku dan menerima segala macam kejahatan akan dibuang kedalam
api neraka selamanya. 

Sisanya akan datang kepadaKu dan hidup bersamaKu didalam Surga bersama-sama dengan
orang-orang benar yang dibangkitkan kembali. 

Inilah tujuan yang seharusnya menjadi  arah bagi  setiap jiwa,  ketika Aku datang kembali
seperti yang Kujanjikan kepadamu. 

Bagi umat Kristiani Aku berkata demikian. 

Ketahuilah bahwa peristiwa yang besar dan mulia ini akan segera terjadi. 

Angkatanmu akan menyaksikan kedatanganKu kembali dengan mulia. 
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Aku tak akan pernah mengungkapkan waktunya karena hanya Bapa yang mengetahuinya,
tetapi Aku meyakinkan kamu bahwa saat bagi KedatanganKu Yang Kedua itu sudah dekat. 

Kepada para hamba kudusKu, Aku berkata kepadamu, adalah menjadi kewajibanmu untuk
mempersiapkan umatKu, jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawabmu, agar mereka termasuk
didalam kitab kehidupan. 

Aku memintamu agar berusaha keras melalui sarana komunikasimu dan doa-doamu untuk
mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

Penebus umat manusia 

376.  Perawan Maria – Berdoalah bagi Paus Benediktus XVI yang berada dalam bahaya
terusir dari Roma

Selasa, 20 Maret 2012, jam 20.30

Anakku,  terdapat  suasana keheningan seperti  suasana tenang sebelum terjadinya badai,
ketika Gereja Katolik akan segera tercebur kedalam krisis.

Aku  memanggil  semua  anak-anakku  dimanapun  mereka  berada  agar  berdoa  bagi  Paus
Benediktus XVI yang berada dalam bahaya terusir dari Roma.

Dia, Wakil yang kudus dari Gereja Katolik, dibenci dari berbagai tempat didalam Vatikan
sendiri. 

Sebuah rencana jahat yang direncanakan sejak setahun yang lalu akan segera kelihatan di
seluruh dunia.
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Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  semua hamba kudus Allah didalam Gereja  Katolik
yang akan dianiaya karena munculnya perpecahan besar didalam Gereja yang akan segera
terjadi.

Perpecahan besar itu akan disaksikan oleh seluruh dunia, namun hal itu tak akan terlihat
masalahnya dengan segera.

Paus yang palsu sedang menunggu untuk menyatakan dirinya kepada dunia.

Anak-anak, janganlah kamu tertipu karena dia tidaklah berasal dari Allah.

Kunci-kunci Roma telah dikembalikan kepada Bapaku, Allah Yang Maha Tinggi, yang akan
memerintah dari Surga.

Tanggung jawab yang besar diletakkan pada imam-imam, para uskup, serta para cardinal
yang kudus, yang masih mengasihi Puteraku. 

Mereka akan membutuhkan banyak keberanian serta kekuatan ilahi untuk menuntun jiwa-
jiwa menuju Surga yang baru.

Setiap  usaha  dari  para  murid  yang  kudus  ini  untuk  mempersiapkan  jiwa-jiwa  bagi
Kedatangan Kedua dari Puteraku akan ditentang oleh pihak yang gelap.

Aku meminta semua anak-anakku untuk berdoa memohon kekuatan yang diperlukan ketika
antikris itu serta pasangannya nabi palsu akan bangkit untuk berkuasa.

Hendaknya kamu meminta kepadaku, Bunda Keselamatan, doa untuk memastikan bahwa
Gereja Katolik akan diselamatkan dan bahwa Sabda yang benar dari Puteraku diamankan.
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Kebenaran dari  janji  Puteraku untuk datang kembali didalam kemuliaan yang besar akan
dirusak.

Kamu, anak-anakku yang terkasih, akan disuapi dengan berbagai kesalahan dimana kamu
diharapkan bisa menghormati dan menerimanya dalam nama kudus Puteraku. 

Doa    Perjuanganku  (38) hendaknya  didaraskan  pada  bulan  mendatang  setiap  hari  untuk
memastikan bahwa para imam kudus Allah tidak sampai terjatuh kedalam penipuan jahat
yang direncakan oleh nabi palsu itu beserta para pengikutnya. 

Oh Bunda Keselamatan yang terberkati

Doakanlah Gereja Katolik 

di saat-saat yang sulit ini, dan bagi Paus Benediktus XVI yang terkasih 

untuk meringankan penderitaannya

 

Kami mohon kepadamu, Bunda Keselamatan 

Untuk melindungi para hamba kudus Allah

Dengan mantel kudusmu

Agar mereka diberi rahmat untuk tetap kuat, setia dan berani

Menghadapi segala cobaan ini

 

Doakanlah juga agar mereka memelihara kawanan mereka

Seturut ajaran-ajaran yang benar dari Gereja Katolik

Oh Bunda Allah yang kudus, berilah kami, sisa-sisa Gerejamu di dunia

Karunia kepemimpinan agar kami bisa menolong menuntun jiwa-jiwa
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Menuju Kerajaan Puteramu

 

Kami mohon kepadamu, Bunda Keselamatan, untuk menjauhkan para penipu itu

dari  para  pengikut  Puteramu  didalam  kebutuhan  mereka  akan  keamanan  jiwa-jiwa
mereka, 

agar mereka layak memasuki gerbang Surga yang baru itu di dunia.

Amin

Pergilah anak-anak dan berdoalah bagi pembaharuan Gereja dan demi keselamatan para
hamba kudus itu yang akan menderita karena iman mereka, dibawah kekuasaan Nabi Palsu
itu. 

 

Maria, Bunda Keselamatan

377.  Saat  bagi  perpecahan  didalam  Gereja  hampir  tiba,  hendaknya  kamu bersiap-siap
sekarang.

Selasa, 20 Maret 2012, jam 21.20

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  ingin  memeluk  semua  murid  dan  pengikutKu  dimana  saja
didalam lenganKu saat ini.

Aku membutuhkan penghiburanmu, anak-anakKu.

Aku membutuhkan penghiburan ditengah penderitaanKu ketika Aku menangisi GerejaKu
di dunia.

Para hamba kudusKu telah berjalan menyimpang begitu jauh hingga banyak yang tidak
percaya akan KedatanganKu Yang Kedua itu.
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Imam-imam, para uskup dan para kardinal, yang percaya kepadaKu, telah dikesampingkan
dan dipaksa untuk diam. 

Betapa  Aku  menangisi  para  muridKu  yang  sangat  berharga  ini  yang  telah  berjanji
mempersembahkan  hidup  mereka  kepadaKu  untuk  mewartakan  ajaran-ajaranKu  kepada
umat manusia. 

Segera mereka akan menyaksikan apa yang mereka katakan tentang Sabda KudusKu karena
mereka akan dipaksa untuk mewartakan ajaran-ajaran dari si pembohong yang jiwanya tak
pernah keluar dari terang.

Bersatulah anak-anakKu, imam-imamKu yang terkasih dan semua orang yang mengasihi Aku
sekarang dan tolonglah Aku menyelamatkan jiwa-jiwa.

Untuk  itu  janganlah  kamu  menyisa-nyiakan  sesaatpun  juga  dari  waktumu.  Kamu  harus
mengatakan kepada orang-orang tentang kemuliaan yang besar yang ada dihadapan setiap
orang dari kamu, pada saat KedatanganKu Yang Kedua itu. 

Peristiwa yang  besar  dan  mulia  ini  akan  menjadi  saat  ketika  pada  akhirnya  kamu akan
bersatu denganKu, Yesusmu yang amat berharga, yang sangat mengasihi kamu.

Kamu, para pengikutKu yang terkasih, harus tetap berjaga setiap saat.

Kamu akan digodai untuk menyangkal Aku dan menolak ajaran-ajaranKu yang benar dan
dipaksa untuk menghormati dan mematuhi serigala berbaju domba itu.

Banyak sekali jiwa-jiwa yang malang bukan saja terjatuh dibawah mantra-mantra dari Paus
Palsu itu, Nabi Palsu yang dinubuatkan sejak lama, namun dia akan membuatmu percaya
bahwa dia memiliki kuasa-kuasa ilahiah.
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Anak-anak,  saat  bagi  perpecahan  didalam  Gereja  sudah  hampir  tiba  dan  kamu  harus
bersiap-siap sekarang.

Bersatulah bersama.

Hendaknya kamu berpegang-tangan satu sama lain.

Lindungilah satu sama lain dan berdoalah bagi mereka yang akan mengikuti jalan yang
tersesat dan memberi tempat kepada Nabi Palsu itu.  

Banyak  sekali  doa  diperlukan  dan  jika  kamu  melakukan  seperti  apa  yang  Kukatakan
kepadamu, maka kamu bisa menyelamatkan banyak jiwa.

Kamu, para pengikutKu yang setia, akan membentuk sisa-sisa GerejaKu di dunia dan kamu
akan dituntun oleh para hamba kudus yang berani yang akan mengenali Nabi Palsu itu apa
adanya.

Janganlah  takut  karena  Aku  melimpahkan  rahmat  kebijaksanaan,  ketenangan  dan
kemampuan  untuk  membedakan  kepada  kamu  masing-masing  yang  meminta  kepadaKu
melalui doa ini.

Oh Yesus, tolonglah aku untuk bisa melihat kebenaran dari Sabda KudusMu setiap saat

dan tetap setia kepada ajaran-ajaranMu betapapun besarnya aku dipaksa untuk menolak
Engkau.

Bangkitlah sekarang dan beranilah kamu semua karena Aku tak akan meninggalkan kamu.

Aku akan  berjalan  bersamamu di  jalan  yang  berduri  dan  menuntunmu  dengan  aman
menuju gerbang-gerbang dari Surga Yang Baru itu.
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Apa yang harus kau lakukan adalah percaya penuh kepadaKu.

 

Juru Selamatmu yang mengasihi

Yesus Kristus

 

378.  Katakanlah  kepada  seluruh  umat  manusia  bahwa  kini  semuanya  berada  didalam
TanganKu Yang Terkudus 

Rabu, 21 Maret 2012, jam 10.30

Aku datang kepadamu malam ini, puteriKu yang terkasih, untuk mengatakan kepada seluruh
umat manusia bahwa kini semuanya berada didalam TanganKu Yang Terkudus. 

Aku mengacu kepada rencana-rencana yang sedang dilakukan oleh kelompok global itu yang
ingin  mengendalikan  mata  uangmu,  sistem  pemeliharaan  kesehatanmu,  serta
kedaulatanmu. 

Mereka tak akan diijinkan untuk mengendalikan kamu dan tangan BapaKu akan jatuh
dengan kerasnya jika mereka berusaha menyakiti kamu, anak-anak. 

Semua anak-anakKu yang memiliki Meterai Perlindungan dari BapaKu Yang Kekal, Meterai
dari Allah Yang Hidup, tak akan mengalami gangguan. 

Inilah sebabnya, kamu, puteriKu, hendaknya berusaha agar sebanyak mungkin anak-anak
Allah  di seluruh penjuru bumi diberi dengan karunia ini sesegera mungkin. 

Doa-doamu,  anak-anak,  amatlah  kuat,  terutama  kamu  yang  mendaraskan  doa-doa
PerjuanganKu, Kerahiman IlahiKu, serta Rosario Kudus setiap hari.  
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Baru saja mereka, anak-anakKu, telah menunda dan mencegah terjadinya sebuah perang
nuklir, dengan menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa dari api neraka serta mencegah terjadinya
banyak gempa bumi. 

Janganlah lupa bahwa doa-doamu itulah yang menjadi senjatamu yang paling ampuh untuk
melawan setan. 

Kasihmu kepadaKu, Yesus Kristus, telah menyebar luas karena kesetiaanmu kepadaKu. 

Kamu, anak-anak, adalah para muridKu di zaman modern ini dan kini kamu diberi kuasa dan
karunia Roh Kudus untuk mewartakan Sabda KudusKu.

Untuk menerima kuasa Roh Kudus hendaknya kamu memohon pertolonganKu agar kamu
bisa berbicara tentang kebenaran ini setiap saat ketika kamu mewartakan Sabda KudusKu. 

Kini  doa    Perjuangan  (39) diberikan  kepadamu  agar  kamu bisa  berjalan  diantara  semua
anak-anak Allah dan menolong mereka mempersiapkan jiwa-jiwa mereka bagi Surga yang
baru itu serta KedatanganKu Yang Kedua. 

 

Oh Yesus Juru Selamatku yang terkasih  

Aku mohon kepadaMu, lindungilah aku dengan Roh KudusMu  

Agar aku bisa berbicara tentang Sabda KudusMu dengan penuh wibawa 

Untuk mempersiapkan semua anak-anak Allah bagi KedatanganMu Yang Kedua 

Aku mohon kepadaMu Tuhan Yesus, berilah aku segala rahmat yang kuperlukan  

Agar aku bisa meraih semua iman dan kepercayaan, serta segala bangsa,  kemanapun
aku berjalan

 

Tolonglah aku berbicara dengan lidahMu

Tenangkanlah jiwa-jiwa yang malang dengan bibirmu
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Dan kasihilah seluruh jiwa-jiwa dengan kasih ilahiMu yang istimewa yang tercurah keluar

dari dalam Hati KudusMu

Tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang sangat Kau kasihi itu

Ijinkanlah aku menghiburMu, Yesus yang terkasih, ketika jiwa-jiwa yang tersesat itu

terus menerus menolak belas kasihMu 

Yesus, diriku ini tak ada artinya apa-apa jika tanpa Engkau 

Namun dengan pertolonganMu yang berlimpah aku akan berjuang dalam namaMu 

untuk menyelamatkan seluruh umat manusia.

Amin 

 

PasukanKu yang lahir dari pesan-pesan kudusKu ini telah mencapai tujuh ratus ribu jiwa.

Tolonglah  Aku  mempertobatkan  lebih  banyak  lagi  anak-anak  Allah  agar  tidak  ada  satu
jiwapun yang musnah kepada setan pada saat Penghakiman itu. 

Aku akan membuatmu tetap kuat didalam segala usahamu bagiKu, anak-anak.

Aku mengasihi kamu, sisa-sisa gerejaKu yang terkasih. 

Yesusmu yang mengasihi 

379. Penentangan terhadap KedatanganKu Yang Kedua sangatlah dahsyat

Kamis, 22 Maret 2012, jam 23.00
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PuteriKu  yang  terkasih,  kesedihanKu  kini  menjadi  kesedihanmu,  didalam  persekutuan
denganKu. Sementara hal ini terasa berat bagimu tetapi ia membawa banyak kebahagiaan
dan  rahmat yang baru bagimu. 

Aku melimpahkan kepadamu karunia kemampuan membaca jiwa-jiwa. Aku memberikan hal
ini dengan dua alasan. Yang pertama adalah memberimu perlindungan yang kau perlukan
ketika kamu mulai bergaul dengan beberapa pengikutKu. 

Yang  kedua  adalah  untuk  mempertobatkan  mereka  yang  keras  hatinya  yang  akan
menentang kamu ketika mereka menentang Sabda KudusKu. 

Kamu  harus  mau  menerima  penderitaan  yang  baru  ini  dan  ketahuilah  bahwa  ia  akan
semakin meningkat karena meningkatnya kejahatan di dunia ini. 

Kamu  puteriKu  dan  banyak  lagi  jiwa-jiwa pilihanKu,  kini  sedang  mengalami  penderitaan
jasmani dan rohani pada saat yang sama. 

Penderitaan ini  juga dialami  oleh WakilKu yang kudus,  yang pada hari-hari  ini  sedang
mengalami cobaannya yang terbesar.  

Terimalah pialaKu,  puteriKu dan mereka yang menerima Sabda KudusKu,  melalui  pesan-
pesan ini,  ketahuilah bahwa kemurahan hatimu sedang menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa
setiap hari.   

Tidak sedikitpun juga penderitaanmu yang sia-sia. 

Aku tahu,  puteriKu,  bahwa jika  kamu memanggul  salibKu dan mengikuti  Aku,  akibatnya
kamu akan menderita. 
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Tetapi ketahuilah bahwa dengan melakukan hal ini kamu menolong Aku menyelamatkan
banyak  sekali  jiwa-jiwa  umat  manusia.  Kamu  juga  akan  menolong  Aku  didalam
pemerintahanKu diatas bumi nanti ketika si penipu itu dimusnahkan dan SurgaKu yang baru
itu muncul.  

Ketahuilah juga bahwa kamu yang menderita bersama Aku, dengan mengikuti jalan menuju
Surga, akan mengambil jalan yang sama menuju Kalvari ketika Aku datang pertama kali dulu.

Umat Kristiani saat ini percaya bahwa jika Aku datang lagi untuk kedua kalinya, maka Aku
tidak akan diperlakukan dengan kejam seperti dulu lagi. Tetapi mereka keliru. 

Penentangan terhadap KedatanganKu Yang Kedua sangatlah dahsyat.

Sabda KudusKu telah dan akan dicemooh dan dipertanyakan.

Anak-anakKu, terutama mereka yang kepercayaannya teguh, tak bisa mengerti bahwa para
nabiKu akan ditolak oleh sebagian besar orang seperti yang terjadi pada masa yang lalu. 

SabdaKu yang diberikan kepadamu saat ini telah diabaikan di berbagai bagian Gereja dan
ditolak seperti yang dilakukan oleh kaum Parisi di zamanKu dulu. 

Kebenaran  dari  ajaran-ajaranKu  yang  tak  pernah  berubah,  akan  dianggap  sebagai
kebohongan. 

Mengapa demikian? Aku berkata kepadamu bahwa hal itu karena ada banyak sekali yang
memutar-balikkan kebenaran dari ajaran-ajaranKu hingga mereka tidak percaya lagi akan
dosa berat. 

Banyak sekali yang mengabaikan kebenaran yang ada didalam Kitab Suci.
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Mengapa kamu menyangkal,  misalnya, keberadaan dari ‘masa seribu tahun Surga yang
baru dan bumi yang baru’? 

Pewahyuan ini amatlah khusus dan kebenaran itu ada disitu untuk disaksikan oleh semua
orang.

Namun Sabda KudusKu ditentang.

Kitab  Wahyu,  seperti  halnya  berbagai  nubuatan  didalam  Kitab  Daniel,  diberikan
kepadamu hanya dalam beberapa bagian. Banyak dari kamu yang merasa bingung.

Namun hal ini karena isi yang dinyatakan kepada kedua nabi itu memang tertutup dan
tersembunyi hingga saat akhir zaman itu tiba.

Hanya Aku, Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang memiliki kewenangan untuk membuka
isinya kepada umat manusia. 

Bagaimana  bisa  kamu  mengaku  mengetahui  segalanya  mengenai  KedatanganKu  Yang
Kedua padahal  kamu hanya mengetahui  sebagian saja? Karena hal  itu memang masih
belum diungkapkan? 

Hendaknya  kamu  mendengarkan  Sabda  KudusKu  karena  ia  diberikan  kepadamu  untuk
menyelamatkan jiwamu. 

Jika  kamu terus  menolak  SabdaKu  setelah  Peringatan  itu  terjadi,  karena pesan-pesanKu
kepada dunia akan terus dibuka, maka kamu akan berdosa karena menolak Tangan Belas
KasihKu. 
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Betapapun besarnya kamu percaya kepadaKu,  atau kamu mengaku mengenal Aku, kamu
akan berdosa karena menyangkal Aku. Jika seperti ini kamu akan musnah dariKu dan kamu
tidak layak memasuki pintu-pintu gerbang  Surga.  

Adalah  kewajibanKu,  yang  diberikan  kepadamu  karena  belas  kasihKu,  jika  saat  ini  Aku
berusaha mempersiapkan kamu bagi saat-saat akhir zaman itu.

Tolong,  janganlah  menolak  Aku,  pada  kesempatan  kedua  ini,  ketika  Aku  datang  untuk
menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal dan menawarkan kepadamu kunci-kunci
menuju keselamatan kekal. 

Hal  itu karena Aku mengasihi  kamu hingga Aku berteguh hati  dan menuntunmu menuju
kepada kebenaran. 

Janganlah  kamu  menunggu  hingga  Hari  PenghakimanKu  itu  tiba  untuk  bisa  menyadari
kebenaran ini. 

Datanglah kepadaKu sekarang dan tolonglah Aku menyelamatkan jiwa-jiwa seluruh umat
manusia. 

Guru dan Penebusmu

Yesus Kristus 

380. Kamu tak memiliki cukup banyak waktu sebelum Aku datang untuk menghakimi

Sabtu, 24 Maret 2012 jam 11.45

Aku datang kepadamu hari ini, puteriKu yang terkasih, untuk memberitahu kepada dunia
tentang KerahimanKu yang besar ini.  

Aku juga ingin memberitahu dunia akan saat PenghakimanKu. 
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Anak-anak,  kamu  tak  memiliki  cukup  banyak  waktu  sebelum  Aku  datang  untuk
menghakimi. 

Adalah  saat  antara  sekarang  dan  Hari  PenghakimanKu  yang  akan  terjadi  pada  saat
KedatanganKu  Yang  Kedua  itu,  dimana  kamu  harus  memanfaatkannya  secara  bijaksana
untuk mempersiapkan jiwamu. 

Sebagai Juru Selamat Ilahimu, adalah kewajibanKu untuk menuntun kamu, mengajari kamu
dan  mengungkapkan  berbagai  jalan  dimana  kamu bisa  memastikan  bahwa dirimu layak
untuk memasuki SurgaKu. 

Janganlah  menolak  para  nabiKu.  Yang  Kumaksudkan  secara  khusus  adalah  para  hamba
kudusKu. 

Kamu harus meminta kepadaKu untuk melindungi kamu dengan Roh KudusKu agar kamu
memiliki kearifan dengan kerendahan hati dan kemurnian didalam jiwamu.  

Jika  kamu  melakukannya  Aku  akan  mengungkapkan  kepadamu  kebenaran  dari  Sabda
KudusKu yang diberikan kepadamu saat ini melalui nabi ini. 

Setelah itu, adalah menjadi kewajibanmu untuk memastikan bahwa semua jiwa-jiwa yang
memandang  kepadamu untuk  mencari  tuntunan,  untuk ditolong  guna mempersiapkan
jiwa-jiwa mereka bagi KedatanganKu Yang Kedua itu.  

Janganlah takut untuk mengucapkan kalimat Kedatangan Kristus Yang Kedua, karena banyak
dari kawananKu tidak tahu apa artinya itu. 

Sedikit sekali dari mereka yang diajari tentang peristiwa yang besar dan mulia ini, atau
akan  pentingnya  mempersiapkan  jiwa  mereka,  sehingga  mereka  bisa  berada  dalam
keadaan rahmat.
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Janganlah takut untuk mewartakan keberadaan Api Penyucian atau neraka. Adalah menjadi
tanggung-jawabmu untuk mengatakan kebenaran ini kepada umatKu.   

Lihatlah kepadaKu untuk mencari tuntunan melalui  doa Perjuangan (40) ini bagi  pejabat
Gereja,  agar  mereka  mempersiapkan  jiwa-jiwa  untuk  menyambut  KedatanganKu  Yang
Kedua. 

Oh Yesusku 

Aku hanyalah seorang hamba yang hina dan membutuhkan tuntunanMu, Mesias 

Agar aku bisa mempersiapkan jiwa-jiwa bagi KedatanganMu Yang Kedua dengan mulia
itu

Tolonglah aku mempertobatkan jiwa-jiwa dan mempersiapkan mereka 

seturut dengan kehendak kudusMu 

agar mereka layak memasuki Surga yang baru dan Bumi yang baru 

yang Kau janjikan kepada seluruh umat manusia melalui kematianMu di kayu salib  

Berilah aku rahmat yang kuperlukan 

agar aku bisa menyampaikan sabdaMu ini kepada jiwa-jiwa yang kehausan 

agar aku tidak goyah didalam melaksanakan tugasku kepadamu, Yesus yang terkasih 

kepada Siapa aku telah berjanji memberikan kesetiaanku melalui Sumpah Kudusku

Amin 

 

Pergilah sekarang, hamba kudusKu, dan terimalah peranan ini bagi apa kamu telah dipilih.

Penentangan didalam mempersiapkan jiwa-jiwa bagi KedatanganKu Yang Kedua adalah
yang paling besar yang akan kau rasakan didalam tugas perutusanmu dan kamu harus
menerimanya dengan kasih dan sukacita didalam hatimu. 
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Terimalah juga karunia karena kamu telah dipilih untuk menjadi seorang hamba kudus di
saat-saat akhir zaman ini, ketika Surga dan Bumi yang baru itu muncul, sebagai FirdausKu
yang baru. 

Kamu sungguh diberkati karena hidup di saat-saat ini. 

Namun  kamu  akan  dianiaya  dan  dihalangi  didalam  setiap  perjalananmu  ketika  kamu
menolong menyelamatkan jiwa-jiwa milikKu di dunia, oleh si penipu dan semua orang yang
berusaha mengalihkan perhatianmu dariKu, Juru Selamat Ilahimu.   

Janganlah  menyerah  didalam  tugasmu  yang  kudus  ini  dan  ketahuilah  bahwa  Aku,
Yesusmu, akan berjalan bersamamu di setiap langkahmu.   

 

Yesusmu yang mengasihi 

381. Bahkan Peringatan itupun belum mampu mempertobatkan semua orang yang belum
percaya
Minggu, 25 Maret 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku meminta semua pengikutKu untuk mempersembahkan
waktu mereka untuk berdoa bagi mereka yang tidak percaya kepadaKu, Yesus Kristus, atau
kepada keselamatan kekal. 

Jiwa-jiwa itu sangatlah dekat dengan hatiKu, dan merekalah yang perlu dipertobatkan agar
mereka bisa diselamatkan lebih dahulu.  

Mereka yang buta tak bisa melihat bahwa hidup mereka tidak berakhir di dunia ini. 

Banyak orang yang tidak percaya bahwa mereka itu tetap ada selamanya. 

Jiwa-jiwa ini  sangatlah menyakiti  Aku dan Aku merasa ngeri  sekali  jika Aku menyaksikan
mereka menghancurkan kehidupan didalam jiwa mereka selama kehidupan di dunia ini. 
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Bahkan  Peringatan  itupun  belum  bisa  mempertobatkan  mereka  yang  mengaku  dirinya
atheis.  

Satu-satunya keselamatan mereka adalah melalui doa-doa serta penderitaan dari jiwa-jiwa
kurban. 

Aku memintamu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa ini melalui doa   Perjuangan (41) ini, bagi jiwa-
jiwa yang tidak percaya :

Oh Yesusku, tolonglah anak-anakMu yang malang itu  
Yang buta terhadap janji keselamatanMu 
Aku mohon kepadaMu, dengan melalui doa-doa dan penderitaanku ini  
Untuk membuka mata orang-orang yang tidak percaya, 
agar mereka bisa melihat kasihMu yang lembut 
serta berlari menuju tangan perlindunganMu yang kudus 
Tolonglah mereka untuk bisa melihat kebenaran dan mencari pengampunan bagi dosa-
dosa mereka 
Agar mereka bisa diselamatkan dan menjadi yang pertama memasuki pintu-pintu 
gerbang Firdaus yang baru 
Aku berdoa bagi jiwa-jiwa malang itu, pria, wanita, dan anak-anak, agar Engkau sudi 
mengampuni dosa-dosa mereka.
Amin 

Pergilah sekarang,  pasukanKu yang terkasih, dan pusatkanlah perhatianmu kepada anak-
anakKu yang tersesat itu. Tolonglah Aku, Yesusmu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka.

Juru Selamatmu yang mengasihi  

Yesus Kristus

382. Perawan Maria – Mintalah kepada anak-anakku, untuk berpuasa selama sehari  pada
hari Jumat Agung untuk mencegah berlakunya mata uang tunggal dunia 

Selasa, 27 Maret 2012 jam 18.00

Anakku, penderitaanmu bersama-sama dengan penderitaan jiwa-jiwa pilihan, akan semakin
meningkat selama Pekan Suci nanti. 
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Itu adalah hari dimana si penipu akan melukai sebanyak mungkin anak-anak Allah melalui
berbagai peperangan, penganiayaan dan kekerasan. 

Pada  saat  itulah  dia  menimbulkan  penderitaan  yang  besar  seperti  yang  dialami  oleh
Puteraku selama kesengsaraanNya di kayu salib.

Anakku, katakanlah kepada mereka yang berusaha mendorong jiwa-jiwa dimana saja untuk
mendaraskan doa Rosario Kudusku setiap hari Jumat hingga saat Paskah, bahwa aku amat
berkenan. 

Jiwa-jiwa  yang  mereka  selamatkan  bersama  dengan  penderitaan  bangsa  mereka,  bisa
ditolong melalui devosi ini. 

Kini  kasih  Puteraku  bisa  dirasakan  oleh  lebih  banyak  lagi  orang  di  dunia  ini,  di  saat
penderitaan yang  besar ini.

Dia meringankan sakit mereka dengan berkatNya yang istimewa, serta menenangkan jiwa
mereka dengan melalui kuasa dari Roh Kudus. 

Anak-anak,  doa-doamu  yang  kau  bawa  ke  Surga  dengan  penuh  kasih  sungguh
didengarkan. 

Carilah pertolongan dari Puteraku dan Bapaku Yang Kekal setiap saat. Setiap doa, betapapun
kecilnya, akan didengarkan dan dijawab seturut dengan kehendak Allah Yang Maha Tinggi.

Anakku,  mintalah  kepada  anak-anakku untuk  berpuasa  sehari  pada  hari  Jumat  Agung
untuk mencegah diberlakukannya mata uang tunggal dunia. 

Doa-doa dan puasamu akan bisa melakukan hal ini. 
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Segera  setelah  doa  ini  didaraskan  selama  puasamu,  maka  Bapaku  Yang  Kekal  akan
menghentikan orang-orang itu untuk memberlakukan kekerasan yang mereka rencanakan
untuk mengendalikan dirimu. 

Orang-orang yang sama itu ingin menghapuskan agama Kristiani,  maka hendaknya kamu
menghentikan  hal  itu  agar  tidak  sampai  terjadi  melalui  berbagai  tindakan  kurban  yang
khusus. 

Doa Perjuangan (42), doa pada saat puasa untuk menghentikan mata uang tunggal dunia 

Ya Allah Yang Maha Tinggi 

Aku mempersembahkan puasaku ini kepadaMu 

Agar Engkau sudi menghentikan cengkeraman setan di dunia ini 

yang  direncanakan  untuk  membuat  negeri  kami  kelaparan,  termasuk  atas  makanan
kehidupan  

Terimalah persembahanku ini dan dengarkanlah permohonan kami bagi bangsa-bangsa
lain 

untuk menjauhkan mereka dari penderitaan yang direncakan oleh antikris

Selamatkanlah kami, Allah yang terkasih, dari kejahatan ini dan lindungilah iman kami 

Agar  kami  bisa  menghormati  Engkau  dengan  kebebasan  yang  kami  perlukan  untuk
mengasihi dan memuji Engkau 

Untuk selama-lamanya. 

Amin. 

Anakku, berpuasa sehari pada hari Jumat Agung akan membawa banyak kebebasan kepada
bangsa-bangsa dari setan serta mereka yang mengikuti keinginan jahatnya untuk menguasai
dan mengendalikan keuangan semua bangsa.

Ibumu yang mengasihi
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Bunda Keselamatan 

Bunda Allah

(Jangan lupa bahwa Bunda Maria meminta doa rosario 4 peristiwa didaraskan setiap hari
Jumat sampai hari Jumat Agung nanti).

383. Yesus mengisahkan detil dari penyalibanNya
Kamis, 29 Maret 2012, jam 13.15

PuteriKu  yang  terkasih,  saatKu  untuk  menderita  lebih  besar  lagi  akan  terjadi  ketika
KesengsaraanKu di kayu salib akan dirayakan.

Tak seorangpun yang bisa memahami besarnya penderitaanKu selama penyalibanKu atau
cara dimana Aku disiksa.  

Penyiksaan atas DiriKu adalah yang paling buruk. Aku dihantam dengan begitu kejamnya
oleh sepuluh orang pria dan setiap inci dari TubuhKu tersayat.

Daging pada punggungKu terkoyak dan tulang belikatKu kelihatan. 

Aku hampir tak mampu berdiri dengan satu mataKu memar dan dihancurkan.

Aku hanya bisa melihat dengan mata kiriKu. 

Saat  itu  mereka membawaKu ke hadapan Pontius  Pilatus  dan meletakkan mahkota  duri
pada kepalaKu, Aku hampir tak mampu berdiri.

Kemudian  mereka  menelanjangi  Aku  dan  mengenakan  kepadaKu  jubah  merah  pendek
melalui kepalaKu dan menaruh sebuah cabang pohon palma pada tangan kananKu. 

Setiap duri laksana sebuah jarum yang amat tajam. Salah satu dari duri ini juga menusuk
mata kananKu hingga Aku tak bisa melihat. 

Aku  kehilangan  banyak  sekali  darah  yang  Kumuntahkan  dan  Aku merasa  pusing  hingga
ketika Aku mulai mendaki keatas Kalvari Aku hampir tak mampu memegang dan manahan
salib itu. 

Aku jatuh hingga berkali-kali dan membutuhkan waktu berjam-jam sebelum Aku mencapai
puncak bukit itu. 

Aku didera dan dicambuk di setiap langkahKu.

TubuhKu bersimbah penuh darah dan tertutup oleh keringat kental karena sinar matahari
yang menyengat.
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Aku pingsan hingga beberapa kali.

Meski hal ini sangat menyakitkan, namun yang paling menakutkan Aku adalah kebencian
yang diperlihatkan kepadaKu,  bukan saja oleh orang-orang dewasa di  sepanjang jalan,
tetapi  juga  oleh anak-anak  yang ikut  serta  menendang  Aku karena  mereka mengikuti
contoh orang tua mereka.

Jeritan-jeritan yang tertumpah dari mulut mereka serta kebencian itu tidaklah berarti apa-
apa jika dibandingkan dengan rasa takut mereka kepadaKu. 
Karena dibalik  itu  semua,  mereka masih tidak  yakin  apakah Aku ini  adalah  Mesias  atau
bukan, yang mereka nanti-nantikan sejak lama. 

Maka  dengan  begitu,  mudah  sekali  mereka  membenci  Aku,  menolak  Aku,  bukannya
menerima Aku, karena untuk menerima Aku mereka harus merubah jalan hidup mereka. 

Saat  yang  paling  menyakitkan  Aku  adalah  ketika  Aku  tergeletak  miring  di  tanah,  Aku
ditendang lagi pada punggungKu, dan Aku melihat IbuKu yang terkasih memperhatikan Aku.

Dia hancur hatinya dan dia harus dipapah oleh dua orang muridKu. 

Aku  hanya  bisa  melihat  dia  melalui  satu  mataKu  dan  Aku  tidak  tahan  menyaksikan
siksaannya itu. 

Cemoohan, jeritan dan raungan dari ratusan orang banyak bisa dirasakan di tanah tempat
Aku tergeletak  dan  membutuhkan  600  serdadu  untuk  mengatur  dan  mengawasi  proses
penyaliban DiriKu dan 6 orang lainnya. 

Akulah yang menjadi pusat perhatian mereka dan yang lain-lainnya tidak menderita sebesar
Aku.  

Ketika pergelangan tanganKu, pada pangkal ibu jariKu, dipaku pada kayu salib, Aku tak bisa
lagi merasakannya. 

Tubuhku begitu hebat dipukul habis dengan luka lecet dan memar hingga Aku mengalami
keguncangan hebat.

BahuKu terkilir dan lenganKu terkoyak dan keluar dari rongganya.

Perlukaan jasmani yang terburuk dikenakan pada tubuhKu sebelum Aku dipaku pada kayu
salib.  

Aku tidak sampai menjerit.
Aku tidak memprotes.
Aku hanya mendesis perlahan.
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Hal ini membuat para algojo semakin marah karena mereka ingin mendengarkan reaksiKu
untuk memuaskan nafsu mereka. 

Aku  tak  pernah  memenuhi  keinginan  mereka  karena  jika  begitu  Aku  akan  memenuhi
keinginan setan serta semua iblisnya yang merasuki jiwa mereka. 

Inilah sebabnya kekejaman mereka terhadap Aku begitu besarnya. 

Aku tergantung pada kayu salib selama lima jam. 
Matahari sangat menyengat dan tanpa ada awan yang bisa mengurangi terbakarnya kulitKu.

Segera  setelah Aku menghembuskan napasKu yang  terakhir,  BapaKu mengirimkan awan
hitam, petir serta halilintar. 

Badai yang kemudian terjadi secara mendadak setelah itu, sangat menakutkan sekali hingga
orang-orang yang menyaksikan Aku tidak ragu lagi saat itu bahwa Aku adalah Juru Selamat
yang diutus oleh Allah Bapa. 

Aku  menyampaikan  hal  ini  kepadamu,  puteriKu  yang  terkasih,  sebagai  hadiah  balasan
bagimu atas penderitaan yang kau persembahkan kepadaKu.  

Katakanlah kepada anak-anakKu bahwa Aku tidak menyesali KesengsaraanKu di kayu salib.  

Apa yang Kusesali  adalah bahwa kurbanKu telah dilupakan dan banyak sekali orang yang
menyangkal bahwa penyalibanKu itu sungguh terjadi. 

Banyak orang yang tidak tahu untuk apa Aku menderita karena banyak dari para rasulKu
yang tidak menyaksikan  Aku mendaki gunung Kalvari.  

Apa yang menyakitkan Aku sekarang adalah banyak sekali orang yang masih menolak Aku. 

PermintaanKu kepadamu, para pengikutKu, adalah jangan biarkan PenyalibanKu itu sia-sia. 

Aku mati bagi SEMUA dosa termasuk dosa yang dilakukan saat ini. 

Aku ingin dan butuh menyelamatkan orang-orang yang menolak Aku hingga hari ini.  

Juru Selamatmu yang mengasihi 
Yesus Kristus 

384. Aku memintamu. Janganlah menyalibkan Aku lagi.

Jumat, 30 Maret 2012, jam 15.00
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PuteriKu yang terkasih, penting sekali agar semua anak-anak Allah mengerti bahwa Aku mati
untuk menyelamatkan dunia dari hukuman kekal. 

Setan yang telah berkuasa didalam hati manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa, memiliki
makna bahwa dia telah berhasil mencuri jiwa-jiwa. 

Sebagian besar umat manusia tidak mau menerima Sabda Allah terutama Perintah-perintah
yang diberikan kepada mereka melalui Musa. 

Aku  diutus  untuk  memastikan  bahwa  umat  manusia  diberi  dengan  kebenaran  akan
pengharapan bahwa dunia akan mau menerima hal ini dan segera kembali kepada Bapa. 

Sementara banyak orang yang mau menerima Sabda KudusKu, tetapi sebagian besar tidak
mau menerima Aku sebagai Mesias.

Kenyataannya adalah bahwa mereka tidak mau menerima siapapun, termasuk para nabi,
karena mereka merasa puas hidup didalam dosa yang menjebak jiwa-jiwa mereka. 

Seandainya mereka mau menerima Aku, maka Aku akan memerintah di dunia dan seluruh
umat manusia akan bisa menikmati keselamatan kekal.

Sebaliknya, ternyata Aku ditolak. 

Kaum Yahudi, umatKu sendiri, membenci Aku. 

Orang-orang  Parisi  memandang  rendah  DiriKu  meski  ketika  mendengar  Sabda  KudusKu
mereka tak bisa mengabaikan Aku. 

Hal ini karena SabdaKu menyulut sebuah terang cahaya didalam jiwa mereka yang tak bisa
mereka abaikan. 
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Maka mereka datang kepadaKu berkali-kali untuk bertanya kepadaKu. 

Hari  inipun  hal  yang  sama  juga  terjadi.  Diantara  kamu  yang  menolak  SabdaKu  yang
disampaikan melalui nabiKu, tak bisa berjalan menjauh begitu saja. 

Dibalik penolakanmu itu, berkali-kali kamu tetap akan datang kembali kepadaKu.

Pada saatnya nanti kamu akan mau menerima SabdaKu yang disampaikan kepadamu saat
ini. 

Janganlah kamu membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka yang
bukan saja menolak Aku, tetapi juga menyalibkan Aku. 

Aku memintamu. Janganlah menyalibkan Aku lagi. 

Ijinkanlah  Aku  menuntunmu  menuju  keselamatan  dengan  cara  mendengarkan  Aku
sekarang,  ketika  Aku  memanggil  kamu  dari  Surga,  untuk  mempersiapkan  kamu  bagi
keselamatan dan FirdausKu yang baru itu. 

Yesusmu yang mengasihi  

385.  Perawan Maria  –  Aku adalah pengantara.  Melalui  aku,  aku akan membawa doa-
doamu kepada Puteraku yang terkasih.

Jumat, 30 Maret 2012, jam 23.45

Anakku, hendaknya kamu tahu bahwa pesan-pesan Puteraku kepadamu telah merubah dan
mengungkapkan masa lalu dan masa mendatang dimana kamu akan diserang lebih besar
lagi. 
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Sabda Kudus Puteraku akan selalu ditolak oleh mereka yang menolak mendengarkan Dia. 

Pendapat manusia tidaklah penting. 

Komunikasi  Puteraku  kepada  dunia  saat  ini  adalah  sangat  penting  yang  memungkinkan
mereka yang menentang pesan-pesan ini  berusaha menghalangi  dan menyesatkan kamu
dari karya ini. 

Kini adalah saatnya untuk merenungkan dengan rendah hati atas Kesengsaraan Puteraku di
kayu salib.  

Hendaknya  anak-anakku  menghormati  kurban  yang  dilakukanNya  bagi  seluruh  umat
manusia  dengan  cara  mempersembahkan  kurban  pribadi  mereka  kepadaNya  selama
Pekan Suci ini.  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah anak-anak, demi perdamaian di dunia. 

Berdoalah juga bagi perlindungan terhadap Bapa Suci selama saat-saat penentangan yang
keji ini kepada Gereja Katolik. 

Doa,  kerendahan  hati,  serta  kesetiaan  yang  sederhana  kepada  Puteraku  adalah  perlu
bagimu untuk bisa dekat dengan hati Puteraku.   

Aku  adalah  pengantara.  Melalui  aku,  aku  akan  membawa  doa-doamu  kehadapan
Puteraku yang terkasih.  

Melalui  aku,  aku  akan  menolong  kamu  untuk  mengasihi  Dia  lebih  besar  lagi  dan
memberiNya  penghiburan  yang  diperlukanNya  saat  ini  ketika  dunia  sedang  merayakan
KematianNya di kayu salib.  
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Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

386. Keajaiban-keajaibanKu yang baru akan dihadirkan kepada dunia

Sabtu, 31 Maret 2012, jam 11.00

PuteriKu yang terkasih, kamu harus tetap berani selama kamu menjalani  penderitaanmu
dan tidak membiarkan rasa takut memasuki hatimu. 

Didalam persekutuan, yang sesungguhnya bersama Aku, penderitaanmu bertepatan dengan
pekan yang merayakan KematianKu di kayu salib.   

Hal ini bukanlah sebuah kebetulan saja. Karena penderitaan yang ditanggung olehmu dan
oleh jiwa-jiwa pilihan lainnya selama pekan ini akan bisa menyelamatkan jutaan jiwa dari
api neraka. 

Sama  seperti  Aku  yang  menanggung  sakit,  penganiayaan,  dan  kematian  untuk
menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal, begitu juga jiwa-jiwa kurban itu akan
menyelamatkan jiwa-jiwa lain sehingga mereka bisa diberi dengan karunia kehidupan kekal. 

Betapapun menakutkan dan sulitnya penderitaan ini, ingatlah selalu akan adanya karunia
bagi umat manusia yang dibawanya. 

Anak-anak, sementara Pekan Suci itu semakin dekat, renungkanlah KesengsaraanKu di kayu
salib.  

Bukan saja penderitaan, tetapi juga karunia kebebasan yang ditawarkannya kepada seluruh
umat manusia. 

Tidak satu jiwapun, termasuk yang kejam maupun yang keras kepala yang dipengaruhi oleh
setan, akan dikecualikan dari KerahimanKu.  
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Kerahiman itu yang telah dimungkinkan terjadi, hal itu adalah karena karunia dari BapaKu
Yang Terkasih yang diberikan kepada dunia. 

Ketika Dia mengutus Aku, Putera TunggalNya, Dia telah melakukan kurban yang terbesar. 

Kurban ini yang merupakan bukti dari kasihNya yang berkobar kepada semua anak-anakNya,
memiliki  makna  bahwa  adalah  mungkin  untuk  menghancurkan  setan  sekali  dan  untuk
selamanya.  

Karena kehendak bebas yang diberikan kepada umat manusia oleh BapaKu,  maka setiap
orang akan diberi dengan pilihan. 

Kamu berpihak kepada BapaKu atau kamu berlawanan dengan Dia. 

Kamu akan memilih Kehidupan Kekal di Surga atau kengerian didalam neraka. 

Setan, karena hari-harinya sudah hampir habis, tak akan berhenti berusaha sementara itu
keajaiban-keajaibanKu yang baru akan dihadirkan kepada dunia saat ini. 

Bukan  saja  setan  akan  menyerang  jiwa-jiwa  yang  gelap  untuk  menggoda  mereka  agar
berjalan  menuju kegelapan  dan mendekati  tempat  tinggal  mereka,  tetapi  dia  juga  akan
menyerang umat kristiani yang setia. 

Keajaiban-keajaiban  yang  Kukatakan  itu  pertama-tama  adalah  berupa  komunikasiKu
melalui  kamu, puteriKu.  SuaraKu sedang  didengarkan dan pertobatan semakin banyak
terjadi.  

Ada jutaan jiwa-jiwa yang kini menjadi milikKu melalui pesan-pesan ini. 
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Keajaiban-keajaiban  yang  lain  termasuk  karunia  KerahimanKu yang  besar  yang  segera
Kubawa ke dunia ketika Peringatan itu terjadi. 

Untuk pertama kalinya, setiap orang, pria, wanita dan anak-anak, akan diberi bukti bahwa
bukan saja Allah Bapa itu ada, tetapi bahwa Aku, Yesus Kristus, Putera TunggalNya, juga ada.

Hal  ini  berarti  bahwa semua agama,  termasuk orang-orang  Yahudi,  umat  pilihanKu dari
mana Aku berasal, akan menyadari kebenaran ini.  

Keajaiban yang berupa pertobatan global akan sangat mengacaukan setan yang masih saja
tidak mau menyerah saat  itu.  Jiwa-jiwa malang itu,  yang berada dalam dosa yang amat
mengerikan, akan mengalami kesulitan untuk menjauhkan dirinya dari setan.

Keajaiban-keajaiban lainnya, yang termasuk peristiwa-peristiwa global, akan melibatkan
keajaiban-keajaiban ekologis yang akan diberikan oleh BapaKu karena kasihNya kepada
dua saksiNya, Kristiani dan Yahudi. 

Kuasa akan diberikan kepada dua iman ini ketika mereka dianiaya. 

Para  musuh  akan  menderita  ketika  mereka  memberikan  hukuman  yang  amat  besar
kepadanya. 

Dan  kemudian  terjadilah  KedatanganKu  Yang  Kedua  yang  merupakan  keajaiban  yang
terbesar sejak KebangkitanKu.  

Ini akan menjadi hari dimana Aku datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.

Ini adalah hari dimana Aku datang untuk mengumpulkan keluargaKu hingga kita menjadi
satu.  
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Hal ini akan menjadi awal dari pemerintahanKu ketika Surga dan bumi menjadi satu selama
seribu tahun.

Saat itu semuanya akan hidup didalam Kehendak Ilahi dari BapaKu.

Yesusmu yang mengasihi 

387. Biarlah mereka berdoa kepadaKu memohon kemampuan untuk mengenali.

Senin, 2 April 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, istirahatlah kamu sekarang karena serangan-serangan dari mereka
yang tak bisa menerima SabdaKu yang benar terus berlanjut.

Kamu tidak  diijinkan  untuk  membela SabdaKu namun kini  Aku perintahkan kamu untuk
tidak  melibatkan diri  dengan mereka yang  meragukan SabdaKu karena hal  itu  bukanlah
tanggung jawabmu.

PuteriKu,  betapapun sulitnya  membuktikan otentisitas  dari  Sabda KudusKu kepada umat
manusia saat ini, tetapi kamu tak boleh melakukan hal ini. 

Aku tak pernah menanggapi para algojo selama penyalibanKu dulu. Maka janganlah kamu
menanggapi mereka yang ingin menganiaya Aku melalui pesan-pesanKu ini. 

PuteriKu, mereka itu bukannya marah kepadamu, tetapi kepadaKu. 

Aku  hanya  bisa  berkata  kepada  dunia  bagaimana  mempersiapkan  KedatanganKu  Yang
Kedua itu, tetapi Aku tak bisa memaksa mereka. 
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Jangan  hiraukan  ejekan-ejekan  itu.  Banyak  yang  berasal  dari  jiwa-jiwa yang  benar  yang
merasa perlu bertanya sesuatu. Namun kamu tidak diijinkan untuk melakukannya. Biarlah
mereka  berdoa  kepadaKu  memohon  kemampuan  untuk  mengenali.  Hanya  Aku  yang
memiliki  tanggung  jawab  atas  jiwa-jiwa  mereka.  Meski  kamu  mempersembahkan
penderitaanmu  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa,  tetapi  hal  itu  masih  bukan  menjadi
tanggung jawabmu.   

Karena itu pergilah dan katakanlah kepada mereka yang masih ragu bahwa kepada rasulKu,
Thomas,  Akulah  yang  menghadapinya  setelah  kebangkitanKu  ketika  Aku  berdiri
dihadapannya. Hanya setelah dia menyentuh luka-lukaKu maka dia percaya sepenuhnya.  

Yang  menyedihkan,  banyak  sekali  jiwa-jiwa di  dunia  yang  tidak  memiliki  keberuntungan
semacam ini. 

Mereka harus sadar bahwa waktunya sangat singkat untuk mempersiapkan jiwa mereka.
Menjadi  pilihan  bebas  mereka  sendiri,  apakah  mereka  mau  atau  tidak  menanggapi
panggilanKu. 

Yesusmu 

388.  Hanya melalui  doa pengantaraan maka jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan
bisa diselamatkan

Selasa, 3 April 2012, jam 20.00

PuteriKu yang terkasih, ada selang waktu antara saat ini hingga saat Peringatan itu dimana
Aku ingin agar para pengikutKu menyadarinya.

Doa-doamu yang tekun sangat diperlukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tak mampu
menolong dirinya sendiri. Banyak dari jiwa-jiwa ini yang tak bisa selamat di saat Peringatan
itu. Maka penting sekali  agar mereka dan semua jiwa yang berada dalam keadaan dosa
berat diselamatkan melalui pengantaraan Ilahiah. 

Doa-doamu yang memohon keselamatan atas jiwa-jiwa mereka, kini diperlukan. Hendaknya
hal ini menjadi prioritasmu selama Pekan Suci ini karena jika kamu meminta kepada BapaKu
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Yang Terkasih dalam nama kudusKu, untuk menyelamatkan para pendosa ini, maka doa-
doamu akan dijawab. 

Doa Perjuangan 43 untuk menyelamatkan jiwa-jiwa selama saat Peringatan itu.

Allah Bapa Yang Maha Kuasa

Demi PuteraMu Yang Terkasih Yesus Kristus 

dan sebagai peringatan atas kematianNya di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa
kami.

Aku mohon kepadaMu, selamatkanlah jiwa-jiwa yang tak bisa menyelamatkan dirinya
sendiri

dan yang mungkin akan mati dalam keadaan dosa berat selama saat Peringatan itu.

Sebagai silih atas penderitaan PuteraMu yang terkasih

aku mohon kepadaMu, ampunilah mereka yang tak bisa mencari penebusan 

karena mereka tak berkesempatan untuk hidup cukup panjang untuk bisa memohon

kerahiman kepada Yesus PuteraMu 

untuk membebaskan mereka dari dosa.

Amin  

Berdoalah bagi semua pendosa. KeinginanKu yang terbesar adalah menyelamatkan seluruh
umat manusia. Hanya melalui doa pengantaraan saja maka jiwa-jiwa yang berada didalam
kegelapan ini bisa diselamatkan.

Yesus Kristusmu yang mengasihi 

389. Daraskanlah doa Kerahiman IlahiKu dan mulailah NovenaKu pada hari Jumat Agung

Rabu,  4 April 2012, jam 01.30 
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PuteriKu  yang  terkasih,  saatnya  sudah  hampir  tiba  bagi  dunia  untuk  merenungkan
KematianKu di kayu salib.  

Ini adalah saat selama tahun 2012 dimana Aku sangat memerlukan doa-doamu bagi mereka
yang tidak mengenal Aku dan bagi mereka yang tidak mengetahui tentang Aku. 

Tergantung  kepadamu,  para  pengikutKu  yang  terkasih,  untuk  menolong  Aku
menyelamatkan  jiwa-jiwa  malang  yang  perlu  dibawa  mendekati  dadaKu  agar  Aku  bisa
mempersiapkan mereka bagi FirdausKu Yang Baru itu. 

Anak-anak, Aku membutuhkan kamu untuk mendaraskan doa kaplet Kerahiman Ilahi serta
berdoa novena Kerahiman Ilahi selama 9 hari sejak hari Jumat Agung. 

Adalah penting agar sebanyak mungkin dari kamu mau berdoa novena ini bagi jiwa-jiwa.
Kamu akan menerima rahmat yang berlimpah dan untuk hal itu Aku tak akan mengabaikan
kamu.  Aku  akan  menyelamatkan  jiwamu  ketika  kamu  datang  kehadapanKu  pada  Hari
Penghakiman itu. 

Janganlah  kamu  merasa  capek  berdoa  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa.  Kamu  adalah
pasukanKu dan melalui rahmat yang Kuberikan kepadamu, kamu akan bekerja bersama Aku
untuk membersihkan bumi yang berdosa ini sebelum KedatanganKu Yang Kedua.

Berdoa  tidak  selalu  mudah bagi  kamu.  Yang  terbaik  adalah  dengan  menyatukan  dirimu
didalam  KesengsaraanKu  serta  merenungkan  penderitaanKu,  terutama  PenderitaanKu
didalam Taman. KerahimanKu yang besar amatlah kuat disitu. Hal itu adalah karena para
pendosa, termasuk kaum berhala, yang tak pernah memiliki kesempatan untuk mengenal
Aku, yang membuatKu paling menderita.   

Bagi kamu yang mengasihi Aku, ketahuilah hal ini. 
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Semakin besar kamu percaya kepadaKu,  semakin kuat KerahimanKu.  Semakin besar Aku
bisa mengampuni. KerahimanKu amatlah besar kuasanya hingga ia bisa menghapus dosa-
dosa seluruh umat manusia. 

Mereka yang percaya kepadaKu, pasrah kepadaKu, bisa memperoleh penyucian yang besar
dengan  menolong  menyelamatkan  jiwa-jiwa  para  saudara  mereka  sebagai  prioritasnya.
Mereka melakukan hal ini karena kasih mereka kepadaKu dan mereka sadar bahwa hal ini
bisa memberikan penghiburan yang besar bagiKu. 

Kamu,  para  pengikutKu  yang  murni  dan  benar,  yang  sangat  mengasihi  Aku,  ketahuilah
bahwa melalui kemurahan hatimu maka Aku bisa menyelamatkan para pendosa.  

Para pendosa, hendaklah kamu mengerti, bahwa demi kamu Aku mati dan kamulah yang
paling Kurindukan dari semuanya. Aku memperlihatkan belas kasihan yang besar kepada
para pendosa.  

Tetapi,  kamu  para  pengikutKu,  yang  juga  menjadi  pendosa,  hendaknya  percaya  penuh
kepadaKu.  Dengan  demikian  Aku  akan  melimpahkan  sejumlah  rahmat  yang  istimewa
kepadamu. 

Semakin banyak kamu meminta pertolonganKu semakin banyak kamu menerima. Hal itu
karena  ikatan  ini  yang  ada  diantara  kamu  dan  Aku,  maka  kamu  bisa  menolong  Aku
menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya agar tidak sampai tenggelam didalam keputus-asaan.

Ingatlah akan kuasa dari novena Kerahiman IlahiKu serta banyaknya jiwa-jiwa yang akan kau
selamatkan bagiKu pada tahun ini. 

Yesusmu yang mengasihi 

390.  Jumat  Agung  adalah  hari  yang  Kuinginkan,  dan  terutama  pada  tahun  ini,  untuk
diingat apa makna yang sebenarnya. 

Kamis, 5 April 2012, jam 08.00
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Jumat Agung adalah hari yang Kuinginkan, dan terutama pada tahun ini, untuk diingat apa
makna yang sebenarnya. 

BapaKu  mengutus  Aku  ke  dunia  dan  menawarkan  Aku  sebagai  tebusan  untuk
menyelamatkan dunia dari Api Neraka. 

Aku datang untuk melayani kamu, anak-anak, bukan untuk mengutuk kamu. KematianKu
menjadi  rahmat  yang istimewa,  tanpa ada kewajiban dari  pihak  kamu,  untuk menerima
tangan Kerahiman yang diberikan kepadamu oleh BapaKu Yang Kekal. 

Karunia ini ditawarkan untuk memungkinkan umat manusia menerima karunia rekonsiliasi
agar mereka layak memasuki Kerajaan BapaKu. 

Sebelum  Aku  disalibkan,  Aku  mengadakan  Makan  Malam  Paskah  yang  sangat  penting
bersama para rasulKu pada malam sebelum KematianKu di kayu salib.   

Makan malam ini  memberikan karunia istimewa juga.  Karunia merayakan Ekaristi  Kudus
yang merupakan Sakramen Kasih untuk memberimu hadiah yang istimewa dimana kamu
bisa benar-benar menerima Aku didalam Komuni Kudus itu. 

KehadiranKu yang sebenarnya,  yang ada didalam Ekaristi  Kudus di  dunia saat  ini,  ketika
dirayakan didalam Misa Kudus, memberikan rahmat yang sangat istimewa bagi mereka yang
berada dalam keadaan rahmat, yang mengasihi Aku dan menerima Aku. 

KehadiranKu bisa dirasakan dengan cara sedemikian yang akan bisa menguatkan imanmu
ketika kamu menerima kehadiranKu yang sebenarnya itu didalam Ekaristi Kudus.  

Jika kamu menolak kehadiranKu didalam Ekaristi  Kudus,  maka kamu menolak salah satu
karunia yang paling berarti yang Kutinggalkan ketika Aku datang ke dunia untuk bersilih atas
dosa-dosamu.   
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Aku mati untuk menyelamatkan kamu dan ia merupakan sebuah hadiah yang besar. 

Namun Aku memberimu hadiah yang istimewa itu jika kamu bisa menerima Aku didalam
pikiran, tubuh dan rohmu. 

Terimalah  kehadiranKu  maka jiwamu akan menjadi  semakin  dekat  didalam persekutuan
yang sesungguhnya denganKu.   

Terimalah Aku. 

Janganlah meninggalkan Aku. 

Janganlah menyangkal Aku. 

Percayalah tanpa ada keraguan didalam hatimu, bahwa karena kasih dari Allah Bapa maka
karunia ini dilimpahkan kepadamu. 

Renungkanlah sekarang kebenaran dari ajaran-ajaranKu. 

Janganlah  kamu menerima PenyalibanKu tanpa mau menerima karunia yang ditawarkan
kepadamu pada saat Perjamuan Makan Malam Terakhir. Jika kamu melakukan hal itu maka
jiwamu menderita kelaparan akan roti kehidupan. 

Yesusmu yang mengasihi 

Penebus umat manusia 

391. Paskah adalah saat dimana kematianKu di kayu salib direnungkan secara layak

Jumat, 6 April 2012, jam 22.20 
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PuteriKu yang terkasih,  betapa kamu menghibur  Aku di  saat  kesedihanKu.  Betapa kamu
memberi kasih dan penghiburan yang Kuinginkan dari jiwa-jiwa. Oh, seandainya semua jiwa-
jiwa menjalin dan menyatukan hati mereka dengan hatiKu, maka Keluarga Kudus Allah akan
menjadi  lengkap.  Hanya  setelah  seluruh  jiwa-jiwa  diselamatkan  maka  Kehendak  Ilahi
BapaKu digenapi. 

Paskah  adalah  saat  dimana  kematianKu  di  kayu  salib  direnungkan  secara  layak  dan
kebangkitanKu dari mati diakui sepenuhnya demi kebebasan bagi seluruh umat manusia.   

KebangkitanKu  berarti  bahwa kamu semua yang  mengasihi  Aku  dan menyerukan Sabda
KudusKu juga bisa diangkat dari mati. Semua orang yang mati dalam keadaan rahmat, dan
berkenan bagi  BapaKu,  akan diangkat didalam kemuliaan dari  mati  pada hari  ketika Aku
datang  untuk  menghakimi.  Mereka  akan  bersatu  dengan  orang  yang  hidup  bukan  saja
didalam tubuhnya tetapi juga didalam roh Allah dan dikaruniai dengan kehidupan kekal.  

Banyak  orang yang tidak mengerti  akan janjiKu ini.  Semua orang yang namanya tertulis
didalam Kitab  Kehidupan akan diangkat  didalam tubuh,  pikiran  dan jiwanya,  bebas  dari
kebusukan jasmani dan didalam persekutuan penuh denganKu. Semua orang yang terpilih
akan hidup menurut Kehendak Ilahi dari BapaKu. 

Kamu akan hidup didalam kasih, damai dan keharmonisan didalam masa pemerintahanKu di
dunia selama 1000 tahun. 

Kamu akan bersatu didalam kemuliaan bersama dengan kebangkitan orang mati, jiwa-jiwa
itu  termasuk  juga  keluargamu  dan  para  sahabatmu  yang  kau  kasihi  yang  dinilai  layak
memasuki Firdaus Yang Baru diatas bumi. 

Inilah kehidupan yang seharusnya kau cari. Janganlah ragu. Karena jiwa-jiwa malang yang
tidak mau menerima kebenaran dari  keberadaanKu atau akan janjiKu untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati,  mereka akan menjambak rambut mereka ketika harus
menghadapi  nasib  yang  mengerikan  yang  ada  dihadapan  mereka  ketika  kebenaran  itu
dinyatakan. 
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Bagi  umat  beriman,  hendaknya  kamu berhati-hati,  karena banyak  dari  kamu yang tidak
cukup mengasihi Aku atau menerima Aku asal-asalan saja, kamu bisa membuat kesalahan
dengan percaya bahwa kerahimanKu akan mengabaikan dosa-dosa manusia meski  tanpa
ada penyesalan didalam hati. KerahimanKu itu berlimpah, Aku ingin melimpahkan rahmatKu
kepada setiap pendosa. Namun ada juga mereka yang congkak didalam pemikirannya yang
salah,  bahwa  pengetahuan  mereka  akan  ajaran-ajaranKu  sudah  cukup  untuk
menyelamatkan  mereka.  Mereka  itu  acuh  terhadap  kasihKu.  Mereka  tak  memiliki
kelembutan hati, hanya sedikit kerendahan hati didalam jiwa mereka, dan mereka mengira
bahwa dosa-dosa tertentu tidak perlu dilakukan penyesalan. Pemikiran seperti ini adalah
berbahaya dan hanya berperanan untuk semakin menjauhkan jiwa-jiwa mereka dariKu.  

Tak ada satu dosapun, betapapun kecilnya, yang akan diabaikan. Absolusi hanya diberikan
jika kamu bertobat. Kamu hanya bisa bertobat jika kamu bebas dari kesombongan dan kamu
memiliki kerendahan hati. 

Berbahagialah  anak-anakKu,  pada  hari  Paskah  ini,  karena  jika  kematianKu  di  kayu  salib
memberimu karunia keselamatan,  maka kebangkitanKu dari  mati  memberimu kehidupan
kekal seperti yang telah direncanakan oleh BapaKu Yang Kekal sejak lama. 

Kamu  harus  banyak  memandang  ke  depan,  karena  kehidupan  kekal  yang  dijanjikan
kepadamu berarti Kehidupan Kekal didalam tubuh, pikiran dan jiwamu.  

Adalah  penting  jika  kamu  mengejar  kehidupan  yang  baru  ini  dan  bahwa  kamu
mempersiapkan jiwamu. 

Segala upaya dilakukan oleh setan serta iblisnya untuk meyakinkan kamu bahwa kehidupan
kekal didalam FirdausKu Yang Baru itu tidak ada. Bahwa KedatanganKu Yang Kedua adalah
sebuah  kebohongan.  Imam-imam,  para  pejabat  Gereja,  umat  Kristiani  yang  tekun,  akan
menjadi sasaran pertama mereka. Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah kepada BapaKu Yang
Kekal untuk melindungi kamu dengan darahKu yang amat berharga sehingga tidak satupun
dari kamu yang akan tersesat dari kebenaran.

Yesus Kristusmu yang mengasihi  

Penebus umat manusia 
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392. Aku adalah Gereja.     Gereja didirikan olehKu dan ia tak akan bisa mati

Sabtu, 7 April 2012, jam 10.00

PuteriKu yang terkasih, perpecahan seperti yang Kukatakan itu kini sudah dimulai didalam
Gereja Katolik. 

Ajaran-ajaranKu yang tak pernah berubah sejak Kitab SuciKu berujung didalam Kitab Wahyu
kini sedang ditentang. 

Ada  berbagai  tantangan,  opini  serta  penilaian  teologis  mengenai  Sabda  KudusKu  yang
berlangsung selama berabad-abad. 

Banyak  orang-orang  cerdik  mempertanyakan  perintah-perintah  serta  ajaran-ajaran  yang
Kuberikan kepada umat manusia.

Beberapa dari ajaran-ajaranKu dipisah-pisah, dianalisa, dengan berbagai  interpretasi baru
yang dicari-cari dan kemudian hal itu diterima. 

Namun sebenarnya hal ini tidak perlu. Karena kebenaran itu diberikan kepada manusia
oleh  para  nabi  yang  datang  mendahului  Aku  dan  kemudian  olehKu  sendiri  selama
kehidupanKu di dunia. 

Kebenaran itu tidak pernah berubah. Kebenaran itu adalah sederhana. 

Informasi yang lain yang tidak ada didalam Kitab Suci diberikan sebagai hadiah bagi dunia
melalui  jiwa-jiwa  pilihan  dengan  satu  alasan  saja.  Untuk  menolong  kamu  merenungkan
kurbanKu bagi umat manusia, menunjukkan dan mengingatkan kamu akan kasih yang ada
didalam hatiKu bagi semua anak-anak Allah.  
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Segala  pewahyuan  lain  yang  diberikan  kepada  dunia  saat  ini  adalah  untuk  menolong
mempersiapkan kamu bagi Kehidupan Kekal. 

Ajaran-ajaranKu, yang dihormati oleh Gereja Katolik yang kudus dan apostolik, kini sedang
diserang melalui  berbagai  penentangan yang berakibat  pada perpecahan didalam Gereja
Katolik. 

Hukum-hukum yang baru akan diajukan untuk menyesuaikan dengan opini modern saat ini
hingga  umat  beriman  bisa  duduk  dengan  nyaman  bersama  mereka  yang  dengan
kesombongan  didalam  jiwanya,  merasakan  perlunya  membungkam  umat  manusia,
bukannya menunjukkan kepatuhan kepada ajaran-ajaran Gereja. 

Aku adalah Gereja. Gereja didirikan olehKu dan ia tak akan pernah mati. 

Banyak orang didalam dan diluar Gereja yang akan berusaha memecah-belah strukturnya. 

Berdoalah agar  WakilKu Paus Benediktus  XVI tetap kuat  ditengah segala  penentangan
yang dihadapinya kini. 

Ini adalah upaya yang disengaja dari orang-orang yang berhubungan dengan Nabi Palsu
itu untuk menciptakan sebuah gereja yang baru.  

Orang-orang yang cerdik ini akan berusaha membuatmu percaya bahwa itu adalah Gereja
yang sama, namun sebenarnya tidak.

Bagaimana  bisa  GerejaKu,  dengan  hukum-hukum  yang  baru,  yang  memutar-balikkan
kebenaran yang Kuberikan kepada dunia, bisa mencerminkan Aku? 

Hal itu tidak bisa. Inilah sebabnya BapaKu dari Surga akan menuntun GerejaNya, umat
beriman sejati yang setia. 
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Dia  akan  memegang  kunci-kuncinya  hingga  saat  KedatanganKu  Yang  Kedua  itu  ketika
Yerusalem yang baru akan bangkit, Gereja Katolik yang satu dan benar, keluar dari puing-
puing  untuk  dimiliki  kembali  oleh  semua  anak-anak  Allah,  semua  agama,  dan  semua
kepercayaan sebagai satu pedoman. 

Beginilah  cara  yang  dimaksudkan  untuk  membentuk  persekutuan  secara  penuh  dan
paripurna didalam Zaman Damai Yang Baru di atas bumi ini. 

Yesus Kristusmu yang mengasihi 

 

393. Surga dan bumi akan menjadi satu. Yang satu tak akan ada tanpa yang lain 

Minggu 8 April 2012, jam 15.30

PuteriKu  yang  terkasih,  saat  bagi  pemerintahanKu  diatas  bumi  semakin  dekat  dan  ada
banyak sekali kesempatan bagi umat manusia untuk merengkuh kerahimanKu dan bertobat.

Adalah  penting  agar  GerejaKu  mempersiapkan  kawanannya  bagi  kehidupan  kekal  dan
memanfaatkan segala kesempatan untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi. 

Ini adalah saat yang penting didalam tahun dan kamu harus berpaling kepadaKu, Yesusmu,
dan berdoa memohon rahmat untuk memastikan bahwa kamu, para pengikutKu, memiliki
kekuatan keyakinan untuk menyebarkan kebenaran dari KedatanganKu Yang Kedua. 

 

Penderitaan umat manusia dan BapaKu Yang Kekal serta penderitaanKu, PuteraNya yang
terkasih, telah sampai pada akhirnya.   

Pemerintahan setan di dunia ini akan semakin menghilang dan Aku akan mengambil alih
tahtaKu yang sah.
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Sementara  pemerintahanKu  didalam  Gereja  memiliki  makna  bahwa  RohKu  telah  hadir
disitu, dengan membawa rahmat yang berlimpah bagi jiwa-jiwa, tetapi ia baru terjadi ketika
setan telah dibelenggu dan kehendak BapaKu akhirnya digenapi. 

Tak ada manusia yang menyadari sepenuhnya apa arti Kehidupan Kekal itu. 

Tak  ada  manusia  yang  menyadari  sepenuhnya  apa  yang  akan  terjadi  pada  saat
KedatanganKu Yang Kedua nanti. 

Tak  ada  manusia,  karena  keterbatasan  pengertian  manusiawi,  yang  bisa  mengetahui
rencanaKu untuk mengumpulkan 12 suku bangsa milikKu diatas bumi.  

Banyak sekali yang percaya bahwa KedatanganKu Yang Kedua itu adalah merupakan akhir
dari dunia ini. 

Ia merupakan saat akhir zaman seperti yang kau ketahui, tetapi ia adalah merupakan awal
dari masa depan yang mulia yang direncanakan oleh BapaKu Yang Kekal bagi semua anak-
anakNya.  

Surga dan bumi akan menjadi satu.

Yang satu tak akan ada tanpa yang lain. Orang benar akan hidup didalam FirdausKu Yang
Baru dan disana akan ada kelimpahan dalam segala hal.

Banyak  sekali  keajaiban  yang  tidak  bisa  dijelaskan  dalam  istilah  manusia.  Damai  dan
kebahagiaan yang besar akan dirasakan oleh setiap jiwa yang mewarisi hak untuk menjadi
bagian dari KerajaanKu.  

JantungKu serasa hancur ketika Aku menyaksikan rasa takut di matamu, anak-anak, ketika
Aku berbicara tentang saat-saat akhir zaman. 
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Sebaliknya Aku memintamu untuk percaya akan kasihKu yang besar kepada kamu semua
dan  ketahuilah  akan  janjiKu  bahwa  kamu  akan  berada  di  rumah  bersama  Aku  dan
kesedihanmu akan dibuang untuk selamanya. 

Firdaus yang baru yang Kujanjikan itu akan segera dinyatakan kepada umat manusia. 

Janganlah menyia-nyiakan sesaatpun juga dari waktumu didalam rasa takut. Berbahagialah.
Lihatlah kedepan, kepada masa depanmu. 

Percayalah kepadaKu sepenuhnya karena Aku sangat mengasihi kamu hingga Aku tak akan
membiarkan kamu tersesat. 

Berdoalah agar semua anak-anakKu bersikap rendah hati untuk bisa menerima kunci-kunci
menuju Firdaus.  

Yesusmu 

394. Perawan Maria : Zaman Damai yang kukatakan di Fatima telah dilupakan

Senin, 9 April 2012 jam 10.00

Anakku, dunia akan mengalami berbagai perubahan yang terakhir sementara pertempuran
untuk merebut jiwa-jiwa semakin meningkat. 

Setan  akan  menyiksa  Gereja  Katolik  dan  aku,  Bunda  Allah,  akan  terlibat  didalam
mengatasi perpecahan didalam Gereja. 

Perananku  sebagai  Mitra  Penebus,  Pengantara,  Pembela  tidaklah  diterima  karena
perpecahan didalam Gereja Katolik. 

Aku  tidak  diterima  diberbagai  tempat  karena  peranan  yang  musti  kulakukan  bagi
keselamatan jiwa-jiwa, 
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Puteraku yang bersedih sangat tersiksa karena aku, sebagai Bunda Allah, telah diabaikan.

Perananku sebagai penghancur dari si ular tidak dimengerti.  

Aku telah dikaruniai dengan rahmat serta kuasa untuk mengalahkan dan menghancurkan
setan.

Dia, setan, memiliki banyak pengikut didalam Gereja Katolik yang mau menentang kuasa
yang diberikan kepadaku oleh Allah Yang Maha Tinggi. 

Zaman Damai yang kukatakan di Fatima telah dilupakan. 

Zaman Damai itu akan terjadi setelah saat Kedatangan Kedua dari Puteraku dan ia akan
berlangsung selama 1000 tahun.  

Hal ini akan terjadi ketika Surga dan Bumi akan menyatu didalam Firdaus Yang Baru itu.

Karena iman dari anak-anakku serta devosi mereka kepadaku, Ibu mereka yang mengasihi,
maka banyak jiwa akan bisa memasuki Firdaus Yang Baru itu.  

Setan kini sedang bekerja keras untuk meyakinkan para anggota Gereja Katolik bahwa hal ini
tidak akan terjadi. 

Perananku sebagai  Bunda Keselamatan serta Mitra Penebus yang bekerja bersama-sama
dengan  Puteraku  yang  terkasih  untuk  mewartakan  KedatanganNya  Yang  Kedua  sedang
ditolak.  
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Anak-anak, berdoalah agar jiwa-jiwa itu, yang menjadi kurban dari si penipu didalam Gereja
Katolik, tidak sampai menjauhkan anak-anakku dari saat keselamatan mereka nanti. 

 

Berdoalah  agar  Paus  Benediktus  bisa  menghentikan  kejahatan  ini  agar  tidak  sampai
merasuki seluruh Gereja Katolik. 

Janganlah menyerah, anak-anak, didalam perjuanganmu untuk membela kebenaran. 

Janji Puteraku untuk datang kembali dan membawa umat manusia menuju kehidupan kekal
didalam Firdaus akan segera digenapi. Namun Dia akan ditentang dalam setiap langkahNya
oleh jiwa-jiwa yang telah membiarkan tipuan dari si setan memalingkan pandangan mereka.

Didalam Gereja, kesetiaan kepada Puteraku semakin kecil.  

Perananku sebagai Mitra Penebus, Pengantara dan Pembela tidak akan diterima. 

Berdoalah agar imam-imam dari Puteraku tetap kuat dan agar mereka terus membela
kebenaran.  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

395. Perawan Maria : Saat bagiku untuk menghancurkan ular semakin dekat

Selasa, 10 April 2012, jam 17.57

Aku  adalah  Ibumu  yang  terkasih,  Ratu  Bumi.  Aku  adalah  Yang  Dikandung  Tanpa  Noda,
Perawan Maria, Bunda dari Yesus yang datang dalam wujud daging. 
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Anakku, saat bagi kemenangan Hatiku Yang Tak Bernoda sudah dekat. 

Saat  bagiku untuk  menghancurkan ular  semakin dekat.  Namun hingga saat  ketika setan
serta semua iblisnya  dilemparkan ke padang belantara,  banyak  sekali  kebingungan yang
terjadi di dunia ini. 

Bagi  mereka yang  percaya  kepada  Puteraku,  saat  ini  akan  menjadi  sebuah  saat  yang
penuh siksaan. Mereka akan ditarik menuju dua arah yang berbeda oleh Gereja Katolik. 

Separuh akan percaya, karena kewajiban saja, perlunya mengikuti Nabi Palsu itu, Paus
yang akan menggantikan Paus Benediktus XVI. 

Dia,  binatang  itu,  berpakaian  layaknya  anak  domba  namun dia  bukanlah  berasal  dari
BapaKu, Allah Yang Maha Tinggi, dan dia akan menipu jiwa-jiwa yang malang termasuk
para imam, para uskup dan para kardinal.

Banyak  orang akan mengikuti  dia  yang seolah diutus  oleh Allah  untuk memerintah atas
GerejaNya di dunia ini. 

Yang  menyedihkan,  banyak  sekali  jiwa-jiwa  yang  mengikuti  ajaran-ajarannya  yang
menghinakan BapaKu.  

Yang lainnya lagi, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberi dengan rahmat kemampuan
untuk  membedakan,  karena  jiwa  mereka  yang  rendah  hati,  akan  segera  mengetahui
bahwa seorang paus palsu sedang duduk di Gereja di Roma. 

Paus baru yang palsu ini  telah merencanakan,  bahkan sebelum dia naik ke tahta Kursi
Petrus, untuk menolak ajaran-ajaran Puteraku. Kemudian dia akan menolak aku, Bunda
Terberkati dari Allah, serta mencemooh perananku sebagai Mitra Penebus.  
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Anakku,  tugasmu  akan  semakin  berat  dibandingkan  dengan  saat  sebelumnya.  Karena
banyak sekali anak-anakku yang dibuat menjadi bingung. Penghinaan yang kau hadapi setiap
hari, siksaan yang kau tanggung demi Puteraku, akan semakin meningkat. 

Janganlah takut untuk berkata kepada dunia tentang kebenaran ini, anakku. 

Kamu  sedang  dikuatkan  sebagai  akibat  dari  penderitaan  jasmani  dan  mental  yang  kau
terima demi Puteraku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Segala upaya, terutama oleh satu pecahan didalam Gereja Katolik, akan dilakukan untuk
menghalangi pesan-pesanku diberikan kepadamu. 

Kepatuhan  dan  kesetiaanmu  kepadaku  serta  kepada  Puteraku  yang  terkasih  akan  diuji
dalam tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mungkin akan membuatmu
menarik diri, namun jika hal itu terjadi, hal itu tak akan berlangsung lama. 

Berdoalah,  anakku,  bagi  semua  anak-anak  Allah  yang  bukan  karena  kesalahan  mereka
sendiri, mereka ditarik menuju pertempuran akhir untuk merebut jiwa-jiwa. 

Semua ini harus berlalu karena hal ini sudah tertulis didalam Kitab Bapaku. 

Seluruh malaikat di Surga melindungi kamu, anakku, didalam tugas yang sepi ini. 

Ingatlah selalu betapa pentingnya berdoa. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah karena jika tanpa doa, terutama Rosario Kudusku, setan
akan bisa menarikmu dari Sabda Kudus Puteraku.  

Ingatlah juga akan pentingnya puasa karena ia bisa membuat si penipu kesulitan. 
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Tanpa doa yang teratur, anak-anakku, akan sulit bagimu untuk tetap berada dekat dengan
Puteraku. 

Janganlah takut akan masa depanmu, anak-anak, karena jika kamu berada dekat dengan
Puteraku kamu akan dilindungi dan diberi dengan rahmat yang perlu untuk mempersiapkan
jiwamu serta jiwa-jiwa keluargamu bagi  Zaman Damai yang baru yang telah dinubuatkan
sejak lama itu. 

Ibumu yang terkasih 

Ratu Bumi 

Bunda Keselamatan 

396.  Kebencian akan semakin meningkat terhadap kamu. Kamu akan diberitahu bahwa
karya ini berasal dari setan

Rabu, 11 April 2012, jam 21.20

PuteriKu  yang  terkasih,  mengapa  kamu  kadang-kadang  mempertanyakan  rahmat  yang
Kuberikan kepadamu? 

Karunia kemampuan membaca jiwa-jiwa diberikan kepadamu agar kamu bisa mengenali
niatan dari jiwa-jiwa malang yang berusaha menggerogoti Sabda KudusKu. 

Karunia  ini  akan  membuatmu  bisa  merasakan  belas  kasih  kepada  jiwa-jiwa  itu  dan
menolongnya menemukan jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. 

Karunia ini juga akan membuatmu mampu mengenali nabi-nabi palsu.

Dalam sesaat kamu akan segera tahu siapa yang datang dalam NamaKu dan siapa yang
tidak. 
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Mula-mula kamu akan merasakan perasaan tenggelam yang mengerikan karena rasa takut,
karena kamu mengenali adanya ulah setan. Kamu akan segera tahu ketika dia hadir didalam
diri orang lain. 

Ketika  dia  menyerang  kamu,  melalui  orang-orang  lain,  kamu  akan  merasakan  seperti
ditendang pada lambungmu. 

Kamu akan merasa mual jika kamu berhadap-hadapan dengan seseorang yang jiwanya telah
dicuri oleh setan dan kamu akan gemetar serta merasa pusing. 

Namun  kamu akan berbicara  kepada jiwa-jiwa itu  dengan  SabdaKu  dan dengan  sebuah
kekuatan yang tidak kau ketahui sebagai milikmu.

Banyak orang yang datang kepadamu dengan jiwa yang murni, akan merasakan terang serta
kehadiranKu merasuki tubuh mereka.  

Sedikit sekali orang-orang dengan kerendahan hati dan kasih yang besar kepadaKu, yang tak
bisa menanggapi Roh KudusKu yang membanjiri jiwamu.  

PuteriKu yang terkasih, saat ini merupakan saat yang sulit bagi tugasmu. 

Kebencian akan semakin meningkat terhadap kamu. 

Kamu akan diberitahu bahwa karya ini berasal dari setan. 

Tidakkah kamu tahu bagaimana setan, si penipu, bekerja? Dia meyakinkan jiwa-jiwa yang
baik bahwa ketika SabdaKu diwartakan, dikatakan ia bukanlah berasal dariKu.  

Dia berusaha meyakinkan orang-orang lain melalui rasa takut mereka kepadanya, bahwa
ciri-ciri yang berhubungan dengan dirinya ada didalam diri orang-orang lain juga. 
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Dia menumbulkan keraguan dan kesulitan didalam jiwa-jiwa dengan cara menipu mereka.
Dengan  membutakan  mereka  terhadap  kebenaran  dan  menghalangi  mereka  untuk
menerima rahmat dariKu untuk menyucikan jiwa mereka.  

Mereka  yang  paling  banyak  diserang  olehnya  adalah  jiwa-jiwa  yang  paling  dekat
denganKu.  

Mereka itu bukan saja para visiuner serta para nabi tetapi juga jiwa-jiwa yang Kuperlukan
untuk membentuk pasukanKu. 

Pasukan ini akan mengalahkan setan. Dia tahu hal ini dan dia tak akan menyerah didalam
pencariannya akan jiwa-jiwa. 

Ingatlah  juga  bahwa  setan  tak  memiliki  kuasa  seperti  yang  Kumiliki.  Dia  tak  bisa
mengalahkan Tritunggal Kudus. Dia tak berdaya menghadapi IbuKu yang diberi kuasa untuk
menghancurkan dia. Dia takut kepada IbuKu.

Bagi  mereka yang  meragukan  SabdaKu,  melalui  pesan-pesan ini,  mintalah  kepada IbuKu
yang terkasih agar menuntunmu mendekati Hati KudusKu. 

Mintalah kepada IbuKu untuk melindungi kamu dengan mantel kudusnya dan memberimu
perlindungan yang kau perlukan terhadap setan. 

Ingatlah bahwa setan itu penuh dengan kebencian. 

Jika kamu merasakan kebencian didalam hatimu, apapun bentuknya, terutama terhadap
para utusan kudusKu, ketahuilah bahwa setan telah menuntunmu kepada dosa. 
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Itulah saatnya ketika kamu harus meminta kepadaKu rahmat untuk menguatkan kamu. 

Ingatlah bahwa Aku tak pernah meninggalkan kamu termasuk mereka yang membenci para
utusanKu serta jiwa-jiwa yang menolak Aku. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

397. Paus berikutnya nanti akan dipilih oleh para anggota didalam Gereja Katolik namun
dia adalah Nabi Palsu itu

Kamis, 12 April 2012 jam 11.27

PuteriKu  yang  terkasih,  banyak  orang  di  dunia  yang  masih  menolak  Aku  dan  hal  itu
berhubungan dengan opini publik. 

Kegelapan  yang  begitu  besar  telah  turun  kepada  semua  anak-anak  Allah  hingga  hanya
sedikit saja yang memiliki keberanian untuk mewartakan SabdaKu secara terbuka. 

Umat  beriman  akan  merasa  takut  oleh  berbagai  umpatan  serta  cemoohan  yang  harus
mereka tanggung jika mereka mewartakan Sabda KudusKu secara terbuka. 

Bahkan para pengikutKu yang setia tak memiliki keberanian untuk tegak berdiri memerangi
hukum-hukum setan yang diberlakukan di negeri mereka yang menyangkal Sabda BapaKu. 

Imam-imam merasa canggung jika dirinya terlihat berdiri membela kebenaran dari ajaran-
ajaranKu karena mereka takut dikucilkan.
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Kini, lebih dari pada sebelumnya, karena rasa malu yang harus mereka tanggung karena
dosa-dosa dari beberapa anggota ordo mereka sendiri, mereka menganggap suara mereka
tak mungkin didengarkan. 

Ketika  ada  seorang  hamba  kudus  yang  berani  memutuskan  untuk  berdiri  tegak  dan
membela  kebenaran  dari  ajaran-ajaranKu  mereka  akan  merasa  sangat  menderita.  Dia
dituduh  tak  memiliki  toleransi,  tak  memiliki  belas  kasih,  tidak  mengasihi  dan  tidak
menghormati hak asasi manusia.  

Kamu tahu,  anak-anak,  bahwa kebenaran dari  ajaran-ajaranKu yang disampaikan melalui
para hamba kudusKu dianggap sebagai kebohongan. 

Kebohongan-kebohongan  itu,  yaitu  versi  yang  menyimpang  dari  kebenaran  yang  ada
didalam Kitab Suci, dihadirkan sebagai kebenaran yang asli. 

Setan  telah  menang  atas  banyak  sekali  jiwa-jiwa,  termasuk  para  pemimpin  didalam
GerejaKu,  hingga banyak sekali  orang-orang tak berdosa sulit  melakukan sumpah setia
kepada Kehendak KudusKu.  

Betapa Aku telah dikucilkan dan disisihkan untuk memberi tempat bagi kebohongan itu yang
ditanamkan didalam pikiran para hamba kudusKu, untuk diterima secara mayoritas. 

Kebohongan jahat ini terus meluas hingga jauh. 

Kebenaran dari Kitab SuciKu, yang ada didalam Kitab Wahyu, telah dimaknai oleh banyak
GerejaKu.  Begitu  banyak  variasinya,  yang  kesemuanya  berlandaskan  kepada  penafsiran
manusia belaka. 

PausKu yang terkasih, Benediktus XVI adalah Paus yang benar yang terakhir di dunia ini.

Petrus Roma, adalah PetrusKu, rasul yang asli yang akan memerintah GerejaKu dari Surga
atas perintah dari BapaKu Yang Kekal. Kemudian ketika Aku datang untuk memerintah, pada
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saat KedatanganKu Yang Kedua, dia akan memerintah atas semua anak-anak Allah ketika
semua agama akan menjadi satu Gereja Katolik yang kudus dan apostolik. 

Aku hanya berbicara kebenaran, puteriKu. 

Aku harus memperingatkan kamu, bahwa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi
yang  baru,  kini  akan  muncul,  yang  akan  bertentangan  dengan  Sabda  KudusKu  yang
diberikan kepadamu, sebagai nabi sejati dari saat-saat akhir zaman. 

Pertama-tama mereka akan berusaha meyakinkan umat beriman bahwa perkataan mereka
berasal dariKu.  

Perkataan  mereka  akan  dipilih  secara  hati-hati  dan  maknanya  akan  bersifat  kabur  dan
sedikit membingungkan. Tetapi akan ada banyak orang yang mengabaikan kelemahan ini
dan akan menerima pesan-pesan mereka karena hal itu nampaknya sejalan dengan Kitab
Suci. 

Ketika banyak jiwa telah tertipu, maka serangan itu dimulai. 

Mereka itu, puteriKu, memang diperintah untuk mempersiapkan anak-anak Allah agar mau
menerima paus berikutnya nanti, yang datang setelah PausKu yang terkasih, Benediktus.
Paus ini akan dipilih didalam Gereja Katolik namun dia adalah nabi palsu itu. 

Orang-orang  yang  memilihnya  adalah  para  serigala  berbaju  domba  yang  merupakan
anggota dari kelompok Mason yang rahasia serta kelompok jahat yang dipimpin oleh setan. 

Beginilah setan berusaha menghancurkan GerejaKu. 

Yang menyedihkan, paus palsu itu akan bisa menarik banyak sekali pengikut. Mereka yang
menentang dia akan dianiaya. 
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Berlarilah, anak-anak, ketika kamu masih bisa. Tolaklah kebohongan yang akan dihadirkan
oleh mereka yang berusaha meyakinkan kamu akan otentisitas dari nabi palsu itu. 

Kuatkanlah  dirimu.  Tetaplah  setia  kepadaKu,  Yesusmu.  Janganlah  meragukan  Sabda
KudusKu. 

Kitab Wahyu, adalah Sabda yang benar dari Allah. Ia tidak berbohong. 

Tidak  semua  rahasia  yang  ada  didalamnya  bisa  kau  ketahui.  Aku  akan  mengungkapkan
semuanya  melalui  Maria  Kerahiman  Ilahi  meskipun kebenaran  itu  sangat  ditentang  dan
dituduh sebagai bidaah. 

Ingatlah akan satu pelajaran penting. SabdaKu,  ketika Aku berada di dunia dulu, dituduh
sebagai bidaah ketika Aku datang pertama kali dulu. 

SabdaKu yang diberikan kepadamu saat ini, pada saat KedatanganKu Yang Kedua nanti juga
akan dituduh seperti itu oleh umat beriman, termasuk para hamba kudusKu, yang mewakili
GerejaKu di dunia.  

Setan akan mengurbankan banyak sekali jiwa untuk memuaskan dahaganya yang terakhir
dengan menimbulkan sakit hati yang terbesar.

Yakinlah bahwa Gereja Katolik yang didirikan olehKu, dan dibawah perintah dari  rasulKu
yang terkasih, Petrus, yang akan paling banyak menderita pada saat-saat akhir zaman ini. 

Berjagalah setiap saat. Daraskanlah doa   Perjuangan (44) ini untuk memohon kekuatan guna
membela imanKu untuk melawan nabi palsu itu.  

Yesus yang terkasih, berilah aku kekuatan untuk bisa memusatkan perhatianku kepada
ajaran-ajaranMu
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dan mewartakan Sabda KudusMu setiap saat. 

Jangan biarkan aku sampai tergoda untuk memuja nabi palsu itu

yang berusaha menampilkan dirinya sebagai DiriMu

Jagalah agar kasihku kepadaMu tetap teguh

Berilah aku rahmat kearifan berpikir 

agar aku tak pernah menyangkal kebenaran yang ada didalam Kitab Injil 

betapapun banyaknya kebohongan yang ditawarkan kepadaku 

untuk mendorongku menjauhi SabdaMu yang benar.

Amin. 

Kebenaran itu ada tertulis didalam Kitab Suci.

Kitab Wahyu tidaklah mengungkapkan semuanya karena Aku, Anak Domba Allah, datang
hanya pada saat ini, untuk membuka kitab itu agar diketahui oleh dunia. 

Segala penafsiran manusia mengenai masa 1000 tahun itu tak bisa dipercaya. 

Hendaknya kamu hanya percaya kepada Sabda Allah saja. 

Yesusmu yang mengasihi

398.  Banyak  sekali  kebohongan,  dimana  keberadaan  neraka  disangkal,  akan  menjadi
kejatuhan bagi umat Kristiani

Sabtu, 14 April 2012, jam 15.27

PuteriKu yang terkasih, betapapun sulitnya penderitaan jasmanimu, kamu harus menyadari
bahwa hal itu terus meningkat, dan ketahuilah bahwa Aku juga merasakannya.

Penderitaanmu mencerminkan sebagian kecil dari penderitaanKu.  
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Didalam persekutuan denganKu kamu akan tahu bahwa setiap rasa nyeri serta kegelapan
batin didalam jiwamu Aku juga menanggung siksaan itu karena dosa-dosa umat manusia.  

Banyak orang yang keliru dalam mempercayai bahwa penderitaanKu dimulai dan diakhiri
di kayu salib.  

PenderitaanKu tak akan berakhir hingga semua anak-anak Allah dipersatukan didalam kasih
dan keharmonisan dimana tak ada lagi dosa didalam Firdaus Yang Baru dari BapaKu itu.  

Betapapun  banyaknya  manusia  diberitahu  akan  keberadaanKu,  tetapi  Aku  masih  saja
dibenci. 

Diantara umat beriman,  meski  Aku telah diterima,  tetapi  ajaran-ajaranKu mereka terima
berdasarkan pengertian mereka sendiri. 

Banyak  orang  yang  berbuat  kebaikan  dan  kasih  kepada  sesamanya,  namun  mereka
memberikan hal itu hanya jika si penerima bersedia sejalan dengan ideologi mereka. 

Misalnya, banyak orang yang akan mengutuk para pendosa pada saat mereka seharusnya
memperlihatkan kebaikan dan berdoa bagi  mereka. Seharusnya mereka dituntun dengan
melalui contoh perbuatan yang nyata. 

Beberapa  orang  mencemooh  orang  lain,  bukannya  memperlihatkan  kasih  seperti  yang
diharapkan dari mereka sebagai umat Kristiani. 

Janganlah kamu mengutuk orang lain jika kamu tidak setuju dengan mereka, karena hal
itu bukanlah hakmu. Tak seorangpun, hanya Allah saja, memiliki kuasa untuk menghakimi
orang lain. 
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Sementara  itu  banyak  umat  beriman yang  bersedia  menghormati  Aku,  namun hal  itu
sesuai dengan pemikiran mereka sendiri.

Beberapa orang merasa perlu untuk memisahkan diri dari saudara-saudara mereka, untuk
memperlihatkan kepada dunia betapa besar pengetahuan mereka akan masalah spirituil.
Tetapi mereka menggunakan pemahaman mereka sendiri untuk memaknai KerahimanKu.  

Berapa kali kamu mendengar bahwa Allah adalah maha rahim? Dia itu sangat murah hati
karena Dia mengasihi  setiap orang?.  Dia tak pernah mengutuk mereka?.  Dia tak pernah
mengirim suatu jiwa kedalam neraka? 

Ya, ini adalah sebuah kebohongan. Begitu banyak kebohongan, dimana keberadaan neraka
disangkal, dan hal ini menjadi kejatuhan dari umat Kristiani. 

Orang-orang  itu  sendiri  mengutuk  dirinya  untuk  memasuki  neraka.  Aku  tak  pernah
menaruh  mereka  disana.  Mereka  memilih  tempat  itu  dengan  cara  tidak  mau
meninggalkan dosa berat. 

Dan  mereka  juga  tidak  mencari  pengampunan  atau  menunjukkan  sikap  penyesalan.  Ini
adalah pemikiran yang berbahaya dan menjadi kewajiban dari seluruh umat Kristiani untuk
memperingatkan orang lain akan bahaya dari neraka. 

Banyak  sekali,  termasuk  mereka  yang  menolak  dan  tidak  mau  memberikan  Sakramen
Pembaptisan bagi anak-anaknya, berbicara seolah dosa itu bukan masalah penting.   

Mereka percaya bahwa semua dosa ‘akan’ diampuni. Hal ini adalah tidak benar. 

Semua dosa  ‘bisa’  diampuni,  betapapun  hitamnya  dosa  itu,  hal  ini  terjadi  hanya  jika  si
pendosa itu mencari pengampunan.  
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Kini Aku berbicara dari Surga kepadamu untuk mempersiapkan semua anak-anak Allah bagi
KedatanganKu Yang Kedua, namun apakah yang Kudapati? 

Aku berbicara kepadamu dari balik dinding-dinding penjara dan dari dalam sebuah sel ke
tempat mana kamu telah mencampakkan Aku karena kamu tidak mau percaya bahwa Aku
bisa berbicara kepadamu dengan cara seperti ini. 

Oh betapa kamu sangat menentang Aku. 

Bagi  mereka  yang  telah  menghabiskan  hidupnya  dengan  mempersembahkan  dirinya
bagiKu dan yang memahami Kitab SuciKu tetapi yang kini menolak aku, Aku berbicara hal
ini.  

Penolakanmu terhadap Aku kini  akan membuatmu tersiksa dan sangat bersedih ketika
kebenaran itu dinyatakan kepadamu. 

Karena  kamu  akan  sadar  terhadap  jiwa-jiwa  yang  kau  campakkan  itu  ketika  Aku
membutuhkan pertolonganmu untuk menyelamatkan mereka. 

Betapa kamu telah membuatKu menangis frustrasi karena alasanmu yang buta itu karena
tidak adanya kemurahan hatimu.  

Kamu meragukan Sabda KudusKu ketika kamu seharusnya memeluknya, meraihnya, karena
kamu adalah jiwa yang sedang tenggelam dan tak memiliki kemurahan hati. 

Aku memintamu untuk menanggapi panggilanKu.

Yesusmu yang mengasihi  

Penebus umat manusia 
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399. Sisa GerejaKu, Dua Saksi, yang dimaksud didalam Kitab Wahyu

Minggu, 15 April 2012, jam 13.36

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  tahu  bahwa  beberapa  dari  pesan-pesan  ini  tak  berarti
bagimu,  namun  kamu  harus  percaya  kepadaKu  dan  ketahuilah  bahwa  Aku  harus
mengungkakan isi dari Kitab Wahyu sehingga jiwa-jiwa tahu apa yang diharapkan di saat-
saat ini. 

Bagi  mereka  yang  masih  lemah  imannya,  namun  yang  mau  menerima  SabdaKu  yang
diberikan kepadamu melalui nabi ini, ketahuilah bahwa kerendahan hati dan keinginanmu,
yang berasal dari kasih yang murni kepadaKu, telah membuatmu semakin dekat dengan Hati
KudusKu.  

Kamu  adalah  sisa-sisa  GerejaKu.  Kamu  adalah  Gereja  yang  dimaksudkan  didalam  Kitab
Wahyu. 

Kamu adalah hasil dari wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki dan yang dilemparkan
ke padang gurun dimana kamu akan terasing, namun bersatu didalam satu kesatuan, untuk
mewartakan Sabda KudusKu serta mengajarkan tentang Injil yang benar. 

Wanita  itu  melahirkan  GerejaKu  yang  benar,  kawananKu  yang  setia,  yang  tidak  akan
disesatkan oleh nabi palsu itu. 

Kamu, GerejaKu, akan dilemparkan ke padang gurun selama 1260 hari dimana kamu akan
mengungsi. Namun dengan karunia Roh Kudus kamu akan diberi makan dengan buah-buah
kasihKu. 

Adalah para anggota yang setia dari Gereja-gereja Kristiani, termasuk para hamba kudusKu
dan mereka yang menjadi para pengikutKu yang akan menolak nabi palsu itu, yang harus
mempertahankan GerejaKu. 

Kamu  akan  menghormati  Aku  secara  sembunyi-sembunyi  karena  Misa  Kudus  akan
berubah tanpa kau sadari dibawah kekuasaan nabi palsu itu.  
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Kamu adalah para pengikutKu yang sejati dan semua rahmat Surgawi sedang dicurahkan
kepadamu, jiwa-jiwa yang terkasih. 

Betapa  Aku  sangat  mengasihi  kamu,  anak-anak,  dan  betapa  kamu  telah  meredakan
penderitaanKu.  Namun betapa besar  nyeri  didalam HatiKu karena para pengikutKu yang
tidak mau mendengarkan Aku. 

Mereka akan ditarik dalam sebuah jerat oleh nabi palsu itu untuk masuk kedalam kegelapan
dan Aku tak bisa menyelamatkan mereka. 

Dengan kehendak mereka sendiri, mereka menampar wajahKu. 

Sisa GerejaKu perlu mewartakan SabdaKu kepada anak-anakKu yang lain termasuk mereka
yang tidak mengenal Aku sama sekali.  

Kamu, sisa GerejaKu, hendaknya mewartakan nubuatan-nubuatanKu dan Sabda KudusKu
kepada mereka yang bukan Kristiani atau yang tidak mengenal 10 Perintah Allah. 

Tugasmu adalah meyakinkan bahwa Kitab Injil dibaca dan dimengerti. 

Tergantung kepadamu untuk memberitahu kepada dunia akan makna yang sepenuhnya dari
meterai-meterai  yang  ada  didalam  Kitab  Wahyu  yang  akan  Kuungkapkan  kepada  Maria
Kerahiman Ilahi. 

 

Dua saksi dari Kitab Wahyu :

Kamu para pengikutKu, adalah salah satu dari Dua Saksi yang dimaksudkan didalam Kitab
Wahyu dan yang akan dilindungi dari Surga.
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SabdaKu  yang  diberikan  kepadamu,  sisa  GerejaKu,  mungkin  akan  dicampakkan  seperti
mayat namun SabdaKu itu tak akan mati.

Umat Yahudi akan menjadi saksi kedua dari Dua Saksi itu. 

Dua  buah  dian  itu  adalah  Gereja-gereja  Kristiani,  Gereja  tradisi  yang  sejati  dan  para
pengikutKu yang akan dicampakkan oleh nabi palsu itu. 

Kedua Pohon Zaitun itu adalah Yerusalem dari Israel Lama dan Israel Baru. 

Mereka itu, umat Yahudi, akhirnya akan tahu bahwa Aku adalah Mesias dan ajaran mereka
tentang kebenaran akan dicampakkan dan dilemparkan oleh nabi palsu itu serta antikris
agar membusuk seperti mayat. Namun sekali lagi, bangsa pilihan ini tak akan mati. 

Keduanya  akan  merasa  dikalahkan,  namun  bukanlah  begitu  bagi  kamu  yang  bersama
dengan agama-agama lain akan membentuk satu Gereja yang sejati, Yerusalem Baru yang
akan bangkit dari Debu.  

Kamu  akan  bertahan  hidup  ditengah  monarki  jahat  dan  mengerikan  yang  akan  muncul
dibawah kepemimpinan ganda dari nabi palsu dan antikris, dan keduanya akan dilemparkan
kedalam danau api, yaitu neraka. 

Penganiayaan ini tidak akan berlangsung lama, dan kamu akan diberi kekuatan yang besar
serta perlindungan. 

Pertolongan akan diberikan kepadamu dan banyak pemimpin akan bangkit diantara kamu
untuk menuntun kamu melewati masa ini. 
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Banyak dari kamu yang akan menjadi orang kudus didalam Firdaus Yang Baru itu dan setelah
menolong membangun sisa GerejaKu di dunia, akan memerintah bersamaKu didalam Surga
yang baru dan Bumi yang baru yang akan muncul pada saat KedatanganKu Yang Kedua.

Mereka yang tidak berada bersama Aku akan diberi waktu sebentar untuk memilih. 

Kamu akan mengikuti nabi palsu itu  dan menentang Aku, atau kamu mengikuti Aku. 

Pilihlah yang pertama maka jiwamu akan dicuri oleh si penipu itu. Nampaknya kalimat ini
cukup keras, namun begitulah kenyataannya. 

Bukti  dari  kehadiranKu  akan  diberikan  kepada  semua  anak-anak  Allah  selama  saat
Peringatan itu.  

Berdoalah  agar  kamu  mau  menerima  kebenaran  ini  dan  bahwa  Akulah,  Yesusmu  yang
terkasih, yang memanggilmu dari Surga untuk membuka matamu agar kamu bisa melihat
dan bisa mendengar sebelum terlambat.  

Yesusmu yang mengasihi 

400. Aku, Yesusmu yang mengasihi, tak akan pernah merusak GerejaKu sendiri 

Senin, 16 April 2012, jam 18.00

PuteriKu yang terkasih,  Aku memanggil  semua anak-anak Allah dan meyakinkan kamu
bahwa Aku, Yesusmu yang mengasihi, tak akan pernah merusak GerejaKu sendiri. 

Namun Aku tak akan berdiam diri dan mengamati saja GerejaKu, yang dikelola oleh tangan
dari salah satu sekte tertentu yang tidak berhak untuk berperanan didalam Tahta Suci dan
menghancurkannya. 
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Karena  seperti  itulah  yang  akan  dilakukan  oleh  nabi  palsu  serta  para  penipu  yang
mengidolakan setan. Mereka ingin meruntuhkan Gereja Katolik dan menghancurkannya
berkeping-keping. 

Anak-anakKu,  beginilah  setan  akan  berperanan  didalam  pemberontakan  akhir  melawan
Allah, Pencipta segala sesuatu. 

Rencana jahat yang mau menghancurkan GerejaKu telah berlangsung selama 100 tahun,
namun sejak tahun 1967 ia semakin meningkat pesat. 

Banyak  sekali  penipu  yang  merupakan  anggota  dari  sekte  jahat  ini  yang  menyembah
setan, memasuki seminari-seminari untuk memperoleh tempat berpijak didalam Vatikan. 

Kuasa-kuasa mereka, sementara masih diijinkan oleh Allah Bapa,  telah dibatasi  hingga
kini. Sementara saat akhir zaman semakin dekat hal itu akan berubah. 

Sekte jahat  ini  akan mengerahkan segenap kemampuannya  untuk  memastikan bahwa
mereka  akan  memilih  sebuah  penggantian  yang  baru  bagi  WakilKu  yang  kudus,  Paus
Benediktus XVI.

Mereka  yang  mengenal  ajaran-ajaranKu  akan  melihat  adanya  berbagai  perubahan
didalam tata cara Misa Kudus.  

Hukum-hukum  sekuler  yang  baru  diperkenalkan  yang  merupakan  penghinaan  atas
KematianKu di kayu salib.  

Banyak  para  pengikutKu  yang  setia  akan  menyaksikan  hal  ini  dan  mereka  akan  merasa
terluka.  Pandangan-pandangan  mereka  akan  dihentikan  dan  banyak  sakramen  tidak
diberikan lagi. 
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Inilah sebabnya diperlukan banyak persiapan. 

Bagi umat Katolik yang akan merasa terluka dan kecewa, ingatlah bahwa Aku ada disini. 

Panggilah Aku, Yesusmu yang mengasihi, dan ketahuilah bahwa kamu tidak perlu takut
mewartakan kebenaran dari ajaran-ajaranKu.  

Janganlah kamu takut untuk menjauhi bidaah. 

Aku akan menuntun dan melindungi kamu didalam perjalananmu dan kamu akan dituntun
oleh kuasa Roh Kudus. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

401.  Pesan-pesanKu adalah bagi semua agama dan kepercayaan termasuk mereka yang
tidak percaya

Selasa, 17 April 2012, jam 18.30

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa pesan-pesan yang Kuberikan kepadamu ini adalah
bagi seluruh dunia. 

Pesan-pesan ini diberikan kepada semua agama dan kepercayaan termasuk mereka yang
tidak percaya akan keberadaan Allah, Bapa Yang Kekal, Pencipta seluruh bumi.

Anak-anak, hendaknya kamu tahu bahwa karena kamu telah diberi dengan Kebenaran atas
Allah Tritunggal,  Tritunggal  Kudus,  yang terdiri  atas  Bapa,  Putera  dan Roh Kudus,  maka
kamu memiliki tanggung jawab untuk mewartakan Sabda KudusKu kepada seluruh bumi. 
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Apakah  kamu percaya  atau  tidak,  bahwa Aku telah  berbicara  kepadamu melalui  pesan-
pesan  ini,  tetapi  hendaknya  kamu  menolong  jiwa-jiwa  malang  yang  memerlukan
perlindunganKu agar mereka bisa diselamatkan.  

Berbagai  pertanyaan  diajukan  mengapa  pesan-pesan  ini  mengacu  kepada  setan,
jawabanKu adalah ini :

Setan serta para malaikatnya yang durhaka telah berkelana diatas bumi dan berusaha
untuk merasuki manusia. 

Mereka menyerang manusia melalui indera terutama dengan mendorong manusia untuk
melakukan dosa-dosa daging. 

Mereka menaruh berbagai ide didalam pikiran manusia agar manusia melakukan kejahatan
yang menentang BapaKu. 

Jika jiwa-jiwa dalam keadaan berdosa, setan bisa merasuki tubuh. Jika hal ini terjadi, maka
jiwa-jiwa malang yang kerasukan ini bisa menimbulkan kekacauan disekitarnya. 

Jika  mereka  dalam  posisi  berkuasa,  mereka  bisa  melakukan  ketidak-adilan  yang
mengerikan kepada bawahannya. 

Mereka akan memberlakukan hukum-hukum yang bertentangan dengan 10 Perintah Allah
yang diberikan oleh Allah Bapa. 

Dalam  kesempatan  lainnya  mereka  menimbulkan  kesulitan  yang  besar  bagi  kehidupan
orang banyak.  
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Hal-hal yang negativ adalah disebabkan oleh setan serta para malaikat iblisnya. Hal ini tidak
berasal dari Allah. 

Hanya damai dan kasih yang berasal dari Allah. 

Bagi  mereka yang  ingin  membuang pikiran dan perasaan negativ  maka yang  diperlukan
adalah berdevosi  kepadaKu. 

Berdoa,  perbincangan  yang  sederhana,  sudahlah  cukup.  Dengan  kalimatmu  sendiri,
mintalah kepadaKu agar Aku menolongmu. 

Berkatalah  dari  dalam  hatimu  maka  Aku  akan  segera  menanggapi  dan  menolongmu
mendekati Hati KudusKu. 

Anak-anak,  biarkanlah  Aku  memelukmu  erat  dan  memberimu  penghiburan  yang  kau
butuhkan di sebuah dunia yang penuh dengan kesedihan, ketidak-adilan, kekejaman dan
kebencian ini. 

Aku adalah tali penolongmu. Hanya Aku yang bisa menolongmu. Panggillah Aku melalui
doa Perjuangan (45) ini :

Oh Yesus, Aku hanya sedikit mengenal Engkau 

Tolonglah aku untuk membuka hatiku agar Engkau bisa  datang kedalam jiwaku,  dan
Engkau bisa menyembuhkan aku serta memenuhi aku dengan damaiMu.  

Tolonglah  aku  untuk  merasakan  sukacita,  mengalahkan  segala  pikiran  negativ,  dan
belajar untuk menyenangkan Engkau, agar aku bisa memasuki FirdausMu Yang Baru itu
dimana  aku  bisa  menjalani  kehidupan  kasih,  sukacita  dan  kekaguman  bersamaMu
selama-lamanya. 

Amin.  
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Aku mengasihi  kamu semua,  anak-anakKu,  apapun kepercayaanmu,  betapapun besarnya
dosa-dosamu, hingga kamu menyakiti dan menimbulkan gangguan bagi orang lain. 

Hanya Aku yang bisa merubah jalan hidupmu.

Satu-satunya  jalan  untuk  membebaskan  dirimu  dari  kesulitan  hidup  yang  kau  jalani  ini
adalah dengan memanggilKu sehingga Aku bisa menolongmu. 

Yesusmu yang mengasihi 

402. Janganlah mengambil keuntungan secara tidak adil terutama didalam perdagangan,
politik, dan setiap kegiatan lainnya.

Kamis, 19 April 2012, jam 20.00 

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin kamu mengatakan kepada semua pengikutKu bahwa doa-
doa mereka didengarkan dan akibatnya banyak peristiwa kejahatan dibatalkan. 

Aku juga ingin agar mereka tahu bahwa akibat dari penderitaanmu itu, puteriKu, maka Aku
bisa menyelamatkan 4 juta jiwa.  

KerahimanKu dicurahkan kepada anak-anak Allah yang masih hidup di dunia saat ini. 

Kurban-kurban  lainnya  yang  dilakukan  oleh  para  pengikutKu  melalui  doa  dan  puasa
mereka,  juga  menolong  Aku  menyelamatkan  orang-orang  dari  tujuan  hidupnya  yang
mengerikan. 

Kekuatan,  kasih,  kesetiaan  dan  keteguhanmu  telah  menyebabkan  kuasa  setan  semakin
menurun. 
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Hal itu juga berarti bahwa kekuatan dari Kelompok Dunia Tunggal semakin lemah.

Ketahuilah bahwa doa-doa bisa melemahkan setan di dunia. 

Semakin banyak doa didaraskan, semakin sedikit kekuatan yang dimiliki setan.

Janganlah  menyepelekan doa  dan penderitaan  seseorang karena ia  bisa  menghindarkan
mereka yang semestinya harus menghadapi api neraka. 

Kasih yang kau rasakan, anak-anak, diberikan kepadamu sebagai hadiah alami sejak lahir,
adalah sesuatu yang murni.  

Jarang sekali kebencian memasuki kehidupanmu hingga kamu mencapai usia penalaran. 

Anak-anak yang berada dibawah usia ini adalah tak berdosa dan rendah hati di mataKu, dan
mereka bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang sederhana. Inilah kasih sejati yang
harus kau raih didalam hidupmu.

Jika  kamu  memandang  kepada  kehidupan  ini  dengan  cara  yang  sederhana,  dengan
menghormati  Allah,  Bapa,  Pencipta segala hal,  dan mematuhi  segala perintahNya,  maka
kamu menjadi seperti anak kecil lagi. 

Jika kamu menjadi murni, mengasihi dan rendah hati serta tanpa memiliki rasa dengki maka
kamu akan diberi kekuatan dari Roh Kudus hingga imanmu tak tergoyahkan. 

Kamu akan menjadi seperti anak kecil namun kamu akan diberi dengan perisai seorang
pejuang, sebagai anggota yang sejati dan terhormat dari pasukan Allah. 
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Pada saatnya nanti kamu akan memerintah bersamaKu, berdampingan denganKu, didalam
Firdaus Yang Baru. 

Pertahankanlah  kasihmu  kepada  orang  lain.  Janganlah  mengasihi  karena  kamu
menginginkan balasan. 

Berikanlah kasih tanpa ikatan apapun. Berilah kasih kepada orang lain sebagai hadiah dari
Allah. 

Pandanganlah setiap orang yang kau jumpai melalui mata Allah. 

Setiap orang diciptakan oleh Allah. Masing-masing dibawa ke dunia melalui kasih Allah. 

Meski ada beberapa jiwa yang membawa salib yang keji untuk ditanggung, tetapi mereka
dibawa ke dunia oleh Allah dengan rasa kasih. 

Kasihilah satu sama lain, tanpa memperhitungkan kesalahan mereka, demi menghormati
Bapa. 

Carilah setiap wajah dan pandanglah ia seolah kamu melihat orang  itu di mata Allah. 

Hanya dengan begitu kamu tidak akan menghakimi orang lain. 

Berusahalah  untuk  menemukan  yang  terbaik  dan  kebaikan  didalam  diri  setiap  orang.
Tunjukkanlah kasih dan keramahan kepada satu sama lain. 

Janganlah  mengambil  untung  secara  tidak  adil  dari  orang  lain  terutama  didalam
perdagangan, politik atau kegiatan lainnya. 
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Jika kamu mengetahui  kejahatan  dalam diri  orang lain,  berdoalah bagi  jiwa mereka dan
persembahkanlah kurban kecilmu kepadaKu, Yesusmu, sebagai silih atas dosa-dosa mereka.

Dengan sedikit menderita, melakukan berbagai kurban kecil bagi jiwa-jiwa orang lain, serta
doa, bisa meringankan beratnya penganiayaan yang dinubuatkan itu. 

Jika kamu mau melakukan hal ini maka Kerahiman BapaKu akan dicurahkan kepada dunia
seperti air bah rahmat. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  agar  doa-doamu  bisa  mempersiapkan  umat  manusia
secara layak, sebelum saat Peringatan itu terjadi, sehingga hanya sedikit saja yang musnah
sebelum  mereka  diberi  kesempatan  untuk  melihat  DiriKu  memberikan  hadiah  kasih,
kerahiman dan rekonsiliasi yang besar.

Yesusmu yang mengasihi 

Juru Selamat umat manusia 

403. Bahkan mereka yang berbuat dosa berat dikasihi oleh Allah Bapa.

Jumat, 20 April 2012 jam 15.45

PuteriKu yang terkasih, hendaknya anak-anakKu diberi tahu akan besarnya kasih yang ada
didalam Hati KudusKu bagi setiap anak yang lahir di dunia ini. 

Bahkan mereka yang berbuat dosa berat sekalipun dikasihi oleh Allah Bapa.

Kamu masing-masing adalah anak Allah. 
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Karena itulah maka kamu dilecehkan, disiksa, dan disakiti oleh setan dan para iblisnya. 

Bagi para pendosa yang keras kepala, para anggota dari pasukan setan, yang tahu bahwa
Allah itu ada, namun yang memilih untuk menyembah binatang itu, ketahuilah hal ini. 

Betapapun besarnya kamu menyembah setan, tetapi ingatlah bahwa dia tidak mengasihi
kamu. 

Dia sangat membenci kamu dan akan menghancurkan kamu.

Dia menjanjikan kamu sebuah Surga,  baik  di  dunia ini  maupun nanti,  namun semua itu
adalah bohong. 

Segera kamu akan diberi dengan bukti akan kasihKu kepadamu. Saat itu tak akan ada lagi
keraguan  dalam  dirimu  bahwa  Aku,  Yesusmu  yang  mengasihi,  ingin  memeluk  kamu,
mengampuni kamu dan membawamu menuju damai, kasih, sukacita dan kebahagiaan yang
kekal,  didalam KerajaanKu Yang Baru, Firdaus yang baru itu.  

Janganlah kamu takut meninggalkan jalan hidupmu itu dimana kamu menyembah hadiah
yang berupa kekayaan,  sex dan kepuasan materi  yang ditawarkan kepadamu oleh setan
yang pemerintahannya di dunia ini segera berakhir. 

Hanya Aku saja, Yesusmu yang mengasihi, yang bisa menyelamatkan kamu.  

KerahimanKu sangatlah besar hingga Aku bersedia mengampuni apapun dosamu asalkan
kamu menyesalinya.   

Segeralah datang kepadaKu sekarang.
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Janganlah menyia-nyiakan waktumu karena kebahagiaan masa depanmu dipertaruhkan. 

Aku menjanjikan kepadamu kehidupan kekal, damai, kasih, sukacita dan sebuah Firdaus
yang indah dimana kamu akan dikasihi, dipeluk, dan kamu tidak menginginkan apa-apa
lagi. 

Jika kamu tidak mau menerima tangan KerahimanKu sekarang,  maka ketika saatnya tiba
pada  hari  akhir  itu  nanti,  kamu  akan  diberi  sebuah  kesempatan  lagi  untuk  meminta
KerahimanKu.   

Jika hari itu tiba, maka banyak dari kamu yang menyadari kesalahan yang telah kau lakukan. 

Namun Aku masih bersedia memeluk kamu sebagai anak Allah yang telah lama hilang dan
sangat dikasihi, betapapun besarnya kamu telah menderita di tangan setan. 

Apa yang harus kau lakukan adalah memanggilKu dan meminta KerahimanKu.  

Jika saat ini kamu berada didalam jerat penipuan serta kejahatan dari mana kamu tak bisa
lolos  darinya,  maka  Aku  memintamu  untuk  memanggilKu  dengan  mendaraskan  doa
Perjuangan (46) ini :

Doa perjuangan (46) : Bebaskanlah aku dari belenggu setan. 

Oh Yesus, aku telah tersesat

Aku merasa bingung dan menjadi tawanan

Terperangkap didalam jerat yang tak bisa kulepaskan

Aku percaya kepada Mu, Yesus, agar segera datang dan menolong Aku 

serta membebaskan aku dari belenggu setan dan semua iblisnya
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Tolonglah aku karena aku tersesat

Aku membutuhkan kasihMu yang memberiku kekuatan

untuk bisa percaya dan pasrah kepadaMu  

agar aku bisa diselamatkan dari kejahatan ini 

dan diperlihatkan kepada terang 

agar aku bisa menemukan damai, kasih dan kebahagiaan 

pada akhir nanti.

Amin 

 

Yesusmu yang mengasihi 

404. Ada milyaran jiwa, bukan jutaan, yang akan bertobat

Sabtu, 21 April 2012, jam 16.00

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  akan  memberi  penghiburan  kepada  mereka  yang  mungkin
merasa takut dengan pesan-pesan ini. 

Biarlah Aku menenangkan kamu semua, para pengikutKu yang setia, dengan meyakinkan
kamu akan KerahimanKu yang besar itu bagi seluruh umat manusia. 

Karena doa-doa dari para pengikutKu yang setia, dimana semuanya didengar dan dijawab
seturut  dengan  waktu  yang  ditentukan  oleh  BapaKu  Yang  Kekal,  maka  banyak  sekali
pertobatan mulai terjadi.  

Jangan  sampai  hilang  pengharapanmu.  Kamu  menjadi  tulang  punggung  dari  tugasKu  di
dunia yang akan menolong Aku menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan demikian
kamu akan menanggung penderitaan karena dosa-dosa orang lain. 
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Janganlah mengira  bahwa dosa-dosa  orang bisa  menghalangi  terang  Allah  Yang  Maha
Tinggi sedemikian rupa hingga semuanya akan musnah. 

Segera semua orang akan menyaksikan Kemuliaan Allah  melalui  Kerahiman IlahiKu yang
akan dinyatakan selama saat Peringatan itu. 

Ada milyaran jiwa, bukan jutaan, yang akan bertobat. Hal ini  berarti kuasa setan akan
semakin lemah ketika pasukan Allah semakin meningkat kekuatannya untuk mengalahkan
binatang itu. 

Seluruh umat manusia akan tahu kebenaran dari keberadaan mereka. Ini akan menjadi titik
balik bagi anak-anak Allah yang akan bersatu padu mempersiapkan diri bagi Zaman Damai
Yang Baru itu dimana dosa sudah tidak ada lagi. 

Doa adalah sangat penting karena Allah Bapa memberi kepada setiap orang di dunia ini,
pada saat kelahiran mereka, karunia kehendak bebas. Karena hal inilah maka meskipun Dia
memiliki  kuasa untuk berbuat segala sesuatu yang dikehendakiNya,  tetapi  Dia ingin agar
anak-anakNya datang kepadaNya atas kehendak bebas mereka sendiri.

Allah Bapa tidak ingin memaksa anak-anakNya untuk mengasihi Dia.  

Hal ini harus terjadi secara alami. Tetapi bagaimana kamu bisa mengasihi seseorang yang
tidak kau kenal?

Inilah masalah yang dhadapi oleh dunia saat ini. Hanya sedikit sekali orang yang mengenal
Allah Bapa. Sedikit sekali yang mengenal Aku, Putera terkasihNya, Yesus Kristus.

Kamu,  para  pengikutKu,  hendaknya  menggunakan  doa,  agar  BapaKu  bisa  melimpahkan
karunia istimewa kepada jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan. 

Kemudian  mereka akan  diperlihatkan  kepada  Terang  KemuliaanNya  dan  mereka akan
diselamatkan.  
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Melalui karunia doa yang kau miliki, Allah Bapa akan menggunakan campur tangan ilahiah
untuk membawa mereka yang tidak mengenalNya atau yang tidak tahu bahwa Dia ada,
untuk mendekati HatiNya. 

Banyak  sekali  jiwa  yang  tidak  mengenal  BapaKu,  dan  yang  secara  sengaja  berpaling
dariNya, akan menghadapi pemurnian yang mengerikan. 

Mereka akan diberi dengan segala kesempatan, namun mereka akan tetap menolak Allah.

Bagi  jiwa-jiwa  ini  yang  berbuat  tercela,  dimana  hal  ini  banyak  terjadi  pada  beberapa
bagian dunia ini, maka pemurnian-pemurnian itu akan datang dalam bentuk gempa bumi. 

Bagi  kelompok-kelompok  global  yang  terus  akan  menghancurkan  negara-negara  dan
menguasainya, mereka akan dihentikan dan dihukum dengan keras oleh tangan BapaKu. 

Sekali lagi doa-doamu diperlukan untuk menghindarkan dosa ini  serta pemurnian yang
diakibatkannya. 

Sedikit  waktu  lagi  diperlukan  sebagai  persiapan  bagi  Kerahiman  IlahiKu  agar  ada  lebih
banyak lagi jiwa-jiwa dipersiapkan bagi peristiwa besar ini. 

Adalah penting agar sebagian besar umat manusia bisa diselamatkan dan agar seluruh jiwa-
jiwa, termasuk para pendosa yang keras kepala, diberi kesempatan untuk bersatu kembali
dengan Allah. 

Adalah  keinginanKu  yang  besar  untuk  memerintah  atas  sebagian  besar  umat  manusia
didalam Firdaus Yang Baru itu.  
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Doa-doamu akan bisa menolongKu menggenapi keinginanKu yang besar ini sehingga kita
bisa menjadi satu keluarga didalam kasih dan persatuan untuk selama-lamanya. 

Yesusmu yang mengasihi 

405.  Perawan  Maria  :  Anak-anak,  pada  saat-saat  yang  terasa  sulit  dan  menyakitkan,
panggillah aku selalu.

Minggu, 22 April 2012, jam 10.00

Anakku,  Puteraku  sangat  bahagia  sekali  jika  menyaksikan  pasukanNya  mematuhi
keinginan-keinginanNya yang kudus untuk mendaraskan doa-doa PerjuanganNya. 

Doa-doa ini, pada saat-saat ini, bisa menolong semua anak-anak Allah mencari perlindungan
yang mereka perlukan untuk menghadapi saat-saat yang sulit  yang dihadapi oleh banyak
sekali jiwa-jiwa.

Anak-anak, pada saat-saat yang terasa sulit dan menyakitkan, panggillah aku selalu, Ibumu
yang  mengasihi,  untuk  mengantarai  kamu  kepada  Puteraku  yang  terkasih  demi
kepentinganmu. 

Ingatlah  selalu  bahwa  kurban-kurbanmu,  yang  dipersembahkan  kepada  Allah,  bisa
menyelamatkan banyak sekali jiwa di dunia ini. 

Doa-doamu selalu didengarkan.

Doa-doa itu tak pernah ditolak, tetapi akan dijawab sesuai dengan Kehendak Bapaku. 

Maka  dari  itu,  anak-anak,  kamu  harus  bersabar.  Serahkanlah  kepercayaanmu  secara
penuh kepada Puteraku.

Serahkanlah kepadaNya seluruh rasa takutmu,  penderitaanmu,  dan kamu harus  percaya
bahwa semuanya akan diatur olehNya. 
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Bagi kamu, umat beriman, yang megalami kesulitan untuk berdoa, atau mempertahankan
kasihmu kepada Puteraku selama kehidupanmu ini, berikut ini adalah doa Perjuangan (47)
yang bisa membantu menghidupkan kembali kasihmu kepada Yesus. 

 

Doa Perjuangan (47) : Hidupkanlah kembali kasihmu kepada Yesus 

Oh Bunda yang penuh berkat, Bunda Keselamatan bagi seluruh dunia 

Doakanlah agar kasihku kepada Yesus bisa hidup kembali

Tolonglah aku merasakan kobaran kasihNya agar ia memenuhi seluruh jiwaku. 

Tolonglah aku untuk mengasihi Yesus lebih besar lagi. 

Doakanlah agar imanku, kasih dan devosiku kepadaNya semakin kuat  

Buanglah  segala  keraguan  yang  menyiksa  aku dan  tolonglah  aku  untuk  bisa  melihat
dengan jelas 

Terang Ilahi dari kebenaran yang memancar dari Puteramu yang terkasih 

Juru Selamat seluruh umat manusia. 

Amin.

 

Pergilah dalam damai, anak-anak. Ingatlah bahwa jika kamu, dari dalam hatimu, memintaku
untuk berdoa bagimu, maka aku, Bunda Keselamatan, akan membawa permohonanmu itu
kepada Puteraku yang terkasih. 

Aku tak pernah mengabaikan satupun permintaan jika ia selaras dengan keinginan dari
Puteraku dan seturut dengan Kehendak Kudus dari Bapa. 

Belajarlah untuk lebih banyak percaya, anak-anak. Jika kamu percaya kepada Puteraku yang
terkasih, maka kamu telah memperlihatkan kasihmu kepadaNya.  
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Jika kasihmu itu lemah, maka kepercayaanmu kepadaNya juga lemah.  

Hanya kamu yang mau merendahkan dirimu dihadapan Puteraku akan diberkati  dengan
rahmat untuk menguatkan imanmu. 

Janganlah menyerah jika kamu merasa putus asa. 

Keputus-asaan diciptakan oleh setan. 

Datanglah kepadaku dan aku akan berdoa agar damai kembali kedalam jiwamu. 

Jika kamu melakukan hal ini maka kamu akan bisa menolak godaan yang dipasang oleh si
jahat dan kamu akan menjadi bebas.  

Ibumu yang terberkati 

Ratu para malaikat 

Bunda Keselamatan 

406. Tolonglah Aku mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua 

Minggu, 22 April 2012, jam 15.30

PuteriKu  yang  terkasih,  umat  manusia  hendaknya  tahu  bahwa  saat  bagiKu  untuk
mengadirkan DiriKu kepada dunia yang tidak percaya ini, sudah tidak jauh lagi. 

Semua  anak-anak  Allah  yang  merupakan  umat  beriman,  demi  kesetiaan  mereka
kepadaKu,  Yesus  mereka,  hendaklah  menolong  Aku  mempersiapkan  dunia  bagi
KedatanganKu Yang Kedua. 
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Banyak sekali waktu yang telah dihabiskan untuk merayu jiwa-jiwa agar kembali kepada
Hati KudusKu. 

Hal ini sangatlah penting karena jika tanpa adanya waktu ini, maka sedikit sekali jiwa-jiwa
yang bisa memasuki FirdausKu Yang Baru itu. 

Dalam nama kudusKu, Aku meminta mereka untuk membiarkan Aku menuntunmu untuk
menolongmu mewartakan kebenaran dari ajaran-ajaranKu di seluruh penjuru dunia. 

Lebih dahulu, wartakanlah ajaran-ajaranKu yang sederhana ini. 

Kasih  kepada  tetangga  diharapkan  dari  mereka  yang  mengaku  bahwa  dirinya  adalah
pengikutKu. 

Bicaralah saja mengenai KedatanganKu Yang Kedua. 

Siapa saja yang menolak kamu, ingatlkanlah mereka bahwa janjiKu untuk datang kembali
didalam kemuliaan untuk menghakimi  yang hidup dan yang mati  akan digenapi,  selama
kurun waktu angkatan ini. 

Roh KudusKu akan mengalir  kepada jiwa-jiwa,  kepada siapa kamu menyampaikan Sabda
KudusKu ini.

 

Namun lebih dahulu kamu harus meminta kepadaKu rahmat yang istimewa. Sebelum Aku
mendorongmu untuk melakukan karya yang paling kudus ini, Aku memanggilmu agar kamu
meminta kepadaKu rahmat ini melalui doa Perjuangan (48) ini
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Doa Perjuangan (48) Doa memohon Rahmat untuk mewartakan Kedatangan Kristus Yang
Kedua 

Oh Yesusku 

Berilah aku rahmat untuk mewartakan Sabda KudusMu, 

kepada seluruh umat manusia agar jiwa-jiwa bisa diselamatkan.

Curahkanlah Roh KudusMu atas diriku, hambaMu yang hina ini  

agar Sabda KudusMu didengarkan dan diterima 

terutama oleh jiwa-jiwa yang paling membutuhkan kerahimanMu. 

Tolonglah  aku  untuk  menghormati  Kehendak  KudusMu  setiap  saat  dan  tidak  pernah
menghinakan 

ataupun mengutuk mereka yang menolak tangan KerahimanMu. 

Amin.  

 

Pergilah sekarang, pasukanKu, karena kamu telah diberi dengan perisai yang kau perlukan
untuk mempertobatkan umat manusia.

Kamu akan dicemooh didalam tugasmu ini, dihinakan dan ditentang.

Ketahuilah bahwa jika hal ini terjadi maka kamu benar-benar menjadi anak Allah. 

Janganlah  takut,  karena  Aku  akan  memberimu  kekuatan  untuk  mengatasi  penghalang
semacam ini. 

Aku akan menuntunmu disepanjang perjalananmu. Pergilah didalam damai dan kasih. 
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Yesusmu yang mengasihi 

407.  Lebih  banyak bangsa-bangsa  yang bersatu dan lebih  banyak lagi  anak-anak Allah
akan diperintah oleh Satu Tubuh

Senin, 23 April 2012, jam 20.00

PuteriKu  yang  terkasih,  saat  bagi  perubahan  didalam  cara  Pemerintah  mengatur  negeri
mereka di seluruh dunia akan terjadi. 

Banyak bangsa akan bersatu dan lebih banyak lagi anak-anak Allah akan diperintah oleh
Satu Tubuh. 

Inilah  saatnya  bagimu  untuk  lebih  waspada  dengan  membuka  matamu  lebar-lebar  dan
mendengarkan setiap perubahan didalam hukum yang akan membuatmu menjadi miskin.

Perangilah hukum-hukum yang akan mengendalikan suplai makananmu. 

Allah,  Bapa  yang  kekal,  akan  menghukum  kelompok-kelompok  jahat  itu  jika  mereka
berusaha membuat anak-anakNya kelaparan.  

Para pengikutKu, ini akan menjadi saat bagi Meterai Ketiga untuk dibuka. 

Meski ia tidak akan dibuka untuk sementara waktu tetapi Aku berkata ini kepadamu agar
kamu  bisa  mempersiapkan  makananmu  dengan  menanam  dan  memelihara  tanamanmu
sendiri, menyimpan bahan makanan, agar ia tidak sampai habis sama sekali.  

Pada saatnya nanti makananmu akan dibatasi beserta akses kepada air minum. 

Kelompok  ini  yang  semakin  menjadi  lemah,  karena  kekuatan  dari  doa-doamu,  ingin
membuat lapar dan meracuni orang-orang yang tak berdosa dalam upaya mereka untuk
mengurangi jumlah penduduk dunia. 
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Mereka  akan berusaha keras agar hal ini terjadi. 

Sementara mereka terus menciptakan teror kepada anak-anak Allah, maka BapaKu Yang
Kekal akan menciptakan berbagai  hukuman ekologis serta menyapu bersih jutaan orang-
orang jahat ini  dari muka bumi. 

Pola  cuaca  akan  terus  berubah.  Pada  saatnya  hal  ini  akan  mempengaruhi  neraca
perdagangan  sehingga  kekuatan-kekuatan  global  akan  mengalami  hambatan  didalam
rencana-rencana jahat mereka. 

Melewati  segala krisis  ini,  kamu, pasukanKu,  hendaknya berdoa kepada Allah Bapa agar
melindungi kamu dari orang-orang ini dan mereka juga bersedia membuka hati mereka yang
keras itu terhadap kebenaran dari Kerahiman Allah. 

Aku mengatakan hal ini kepadamu agar kamu bisa mempersiapkan dirimu.

Peristiwa-peristiwa ini tidak akan terjadi dengan segera, dan banyak dari rencana ini yang
bisa dihindari ataupun dikurangi melalui doa dan kurbanmu.  

Kejahatan  bukanlah berasal  dari  Allah.  Ia  berasal  dari  keserakahan,  rasa cinta diri,  serta
kehausan akan kekuasaan dan pengendalian. Semua kelemahan ini disebarkan oleh setan
dan disuguhkan dihadapan para pemimpin dunia untuk menggodai  mereka agar mereka
kemudian bisa menyakiti anak-anak Allah. 

Jangan biarkan kuasa setan bisa mengendalikan negerimu. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kamu memiliki kekuatan untuk menentang rencana
yang  mau  memiskinkan  kamu,  hingga  kamu bergantung  kepada  kemurahan  hati  orang-
orang  yang  mengendalikan  negerimu.  Pemerintahan  mereka  berada  dibawah  kekuatan-
kekuatan global yang terdiri atas Inggris, Amerika, Uni Eropa, China dan Rusia.  
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Aku, Yesusmu, akan menolongmu menghindari penganiayaan itu, tetapi ingatlah bahwa doa
adalah senjatamu yang utama.  

Doa bisa menghentikan orang-orang jahat ini untuk menguasai makananmu, minumanmu,
pakaianmu dan menghalangi kamu memasuki Gereja-gereja Kristiani. 

Berjuanglah dalam namaKu, dan Aku akan berdiri disampingmu setiap saat. 

Yesusmu yang mengasihi 

408. Bagi para hamba kudusKu Aku berkata hal ini. Janganlah kamu membuat kesalahan
yang sama seperti para leluhurmu yang menolak Aku ketika Aku datang pertama kali dulu.

Selasa, 24 April 2012, jam 19.45

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa ketika sebuah misi yang saat ini Kuberikan kepada
dunia, memiliki makna yang sangat penting seperti ini, maka banyak sekali orang yang akan
menghalanginya. 

Mereka akan berusaha menyerang kamu dan meremehkan orang-orang yang mengenali
suaraKu, ketika Aku berusaha menyampaikan pesan-pesanKu kepada seluruh bumi.

Besarnya kebencian terhadap pesan-pesan ini, yang diberikan melalui kamu sebagai  nabi
akhir zaman, akan semakin meningkat. 

Dengarkanlah  Aku  sekarang  bagi  mereka  yang  mengaku  mengenal  Aku.  Aku  sedang
mempersiapkan umat manusia bagi KedatanganKu Yang Kedua.

Jika kamu percaya kepadaKu, kepada ajaran-ajaranKu, dan kamu berkata bahwa kamu
mengenal  Aku,  maka ketahuilah  bahwa  Aku  sedang  mengutus  nabiKu  dari  saat  akhir
zaman ini, bersama para nabi lainnya, untuk membuatmu layak memasuki KerajaanKu.  

Bagi para hamba kudusKu, Aku berkata hal ini.  Janganlah kamu membuat kesalahan yang
sama seperti para leluhurmu yang menolak Aku ketika Aku datang pertama kali dulu.
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Ikutilah  dan  dengarkanlah  panggilanKu  karena  Aku  membutuhkan  kamu  untuk
mempersiapkan jiwa-jiwa kawananKu sebelum keajaiban besar itu terjadi. 

Apakah kamu mengira bahwa Aku tidak mengutus para nabiKu untuk memperingatkan
kamu?

Apakah  kamu  mengira  bahwa  Aku  mewartakan  kedatanganKu  tanpa  mempersiapkan
kamu lebih dahulu dan Aku membiarkan jiwa-jiwa menjadi musnah?

Bagi  kamu yang  menolak  KedatanganKu Yang  Kedua,  namun mengaku mengerti  akan
janjiKu kepada umat manusia, hendaknya kamu merasa malu.  

Tidak adanya kerendahan hati dalam dirimu berarti kamu tak bisa dimurnikan dengan Roh
Kudus. 

Maka kamu harus memanggilKu memohon karunia ketajaman berpikir atau kamu berjalan
menjauhi Aku. 

Kamu telah  membuatKu  terhina.  Kamu membuatKu menangis  karena frustrasi  karena
kamu adalah para hamba kudusKu yang diberi dengan tanggung jawab demi keselamatan
jiwa-jiwa yang merupakan tugas perutusanmu. 

Kini Aku memanggilmu dari Surga dan Aku memintamu untuk menanggapi panggilanKu. 

Aku memiliki banyak jiwa-jiwa pilihan yang bekerja sama denganKu membawa jiwa-jiwa
kepadaKu, kepada siapa Aku merasa haus.  

Adalah kewajibanmu untuk bangun dari tidurmu dan waspada akan panggilanKu.

Hanya kamu yang sungguh mengasihi Aku yang akan mengenali suaraKu. 
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Seperti terhadap seorang ibu, seorang bayi  akan mengenali ibunya, demikian juga kamu,
para  hamba  kudusKu,  hendaknya  kamu  memanggilKu  seperti  anak  bayi  untuk  mencari
kepastian bahwa Aku, Yesusmu yang mengasihi, yang mengarahkan kamu untuk memegang
tanganKu.  

Aku akan menuntunmu melewati hutan berduri diatas mana kamu harus melangkah untuk
mencapai pintu-pintu dari FirdausKu Yang Baru itu.

Bukankah  Aku  telah  mengatakan  kepadamu  bahwa  Aku akan  datang  kembali?  Untuk
mengadili orang yang hidup dan yang mati?

Ya, Aku akan segera datang dan Aku memerlukan kamu untuk menolong Aku membawa
semua anak-anak Allah sebagai satu kesatuan.

Hanya sedikit saja yang kini mengenal Aku karena tirai penipuan yang menyelimuti seluruh
bumi. Banyak pula yang tidak percaya akan Allah Bapa. 

Hanya sedikit saja yang mau menerima Aku, Yesus Kristus, Putera TunggalNya, yang mati
untuk  menyelamatkan  mereka.  Namun  mereka  masih  bersedia  untuk  percaya  dan
mengidolakan allah-allah palsu yang sebenarnya tidak ada. 

Betapa Aku menangis dengan kesedihan yang mengerikan ketika Aku menyaksikan kaum
muda tertawa-tawa ketika namaKu disebutkan dan ketika mereka mencibirkan orang-orang
yang secara terbuka mengakui bahwa Aku ada. 

Betapa Aku menderita sakitnya penyalibanKu ketika Aku melihat mereka yang mengaku
sebagai  umat  Kristiani  tetapi  tidak  mau  mewartakan  ajaran-ajaranKu  secara  terbuka
karena takut dicemooh.
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Dunia telah ditipu oleh raja kebohongan. Hanya Aku saja yang bisa membawa pengharapan
dan menyelamatkan anak-anak Allah dari nasib yang mengerikan yang sedang direncanakan
untuk menimbulkan teror kepada setiap bangsa oleh pasukan kelompok-kelompok global
yang sangat kuat termasuk mereka yang berada dibawah kendali Nabi Palsu dan Antikris itu.

Semua peringatan-peringatanKu yang diberikan kepada nabiKu dari  saat akhir zaman ini,
Maria Kerahiman Ilahi, akan terjadi.  

Hingga  saat  ini  terjadi,  janganlah  lupa  bahwa  kesetiaanmu  adalah  kepadaKu,  Juru
Selamatmu, Yesus Kristus.  

Tanpa kasih dan tuntunanKu maka tidak mungkin bagimu untuk mengarahkan kapal itu,
yaitu Gereja KudusKu di dunia. 

Bangunlah. Janganlah menolak nabi-nabi Allah. 

Saat ini  banyak orang yang mengaku datang dalam namaKu, seperti yang dinubuatkan
oleh Kitab Suci, tetapi mereka tidak menawarkan makanan rohani yang hanya bisa berasal
dariKu.  

Banyak  orang  yang  muncul  saat  ini  untuk  mewartakan  suaraKu  kepada  dunia  yang
terkandung didalam pesan-pesan ini, di saat-saat akhir zaman ini, akan ditolak. 

Doa adalah menjadi jalanmu kembali kepada tanganKu. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah memohon rahmat untuk membuka matamu agar kamu
bisa mengenali Aku sebelum terlambat. 

Aku membutuhkan pertolongamu, kasihmu dan kesetiaanmu.
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Ingatlah  bahwa  karena  Aku  maka  kamu  melakukan  sumpah  sucimu.  Kini  jika  Aku
memanggilmu, janganlah kamu menolak Aku. 

Peluklah  Aku,  dan  biarkanlah  Aku  menuntunmu  agar  kamu  bisa  menuntun  sisa-sisa
GerejaKu dan menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Aku  memberimu  dengan  berkat  yang  istimewa  dan  Aku  menunggu  kamu  untuk
menanggapi  panggilanKu dengan mendaraskan  doa Perjuangan (49) ini  :  Sumpah setia
bagi rohaniwan Kristiani.

Oh Yesus, aku adalah hambaMu yang hina 
Aku berjanji akan kasih dan kesetiaanku kepadaMu 
Aku mohon kepadaMu untuk memberiku sebuah tanda dari panggilanMu 
Tolonglah aku untuk membuka mataku dan menyaksikan janjiMu

Berkatilah aku dengan rahmat Roh Kudus  
Agar aku tidak tertipu oleh mereka yang mengaku 
datang dalam namaMu namun tidak berbicara tentang kebenaran 
Tunjukkanlah kebenaran itu kepadaku. 

Biarlah aku merasakan kasihMu
Agar aku bisa memenuhi Kehendak KudusMu 
Dengan rendah hati aku mohon kepadaMu, tunjukkanlah aku jalan  
Dimana aku bisa menolongMu menyelamatkan jiwa-jiwa umat manusia 
Amin 

Janganlah mengabaikan panggilanKu. Janganlah menolak Aku ketika Aku datang sekali lagi.

Kali ini Aku datang bukan saja untuk menyelamatkan umat manusia sekali lagi, tetapi juga
untuk menggenapi Kehendak Ilahi dari BapaKu yang terkasih, Allah Yang Maha Tinggi.

Pergilah dalam damai.

Yesusmu yang mengasihi 

409.  Seluruh umat manusia memiliki kehendak bebas hingga saatnya keinginan mereka
menyatu bersatu dengan Kehendak Ilahi dari Bapa
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Rabu, 25 April 2012, jam 15.50

PuteriKu yang terkasih, banyak jiwa yang tidak mengakui Aku karena mereka memang tidak
menginginkannya. 

Mereka tahu siapa Aku ini. 

Mereka  tahu  bahwa  mereka  diciptakan  oleh  Allah  Bapa  dari  sesuatu  yang  tidak  ada,
namun mereka memilih untuk mengabaikan Allah.

Mereka menggunakan namaKu, hingga berkali-kali, dengan cara yang biasa-biasa saja, dan
namaKu  termasuk  didalam  kata-kata  kutukan  yang  diucapkan  oleh  orang-orang  yang
kerasukan oleh setan. 

Hanya  ketika  seseorang  mengalami  suatu  kesulitan  maka  mereka  berhenti  dan
merenungkan  tentang  kematian  serta  kehidupan  berukutnya  nanti,  barulah  mereka
percaya.

Inilah  sebabnya  mengapa  kadang-kadang  Aku  menghukum  jiwa-jiwa  itu,  karena
KerahimanKu, untuk membawa mereka kembali kepada perasaan mereka agar Aku bisa
menyelamatkan mereka. 

Melalui  penderitaan,  maka semua daya tarik harta benda,  yang dicari-cari oleh indera,
akan menjadi tak bermakna, dan hal itu akan terlihat apa adanya. Sesuatu yang baru yang
cepat sekali berlalu dalam waktu yang singkat. 

Banyak  jiwa  yang  lahir  di  dunia  ini  dikirim  dari  Surga.  Mereka  memilih  penderitaan,
termasuk jiwa-jiwa yang digugurkan, sebagai sarana untuk mencari keselamatan bagi para
pendosa.

Sulit sekali bagi pikiran manusia untuk mengerti Kerajaan Ilahi karena tak ada manusia yang
telah diberkati dengan karunia ini. 
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Ketika malaikat yang durhaka memberontak melawan BapaKu, Dia tidak pernah melepaskan
hak  untuk  memiliki  kehendak  bebas  bagi  anak-anakNya  karena Dia  tak  pernah  menarik
kembali karunia yang diberikanNya kepada umat manusia.  

Seluruh umat manusia memiliki kehendak bebas hingga keinginan mereka menyatu dengan
Kehendak Ilahi dari Bapa. 

Setan memanfaatkan kehendak bebas ini. Apa yang tak bisa mereka perangi adalah ketika
jiwa-jiwa  pilihan  itu,  dengan  mengabaikan  keinginan  mereka  sendiri,  dan
mempersembahkannya kepada Allah untuk menyelamatkan para pendosa.

Dengan  melakukan  kurban  ini,  melalui  kesediaan  untuk  menjalani  penderitaan,  maka
pengaruh setan dilucuti. 

Kemudian  para  pendosa  itu  bisa  diselamatkan  meski  mereka  belum  bertobat.  Inilah
keajaiban dari penderitaan. 

Yesusmu yang mengasihi 

410. Mereka yang setia kepadaKu akan diangkat, dalam sekejap mata, tanpa penderitaan,
menuju Surga dan Bumi Yang Baru itu 

Kamis, 26 April 2012, jam 20.30

PuteriKu yang terkasih, sekali  lagi Aku berkata kepada semua anak-anak Allah agar tidak
merasa takut ataupun khawatir atas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi.

Seluruh umat manusia akan segera menyaksikan KerahimanKu, sementara itu banyak sekali
yang menyesali dosa-dosa mereka, tetapi tidak merasa takut kepadaKu. 

Sebaliknya jiwa mereka akan dibanjiri dengan Kasih KeilahianKu. TerangKu akan memancar
kedalam tubuh mereka dan mereka akan berbahagia. 
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Saat dari Zaman Damai yang baru itu akan membawa sukacita dan kebahagiaan yang besar
bagi mereka yang mengakui Tangan KerahimanKu.  

Setiap pendosa akan diundang untuk menjalani kehidupan kekal dan tidak berjalan sesat
karena mereka bingung.

Zaman  DamaiKu  itu  akan  berupa  sebuah  bumi  yang  baru  dimana  ada  12  bangsa  akan
memerintah dibawah TuntunanKu. 

Kamu akan hidup didalam damai, kasih dan keharmonisan. Keadaan dunia disekitarmu saat
ini tak akan ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan dunia yang akan datang itu. 

Bagi mereka yang takut atau khawatir dengan keadaan keluarga atau orang yang mereka
kasihi, bawalah mereka bersamamu menuju FirdausKu Yang Baru yang amat menakjubkan
itu. 

Berdoalah bagi mereka dan Aku akan memberi mereka dengan rahmat yang istimewa agar
mereka bisa diberi dengan karunia kemampuan untuk mengenali kasihKu. 

Inilah  keinginan  yang  terbesar  dari  BapaKu,  untuk  menyaksikan  keajaiban,  sukacita  dan
kasih yang bersinar melalui setiap anak-anakNya yang amat berharga ketika Dia membuka
Firdaus Yang Baru itu.  

Kamu  akan dipersatukan  kembali  dengan orang-orang  yang  kau  kasihi  yang mati  dalam
keadaan rahmat dan yang akan dibangkitkan dari mati. 

Mengapa kamu tidak percaya akan karunia seperti ini? Jika kamu percaya akan janjiKu untuk
datang kembali maka kamu akan merasa damai.

275



The Warning Indo 2012

Apa yang Kuminta adalah agar kamu mempersiapkan dirimu melalui doa. Jika kamu berdoa
memohon rahmat termasuk bagi orang-orang lain juga, maka semuanya akan baik-baik saja.

KerahimanKu  amatlah  besar  sehingga  hanya  sedikit  saja  yang  tak  bisa  mengenali  Janji
IlahiKu untuk mengumpulkan semua anak-anak Allah dan membawa mereka pulang serta
menjauhi cengkeraman setan serta malaikat iblisnya.  

Kebenaran dari KerajaanKu akan bisa dilihat oleh kaum atheis yang akan merasa terkejut.
Dan ketidak-percayaan mereka akan berubah menjadi kasih dan kesediaan untuk menerima
kebenaran ini dengan rendah hati. 

Sementara itu saat-saat yang sulit akan terjadi, namun tak ada yang terlalu sulit yang tak
bisa kau atasi, melalui kasih dan devosimu kepadaKu, Yesusmu. 

Jangan  biarkan  rasa  takut  menghalangimu  untuk  menerima  dengan  sukacita,  karunia
Firdaus Yang Baru itu. 

Mereka  yang  setia  kepadaKu  akan  diangkat,  dalam  sekejap  mata,  tanpa  penderitaan,
menuju Surga dan Bumi Yang Baru itu. 

Apa yang  perlu  kau  perhatikan  adalah  para  pendosa yang keras  kepala yang  tidak  mau
meminta  pengampunan  kepadaKu,  dimana  mereka menolak  uluran  tanganKu  dan tetap
berpegangan pada jalan mereka yang sesat itu. 

Mereka membutuhkan doa-doamu.

Berdoalah yang banyak demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. 

Yesusmu yang mengasihi  

411.  Allah  Bapa :  Sebagai  Bapa dari  seluruh umat  manusia,  maka Aku siap  mengutus
PuteraKu untuk mengambil kembali hak atas TahtaNya.
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Sabtu, 28 April 2012, jam 15.40 

PuteriKu, bulan-bulan ini merupakan saat-saat yang sulit, bukan saja bagi kamu, tetapi juga
bagi seluruh anak-anakKu yang terkasih.

Aku adalah Bapa dari Ciptaan dan kasih, memiliki gairah yang besar kepada setiap anak-
anakKu, betapapun mereka telah menentang Aku.  

Ada banyak sekali persiapan yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa bagi
kedatangan PuteraKu yang terkasih Yesus Kristus. 

Banyak dari umat manusia yang menderita saat ini karena penganiayaan. Penganiayan ini
bukan  hanya  berwujud  kemiskinan  serta  tidak  adanya  uang,  melainkan  juga  kelaparan
didalam roh. 

Sebagai Bapa dari seluruh umat manusia, Aku siap mengutus PuteraKu untuk mengambil
kembali hak atas TahtaNya.

Hanya Aku saja yang tahu akan saatnya. Bahkan PuteraKupun tidak. 

Aku bisa mengatakan kepadamu bahwa hal itu segera terjadi dan bahwa sebagian besar
dari angkatan ini, yang hidup di dunia saat ini, akan masih hidup pada saat kedatangan
kembali dari PuteraKu itu didalam kemuliaan yang besar.  

Kini Aku mempersiapkan semua anak-anakKu ketika Aku mengentas mereka dari lembah
penderitaan yang mengerikan yang harus mereka tanggung didalam hutan belantara ini.  

Hutan belantara ini  diciptakan oleh tangan Lucifer dan semua malaikatnya yang durhaka
yang berkelana di seluruh bumi sejak kejatuhan Adam dan Hawa dulu. 

Hari ini banyak dari anak-anakKu yang mengalami kesulitan untuk percaya kepadaKu, Allah,
Pencipta dan Bapa mereka.  
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Aku telah memberkati  anak-anakKu dengan kecerdasan serta kehendak  bebas  dimana
mereka bisa memilih cara apapun untuk menjalani kehidupan mereka. 

Untuk  menuntun  mereka  menuju  KerajaanKu,  Aku  telah  memberi  mereka  dengan
Sepuluh Perintah Allah yang tertulis pada batu.

Hal  itu  tak  pernah  berubah,  namun  anak-anakKu  merasa  lebih  pandai  dan  mereka
menciptakan makna yang baru dari perintah-perintah itu yang tak bisa Kuterima.  

Saat akhir dari pemerintahan setan untuk diusir pergi dan yang masih membanjiri bumi ini,
akan segera tiba. 

Aku memanggil semua anak-anakKu agar mendengarkan. Waktumu di dunia ini, seperti
yang kau ketahui, semakin habis.  

Namun disana ada sebuah bumi yang baru, sebuah Firdaus yang baru bagimu. 

Ia  melebihi  segala  sesuatu  yang  bisa  kau  bayangkan  dan  ia  telah  dipersiapkan  selama
beberapa waktu dengan rasa kasih bagi setiap orang, pria, wanita dan anak-anak. 

Akhirnya Aku akan mempersatukan seluruh keluargaKu yang terkasih dan kita semua akan
hidup secara harmonis, damai, kasih dan sukacita selamanya. 

Bagi mereka yang tidak mau memasuki Firdaus yang baru itu Aku akan melakukan segala
sesuatu  didalam  KuasaKu  untuk  menghentikan  kamu  agar  kamu  tidak  menjauhi  harta
warisan yang menjadi hakmu itu. 

Karena karunia kehendak bebasmu itu, yang tak akan pernah Kuambil darimu, maka pilihan
itu ada padamu.   
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Apa yang perlu adalah mengarahkan wajahmu dan membuka hatimu. 

Hendaknya kamu segera berlari menuju pelukanKu agar Aku bisa membawamu pulang. 

Inilah keinginanKu yang paling besar, membawa pulang semua anak-anakKu yang terkasih,
menuju tempat tinggal milik mereka.   

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 

412.  Perawan  Maria  :  Anakku,  tak  akan  ada  kematian  bagi  mereka  yang  mengasihi
Puteraku 

Minggu, 29 April 2012, jam 10.00

Anakku, janganlah kamu mengira bahwa karena kesunyian dari panggilan yang istimewa ini
maka pertobatan tidak terjadi. 

Tugasmu,  yang  disucikan  oleh  Bapaku  Yang  Kekal,  adalah  mewartakan  kebenaran  atas
Kedatangan Yang Kedua dari Puteraku kepada semua anak-anak Allah. 

Adalah penting agar anak-anak yang tidak mau meluangkan waktunya untuk menghormati
dan berdevosi kepada Puteraku, diberitahu apa yang akan terjadi. 

Semua anak-anak Allah hendaknya diikut-sertakan didalam doa-doamu karena Dia, Bapaku,
mengasihi semua orang.

Terutama mereka yang berkeras hati menolak Bapaku dan tidak mau mengakui Puteraku,
hendaknya mereka diberi dengan kehidupan kekal.
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Ketika  karunia  Peringatan  itu  terjadi,  maka  banyak  sekali  pendosa  akan  diterangi  dan
mereka akan berpaling kepada Puteraku memohon KerahimanNya.  

Hanya  dengan  begitu  maka  umat  manusia  akan  mau  mendengarkan  pesan-pesan  yang
sangat penting ini yang diberikan oleh Puteraku melalui kamu. 

Ketika mereka menyadari  kebenaran bahwa saat bagi  PemerintahanNya Yang Baru itu
sudah dekat maka mereka mau menelan SabdaNya. 

Banyak  sekali  anak-anak  Allah  yang  merasa  bingung  mengenai  keberadaan  Surga  dan
bumi. Banyak yang merasa takut memikirkan kehidupan setelah kematian nanti. 

Anakku, tak akan ada kematian bagi mereka yang mengasihi Puteraku.

Sebaliknya,  mereka  akan  diangkat  menuju  Zaman  Damai  Yang  Baru  serta  Firdaus  yang
dijanjikan oleh Bapaku bagi semua anak-anakNya. 

Hendaknya kamu berdoa agar jiwa-jiwa yang berkelana dan tersesat itu bisa menemukan
jalan mereka kembali kepada pelukan kasih dari Puteraku yang amat berharga, atau mereka
tidak layak untuk memasuki pintu-pintu dari Firdaus yang baru itu. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

413. Rahasia pertama dalam Kitab Kebenaran mengungkapkan komplotan yang melawan
Gereja oleh kelompok Mason

Minggu, 29 April 2012, jam 15.33

PuteriKu yang terkasih, kamu telah diberi sebuah karunia yang ditolak oleh banyak orang
karena mereka takut. 
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Karena  rahmat  yang  diberikan  kepadamu,  kekuatan  dan  api  Roh  Kudus,  maka  kamu
dipersenjatai secara lengkap untuk mewartakan berbagai nubuatan yang dijanjikan kepada
dunia sejak lama. 

Nubuatan  yang  diberikan  kepada  Daniel  ketika  dia  diberitahu  untuk  memeterai  Kitab
Kebenaran hingga saat akhir zaman untuk dinyatakan isinya, kini telah tiba.  

Berbagai  pewahyuan  yang  juga  diberikan  kepada  Yohanes  Penginjil,  hal  itu  hanya
diberikan  sebagian  saja,  namun  beberapa  rahasianya  telah  dinyatakan  kepadanya
didalam gulungan kitab dari Meterai ke Tujuh. 

Dia  tidak  diberi  kuasa  untuk  membuka  isinya.  Sebaliknya  dia  diperintahkan  untuk
meletakkan  gulungan  kitab  itu  dan  memakannya  agar  meterai-meterainya  tidak  bisa
dibuka dan isinya tidak bisa diketahui hingga zaman ini. Dengan menelan gulungan kitab
itu maka sebuah petunjuk telah diberikan kepada umat manusia. 

Pahitnya memakan kebenaran menimbulkan rasa takut. 

Ia  juga  menentang  mereka  yang  mengaku  mengetahui  semua rencana  Allah  bagi  umat
manusia. Namun kebenaran itu, kasih yang amat kuasa yang dimiliki Allah bagi setiap orang
di dunia ini, terasa manis bagi mereka yang mengakui kebenaran itu. 

Kebenaran  yang  hanya  Aku  saja,  Yesus  Kristus,  yang  bisa  menyatakannya,  adalah
merupakan rahasia-rahasia yang disampaikan kepada Yohanes Penginjil. Kebenaran yang
manis akan disambut dengan rasa kasih oleh mereka yang mengikuti ajaran-ajaran Allah.  

Mungkin ia menimbulkan rasa takut, namun kuasa Allah akan mengatasi segala kejahatan
dan penganiayaan karena Dia bisa melakukan segalanya. 

Rahasia  pertama  terletak  pada  kenyataan  bahwa  Allah  dan  seluruh  karyaNya  telah
direncanakan  untuk  ditentang  oleh  kelompok  Mason  yang  didirikan  pada  abad
pertengahan. 
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Kesetiaan  mereka  adalah  kepada  setan.  Dia,  setan,  adalah  allah  mereka  dan  mereka
bangga menghormati dia melalui kegiatan misa hitam. 

Kemudian Tahta Suci yang diserang dengan kejam oleh kelompok ini sejak 1967.

Secara perlahan mereka telah merasuki GerejaKu, bukan hanya didalam Vatikan, tetapi juga
didalam jajaran lainnya di setiap negara. 

Secara  sengaja  mereka mengotori  GerejaKu hingga  mengakibatkan  kekejaman  dilakukan
terhadap kurban-kurban yang tak berdosa. 

Kasih mereka akan uang dan kekuasaan tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan
devosi sesat mereka kepada raja kebohongan, setan. Setan telah disembah secara terang-
terangan didalam kelompok-kelompok maupun secara diam-diam. Para imam dan para
hamba  kudus  lainnya  termasuk  para  uskup  dan  kardinal,  telah  bersekutu  dengan
kelompok ini pada tempat-tempat tertentu. 

Perbuatan jahat yang mereka ikuti adalah terlalu berat  untuk diungkapkan kepadamu,
tetapi ketahuilah bahwa mereka juga mempersembahkan kurban-kurban manusia kepada
setan didalam gereja-gereja yang didirikan untuk mempersembahkan Ekaristi Kudus dan
Misa Kudus. 

Kelompok  ini  sangat  hati-hati  sekali  dalam  menyembunyikan  kegiatannya  dari  imam-
imam yang kudus dan sejati, uskup-uskup yang suci, para kardinal yang suci serta para
hamba kudus, dalam melakukan tindakannya yang keji.

 

Mereka membenci Allah dengan kerasnya yang akan bisa mengejutkan kamu. Kuasa-kuasa
yang diberikan kepada mereka oleh setan telah membuat kejahatan mereka, keserakahan
mereka, nafsu dan penyimpangan sexual mereka bisa diterima oleh para pengikut mereka di
semua negara. 
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Mereka menyapa sesamanya dengan isyarat-isyarat  yang bersifat  pribadi yang dirancang
untuk memperlihatkan kesetiaan kepada satu sama lain. 

Satu hal yang pasti. Perbuatan jahat mereka akan berakhir, dan jika mereka mau berpaling
kepadaKu  selama  saat  Peringatan  itu,  maka  mereka  akan  memiliki  waktu  sedikit  saja
sebelum mereka dilemparkan kedalam danau-danau api  dimana mereka akan menderita
siksaan yang mengerikan selamanya.  

Mereka telah menciptakan dan membangkitkan kemurtadan yang ada di seluruh dunia. 

Mereka bisa mendapatkan hal ini dengan cara merasuki GerejaKu. 

Yesusmu yang mengasihi

Anak Domba Allah  

414. Aku memanggil kamu semua yang tidak mengenal Aku

Senin, 30 April 2012, jam 17.45

PuteriKu yang terkasih,  Aku harus  menjelaskan kepada mereka yang percaya akan Allah
namun tidak mau pergi ke Gereja atau berdoa. 

Banyak orang yang tidak tahu bagaimana berdoa. Mirip kamu, puteriKu, yang mengalami
kesulitan dalam  berdoa. 

Berdoa berarti meminta.

Berdoa berarti berkomunikasi.

Berdoa berarti menunjukkan kasih dan bersyukur.
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Banyak  orang  saat  ini,  yang  memiliki  niat  yang  baik  dan  bermurah  hati,  tidak  tahu
bagaimana berdoa. Beberapa ada yang merasa tidak suka dan canggung. 

Yang lainnya lagi merasa bahwa doa-doa mereka tak ada artinya.

Betapa  Aku  sangat  mengasihi  jiwa-jiwa  ini.  Mereka  berada  jauh  namun  Aku  ingin
menunjukkan kasihKu yang besar kepada mereka. 

Aku memanggil kamu semua yang tidak mengenal Aku. Tak perlu takut terhadap Aku. Apa
yang perlu kau lakukan adalah meminta kepadaKu untuk menuntunmu dan menghiburmu. 

Biarlah  Aku  membuktikan  kasihKu.  Bicaralah  kepadaKu  dengan  kalimatmu  sendiri  yang
sederhana. Tak ada yang mengejutkan Aku.  

Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaKu dan Aku akan menenangkan hatimu. Biarlah Aku
menolongmu merasakan damai sejati. 

Mintalah kepadaKu untuk mengatasi masalahmu. Aku akan menunjukkan kamu kebenaran
hingga segala kekhawatiranmu bukan lagi merupakan sesuatu yang buruk. 

Bagaimana kamu tahu bahwa Aku mendengar kamu? Bagaimana kamu yakin bahwa Aku
akan menjawab kamu?

Duduklah dengan tenang dan mintalah kepadaKu untuk menolongmu melalui doa ini, untuk
membuka hatimu kepadaKu dan meminta pertolonganKu.

Doa Perjuangan (50) : Yesus tolonglah aku untuk mengenal siapakah Engkau 
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Oh Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk mengenal siapakah Engkau
Ampunilah aku karena aku tidak mau berbicara denganMu sebelumnya 
Tolonglah aku menemukan damai dalam kehidupan ini 
dan tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari kehidupan kekal 

Tenangkanlah hatiku
Redakanlah kekhawatiranku
Berilah aku damai 
Bukalah hatiku sekarang agar Engkau bisa memenuhi
jiwaku dengan kasihMu.
Amin. 

Banyak dari kamu yang tidak mau datang kepadaKu saat ini. Tetapi silakan saja. 

Dan disaat kesulitan dan kebingungan, kamu akan merasa takut. 

Aku berdiri disampingmu setiap hari meski kamu tidak menyadarinya. 

Namun  segera  kamu  akan  melihat  Aku  dan  mengenal  kebenaran  akan  janjiKu  untuk
memberimu kehidupan kekal didalam tubuh, pikiran dan roh. 

Aku menantikan panggilanmu. Maka Aku akan bisa mengajakmu ketika saatnya tiba, menuju
pintu-pintu dari Zaman Damai Yang Baru serta FirdausKu Yang Baru di dunia. 

Sahabatmu  
Yesusmu yang mengasihi  

415. Dengarkanlah panggilanKu dan bersiaplah menyambut curahan Roh KudusKu 

Selasa, 1 Mei 2012, jam 20.00 

PuteriKu yang terkasih, kasihKu kepada kamu semua membuatKu saat ini mencurahkan Roh
KudusKu  sekali  lagi  kepada  seluruh  umat  manusia  untuk  merayu  mereka  agar  mau
membuka hati mereka.  
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Jiwa-jiwa milikKu akan segera merasakan kuasa Roh Kudus tercurah atas mereka didalam
pikiran, tubuh dan jiwa.

Hal ini penting sekali untuk membangkitkan semua anak-anak Allah terhadap kebenaran. 

Beberapa orang kini akan melihat dunia dengan cara yang baru. 

Kemudian mereka akan mempertanyakan segala sesuatu. Tidak lagi mereka ingin menjadi
budak dari tuannya yang tujuannya hanya ingin mengendalikan mereka demi keuntungan
pribadinya sendiri. 

Tak seorangpun akan bisa mengabaikan tarikan dari Roh Kudus ini. 

Seluruh isi  Surga menanti  agar  saat  pencerahan itu bisa menciptakan sebuah fajar  yang
baru, sebuah awal yang baru. 

Kebohongan yang dihadapkan kepadamu dengan sebuah rencana yang tersembunyi, lahir
dari sebuah persekongkolan dunia yang dirancang untuk mengendalikan semua negara. 

Dengan membuat negaramu bergantung kepada raksasa-raksasa itu untuk memberi makan
kepada keluarga-keluarga mereka maka kamu menjadi budak. Baru saja mereka merampas
milikmu tetapi kamu tidak mengetahuinya. 

Kini  dengan  adanya  karunia  Roh  Kudus,  ada  jutaan  jiwa  akan  bisa  melihat  topeng
penipuan ini dan menentang kelompok mason yang jahat dan mau mengendalikan ini. 

Karunia ini akan memberimu perisai yang kau perlukan untuk mengusir pasukan ini keluar
dari jalan yang menuju kehancuranmu.  
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Dengarkanlah panggilanKu dan bersiaplah menyambut curahan Roh KudusKu.  

Yesusmu yang mengasihi  

416. Roh Kudus akan turun pada hari Minggu ini. Pencurahan yang kedua oleh kuasa Roh
Kudus 

Jumat, 4 Mei 2012, jam 21.05

PuteriKu yang terkasih, jika kamu merasa bahwa tugas ini  sulit,  yaitu untuk meyakinkan
semua anak-anak Allah agar mengakui Kedatangan Yang Kedua itu, dan agar hal itu diterima
sebagai kabar gembira bagi semua anak-anak Allah, maka ingatlah akan hal ini. 

Seperti  halnya setiap orang diciptakan seturut gambaran Allah BapaKu Yang Kekal,  maka
terang dari BapaKu bersinar dengan cara tertentu melalui setiap jiwa. 

Lihatlah kepada wajah setiap orang yang kau jumpai, dan kamu akan melihat sekilas dari
Allah Bapa. 

Mungkin hal itu hanya sekilas pandang saja, sebuah senyuman, sebuah gerak isyarat, atau
sebuah keramahan, namun disitulah letaknya. 

Ada kebaikan dalam diri setiap orang, bahkan pendosa yang paling keras kepala sekalipun.
Pada  beberapa  orang  kebaikan  ini  sepenuhnya  menyelimuti  dan  menarik  orang-orang
menuju kepada orang yang diberkati dengan karunia ini seperti sebuah magnet. Pada orang
lain hal itu hanya secercah saja namun tetap sama adanya. 

Jika kamu memandang kepada mata seseorang yang bersikap kejam terhadap orang lain
kamu masih bisa melihat seberkas pengharapan karena kehadiran dari Terang Allah disitu.  

Adalah Terang yang ada didalam jiwa dari anak-anak Allah yang perlu dinyalakan kembali
melalui pesan-pesan kasih dan pengharapanKu ini. 
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Semakin kuat Terang itu semakin besar orang itu dimurnikan. 

Semakin  banyak  orang  yang  dimurnikan  oleh  Terang  Allah  semakin  besar  dunia  ini
dimurnikan. 

Karena Terang Allah lebih kuat pada pada jiwa-jiwa umat beriman maka ulah setan akan
semakin berkurang, karena kegelapan tak bisa tinggal didalam Terang. 

Inilah sebabnya curahan yang baru dari  Roh Kudus dilimpahkan kepada seluruh dunia
sekarang. 

Ini adalah curahan yang kedua oleh kuasa Roh Kudus sejak 10 Mei 2011. 

Ia mendahului saat Kerahiman IlahiKu yang besar itu dan ia memastikan bahwa Terang itu
menciptakan sebuah pengertian yang baru didalam jiwa-jiwa umat beriman. 

Roh Kudus akan turun kepada seluruh bumi pada hari Minggu, 6 Mei 2012.

Banyak orang akan merasakan damai dan kasih. Aku meminta semua orang untuk berdoa
memohon  karunia  ini  untuk  memberi  minum  kepada  jiwa  mereka  agar  mereka  bisa
merasakan kasih Allah dan mau menanggapi panggilanNya. 

Doa Perjuangan (51) : memohon karunia Roh Kudus 

Datanglah ya Roh Kudus 
Curahkanlah karunia kasih, kebijaksanaan dan pengetahuanMu
atas jiwaku yang hina ini 
Penuhilah aku dengan terang kebenaran 
agar aku bisa membedakan kebenaran Allah 
dari kebohongan yang disebarkan oleh setan dan para malaikatnya.
Tolonglah aku untuk meraih suluhMu  
dan menyebarkan nyala api pengertian kepada semua orang yang kujumpai 
melalui Kristus, Tuhan kami. 
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Amin 

Pergilah didalam kasih, terang dan damai.

Istirahatlah dan ijinkanlah Roh KudusKu turun kepadamu  

Aku mengasihi kamu

Yesusmu yang amat berharga 

417. Allah Bapa : Terimalah Roh KudusKu dengan rasa takjub dan syukur

Sabtu, 5 Mei 2012, jam 24.00  

PuteriKu, betapa agungnya hari dimana Roh Kudus, Terang KasihKu, akan melimpahi bumi. 

Ini  adalah  sebuah  karunia  yang  istimewa.  Ia  akan  membuka  banyak  hati  dan
mempersiapkan banyak jiwa bagi saat Peringatan itu. 

KasihKu tak ada batasnya. 

Tak ada satupun manusia, pria, wanita dan anak-anak, yang dikecualikan dari kerinduanKu
untuk memeluk erat mereka didalam lenganKu. Tidak satupun pendosa yang dikecualikan. 

KaruniaKu  kepada  umat  manusia  amatlah  berlimpah  dan  Aku  akan  terus  mencurahkan
karunia-karuniaKu sebagai  jawaban atas  mereka yang  mendaraskan doa-doa  Perjuangan
yang diberikan kepadamu, puteriKu.   

Doa-doa ini berasal dari Surga dan bukan dari sebuah pena manusia. 
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Hal itu adalah untuk kebutuhan saat-saat ini dan merupakan senjata yang sangat kuat untuk
menghadapi penganiayaan. 

Doa-doa ini selalu didengarkan setiap kali ia mengalir keluar dari bibirmu, anak-anakKu. 

Ia akan membawa ganjaran yang besar bagimu. 

Terimalah Roh KudusKu dengan rasa takjub dan syukur.  

Ia  adalah  sebuah  keajaiban  dan  ia  dikirimkan  kepada  kamu  masing-masing  dengan
kasihKu kepada semua orang.

Pergilah sekarang didalam damai dan kasih. 

Bapamu

Allah Yang Maha Tinggi 

418. Para muridKu dari zaman modern ini diberi dengan tugas yang sangat besar 

Minggu, 6 Mei 2012, jam 10.00

PuteriKu  yang  terkasih,  banyak  dari  anak-anak  Allah  yang  percaya  bahwa  mereka  yang
menjalani kehidupan yang kudus adalah mereka yang disukai oleh BapaKu. 

Yang benar adalah bahwa jiwa-jiwa ini kudus dan setia, dan mereka musti berusaha demi
keselamatan jiwa-jiwa lainnya. 

Jiwa-jiwa lainnya adalah dari orang-orang yang biasa saja, pria, wanita dan anak-anak, yang
kehidupannya selalu sibuk hingga sedikit saja memiliki waktu untuk berdoa.  
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Banyak  juga  yang  tidak  berdoa  ataupun  berbicara  denganKu.  Beberapa  ada  yang  tidak
percaya akan Allah. Beberapa ada yang percaya. Banyak juga jiwa-jiwa ini yang menjalani
kehidupan yang baik.  

Mereka memperlakukan orang lain dengan kasih dan kebaikan hati. Mereka menempatkan
kebutuhan orang lain diatas kepentingannya sendiri. Mereka memberi dengan murah hati.
Mereka saling mengasihi. Namun mereka tidak mau pergi ke Gereja, menerima Sakramen-
sakramen atau mengakui bahwa Aku, Yesus Kristus, ada. 

Karena  itu  kamu  akan  mengira  bahwa  mereka  itu  adalah  jiwa-jiwa  yang  tersesat.
Sesungguhnya mereka tidak begitu. 

Mereka itu adalah juga anak-anak Allah dan TerangNya bersinar melalui mereka. Mereka
tidak ditakdirkan untuk mati. Tetapi mereka itu dikasihi. 

Pada saatnya, ketika mereka diperlihatkan kepada bukti dari keberadaanKu, mereka akan
segera memeluk Aku. 

Hanya jiwa-jiwa yang secara sadar berdosa melawan BapaKu dan yang menyukai kejahatan
dan dosa, yang akan musnah. 

Mereka yang tak bisa hidup tanpa melakukan dosa berat dan yang jiwanya dalam keadaan
hitam  pekat  karena  mereka  dirasuki  oleh  setan,  yang  harus  lolos  dari  kegelapan  yang
mengerikan ini, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk melakukannya. 

Mereka akan mendapati bahwa tidak mungkin bagi dirinya untuk mencari pertolonganKu.
Mereka itu hanya bisa diselamatkan melalui doa-doa dari para pengikutKu yang kudus
dan setia.  

Para muridKu dari  zaman modern ini diberi dengan tugas yang luar biasa besarnya yang
setingkat dengan, namun lebih urgen lagi, yang diberikan kepada para rasulKu ketika Aku
naik ke Surga dulu.  
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Perananmu, para pengikutKu, adalah mempersiapkan jiwa-jiwa ini bagi FirdausKu Yang Baru
melalui doa-doamu. Doa bisa mempertobatkan mereka. 

KerahimanKu sangatlah besar hingga Aku akan mengampuni  pendosa seperti  ini  melalui
kemurahan hati dari para hambaKu yang setia, melalui penderitaan dan doa-doa mereka.   

Janganlah lupa akan kuasa dari doa-doamu. Kuasa ini adalah sebuah karunia bagimu hingga
kamu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa dari para saudaramu.  

Ingatlah bahwa BapaKu Yang Kekal  mengasihi semua pendosa. Sukacita yang besar akan
terjadi, air mata kebahagiaan akan tercurah, bagi setiap jiwa pendosa yang tersesat yang
diselamatkan dari api neraka. 

Yesusmu yang mengasihi 

419. Rasa sakit dan penganiayaan yang diberikan kepadaKu oleh sekte-sekte yang bekerja
secara diam-diam untuk menggulingkan Tahta Suci, amatlah kejam 

Minggu, 6 Mei 2012, jam 19.30 

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  datang  untuk  meminta  kepada  para  pengikutKu  agar
meringankan penderitaanKu.  

Rasa sakit dan penganiayaan yang diberikan kepadaKu oleh sekte-sekte yang bekerja secara
diam-diam untuk menggulingkan Tahta Suci, amatlah kejam.

Betapa mereka itu sangat menyakiti Aku. 

Tipuan serta kekejaman dari  rencana mereka untuk melawan Aku sangat  berat  untuk
ditanggung. 

Aku gemetar ketika menyaksikan kebencian yang ada didalam hati mereka terhadap Aku. 
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Setan telah mencuri jiwa mereka, pikiran mereka, roh dan tubuh mereka. Namun mereka itu
masih merupakan anak-anak Allah, dan mereka tidak ingin berhubungan apapun dengan
BapaKu.

Rencana-rencana mereka kini  sedang dilaksanakan didepan matamu termasuk didepan
mata para hamba kudusKu, namun mereka tak bisa melihat hal ini. 

Kejahatan  yang  mereka  sembunyikan  dimana  mereka  ingin  mengendalikan  GerejaKu,
sangat menghancurkan HatiKu. 

Aku akan berbuat segalanya untuk menghentikan mereka, namun jiwa-jiwa mereka begitu
gelap sekali. 

Penderitaanmu,  puteriKu,  akan  digunakan  untuk  menyelamatkan  jiwa-jiwa  yang  masih
memiliki kilatan kasih didalam hati mereka dan yang bersedia menanggapi panggilanKu.  

Aku memintamu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa itu, dengan berjuang sebagai  pasukan yang
setia dengan kasih yang mungil didalam hati mereka kepada Allah. 

Masih  saja  ada  sebuah  terang,  yaitu  Terang  Ilahi  dari  BapaKu,  yang  ada  didalam  jiwa
mereka. Hanya doa dan penderitaan yang bisa menolong mereka. 

Mereka tak bisa dan tak akan mengalahkan GerejaKu karena Akulah Gereja itu. 

Kamu,  para  pengikutKu,  adalah  Gereja.  Mereka  tak  bisa  mengalahkan  jiwa-jiwa  yang
tinggal didalam Terang karena hal itu akan membutakan mereka. 
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Pada saatnya nanti mereka akan menyadari bahwa dirinya masih memiliki kesempatan yang
singkat sekali untuk melakukan pilihan terakhir. 

Berdoalah  agar  mereka  menerima  Tangan  KerahimanKu,  bukannya  membiarkan  dirinya
tenggelam didalam danau api untuk selamanya.  

Adalah karena jiwa-jiwa inilah maka Aku mengulangi kembali siksaanKu pada Tiang-tiang itu
setiap detik dalam sehari. 

Aku tak akan bisa beristirahat hingga Aku bisa menyelamatkan mereka.  

Tolonglah Aku. Aku mendorong semua pengikutKu untuk berdoa bagi para pendosa ini. 

Yesusmu yang mengasihi  

420.  Banyak  Paus  telah  menjadi  tawanan  didalam  Tahta  Suci  yang  dikelilingi  oleh
kelompok-kelompok Mason

Senin, 7 Mei 2012, jam 18.19

PuteriKu yang terkasih, kepada seluruh GerejaKu di seluruh dunia, Aku berkata ini.

Ketahuilah bahwa Aku akan selalu ada bersamamu, di sampingmu, sepanjang kamu masih
mewartakan Sabda KudusKu. 

Kepada  GerejaKu  Katolik,  meski  kamu  melakukan  siksaan  sebagai  akibat  dari  dosa,
ketahuilah bahwa Aku tak pernah meninggalkan kamu, meski kamu telah berbuat dosa.
Ketahuilah hal ini. 
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Imanmu kepadaKu tidaklah sekuat yang seharusnya. Kamu tidak mengasihi Aku seperti
dulu. 

Semua kekayaan yang berhasil kau kumpulkan telah menciptakan jarak diantara Aku, Kristus
dan Juru Selamatmu, dengan semua anak-anak Allah.  

Neraca  kejahatanmu  telah  sedemikian  tingginya  hingga  Aku  tak  bisa  meraihmu  dan
mengulurkan tanganKu untuk menyelamatkan kamu dari kebusukan dalam dirimu. 

Kamu  telah  diajari  tentang  kebenaran  oleh  PetrusKu,  pada  batu  karang  itu  kamu
dibangun. Apa yang kau lakukan?

Kamu membangun tembok-tembok batu yang tebal di sekelilingmu. 

Hal  ini  menghalangi  komunikasimu  dengan  mereka  yang  perlu  kau  beri  makan  dengan
Tubuh dan DarahKu agar jiwa mereka bisa dikenyangkan.  

Rasa hormat  yang dituntut  darimu didalam memberikan Ekaristi  KudusKu telah hilang
ketika kamu merendahkan kehadiranKu.  

Ketika Konsili  Vatikan II mengeluarkan aturan-aturan baru, sebenarnya hal itu diajukan
oleh kekuatan-kekuatan Mason yang ada didalam koridor-koridormu. 

Dengan cerdiknya mereka mengusulkan cara baru untuk memberikan Ekaristi  KudusKu
dimana hal ini menghinakan Aku. 

Apa  yang  kau  sebut  sebagai  ajaran-ajaran  toleransi  telah  mengalirkan  sederetan
kebohongan termasuk penolakan untuk mengakui kuasa dari Malaikat Agung St.Michael. 
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Dia  adalah  pelindung  Gereja  terhadap  setan.  Kekuatan-kekuatan  itu,  yang  ada  diantara
kamu, mengetahui hal ini. Inilah sebabnya kamu tidak lagi berdoa meminta pertolongannya
sebelum Misa Kudus. 

Kemudian kamu mengajarkan kebohongan yang terbesar, yaitu bahwa neraka tak perlu
ditakuti.  Ia  hanyalah  sebuah  kiasan  saja.  Karena  kebohongan  ini,  yang  telah  diterima
sebagai kebenaran oleh banyak sekali anak-anak Allah, berarti hilangnya milyaran jiwa-
jiwa. 

Betapa  kamu telah  menentang  Aku.  Bagi  para  hamba kudus  yang  rendah  hati  diantara
kamu, Aku memintamu agar kamu kembali kepada Ajaran-ajaranKu.

Jangan biarkan kekayaan menumpuk diantara kamu dan kamu berpikir bahwa hal itu  bisa
diterima di mataKu. 

Kekayaan,  emas,  kekuasaan,  yang  dikumpulkan,  meski  dalam  namaKu,  akan  menjadi
kejatuhanmu. Kamu tak bisa memperoleh manfaat dari Sabda KudusKu. 

Kamu menderita karena jalanmu telah menentang Aku.

Janganlah berpikir bahwa Aku mempersalahkan berbagai Paus yang kudus yang telah duduk
di kursi Petrus. Tugas perutusan mereka selalu dilindungi. 

Banyak Paus telah menjadi tawanan didalam Tahta Suci yang dikelilingi oleh kelompok-
kelompok Mason yang tidak mewakili Allah. 

Mereka  itu  membenci  Allah  dan  selama  lima  puluh  tahun  mereka  menyebarkan
kebohongan mengenai Kerahiman Allah. 

Ulah mereka telah menyebabkan runtuhnya Gereja Katolik. 
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Ini  bukanlah  sebuah  kebetulan.  Ia  sengaja  direncanakan  dengan  cerdik  sekali  untuk
menghancurkan iman Gereja.  Untuk menghilangkan penghormatan umat  Katolik  kepada
satu Allah yang benar. 

Bagi hal ini kini kamu akan disingkirkan ke padang belantara. Setelah Paus Benediktus,
kamu akan dituntun olehKu dari Surga.

Oh, betapa kamu telah membuatKu menangis. 

Aku memanggil semua hamba kudusKu yang mengenal kebenaran untuk segera bangkit dan
mengikuti Aku, Yesusmu, untuk mewartakan kebenaran dari Ajaran-ajaranKu dalam bentuk
pelayanan yang rendah hati. 

Kamu harus menemukan keberanian dan kekuatan agar bisa bangkit dari debu. 

Lebih dari  semuanya,  tolaklah kebohongan yang akan segera dihadirkan kepadamu oleh
nabi palsu itu. 

Dia akan menyatukan Gereja  Katolik  dengan gereja-gereja lain,  termasuk gereja-gereja
berhala, untuk menciptakan sebuah kekejian. 

Sebuah gereja dunia yang tunggal tanpa ada jiwa didalamnya. 

Yesusmu 

421.  Sisa  GerejaKu  yang  diilhami  oleh  Nabi  Enoch  akan  menciptakan  kebencian
dimanapun Sabda KudusKu didengarkan. 

Selasa, 8 Mei 2012, jam 19.00
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PuteriKu yang terkasih, Aku datang malam ini untuk mengatakan kepadamu bahwa sebuah
tanda  besar  dari  kasih  dan  kerahimanKu  kini  akan  dinyatakan  didalam  hati  dari  umat
beriman dimana-mana. 

Mereka  akan  merasakan  kehadiranKu  didalam  hati  mereka  dengan  cara  yang  tak  bisa
mereka jelaskan dan mereka akan menyatukan hati mereka dengan hatiKu. 

Karunia ini akan menguatkan iman mereka kepada ImanKu dan mereka akan merasa lapar
akan kehadiranKu setiap hari.   

Aku mendorong semua anak-anak Allah yang merasakan nyala api kasihKu menyelimuti jiwa
mereka,  agar  mereka  menerima  Tubuh  dan  DarahKu  didalam  Ekaristi  Kudus  sesering
mungkin. 

Kamu, para muridKu yang terkasih, akan membutuhkan karunia TubuhKu melalui Ekaristi
Kudus untuk memberimu kekuatan. 

Karena  kamu  akan  membutuhkan  segala  kekuatan,  sementara  kamu  menyaksikan
keruntuhan Gereja Katolik yang kudus dan apostolik. 

Ekaristi KudusKu akan dicemarkan seperti yang telah Kukatakan dulu. 

Berbagai alasan akan dikemukakan untuk meyakinkan bahwa Karunia yang paling kudus ini
hanyalah lambang yang mengingatkan PenyalibanKu. 

Segera  KehadiranKu  yang  kelihatan  akan  ditolak  sebagai  bagian  dari  Gereja  Katolik
modern yang akan mengikut-sertakan pula Gereja-gereja lainnya. 

Sekali hal ini terjadi, kasih dan devosi kepada Tritunggal Kudus akan semakin menyusut dan
menghilang. 
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Sebaliknya,  allah-allah palsu akan menggantikanNya.  Sementara hal  ini  akan terasa sulit,
kamu harus ingat bahwa Aku tak pernah meninggalkan GerejaKu di dunia. 

KesetiaanKu adalah kepada Gereja yang Kudirikan sendiri sebelum Aku naik ke Surga.

Gereja yang dibangun diatas batu karang PetrusKu yang terkasih tak akan pernah mati. 

Karena  Aku  akan  menuntun  GerejaKu  sekarang  di  saat-saat  akhir  zaman  ini  dan  akan
membaharui berbagai nubuatan yang diberikan sejak dulu. 

Injil akan diwartakan oleh sisa GerejaKu di seluruh penjuru bumi. 

Sisa  GerejaKu  akan  diilhami  oleh  Nabi  Enoch  dan  hal  ini  akan  menciptakan  kebencian
dimana Sabda KudusKu didengarkan. 

Roh Kudus akan menyulut iman dari sisa GerejaKu yang tak akan pernah menyerah didalam
mewartakan kebenaran dari Injil hingga napas terakhirnya.

Pergilah sekarang dan persiapkanlah sisa GerejaKu dengan mengikuti petunjuk-petunjukKu. 

Percayalah selalu kepadaKu maka semuanya akan baik-baik saja.

Yesusmu yang mengasihi  

422. Perawan Maria : Allah Yang Maha Tinggi bisa merubah masa depan dari dunia ini

Selasa, 8 Mei 2012, jam 24.30

AnakKu, misi ini adalah untuk mempertobatkan jutaan jiwa-jiwa yang akan musnah. 
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Janganlah  kamu  merasa  bahwa  segala  penghalang  yang  ada  dihadapanmu  bisa
menghentikan penyebaran Roh Kudus. 

Puteraku amat berkenan dengan mereka yang mengikuti Sabda yang Dia berikan kepada
dunia saat ini.  

Devosi  melalui  doa-doamu,  anak-anak,  sedang  menyelamatkan  banyak  sekali  jiwa-jiwa.
Janganlah lupa akan kuasa dari doa. Banyak sekali kejahatan telah digagalkan karena doa-
doamu. 

Upaya  dari  kelompok  dunia  tunggal  saat  ini  sedang  dikacaukan  dan  rencana  mereka
berantakan. 

Kerahiman Allah begitu besarnya hingga doa bisa menggagalkan kejahatan di dunia. 

Cahaya Roh Kudus  kini  semakin besar  kuasanya hingga  lebih banyak  lagi  jiwa-jiwa akan
melihat kebenaran Allah karena ia dinyalakan kembali dimana-mana. 

Anak-anak,  kamu  harus  terus  berbicara  kepada  Bapaku  dan  meningkatkan  devosimu
kepadaNya.   

Dengan cara memanggil Bapa, Allah Yang Maha Tinggi, demi nama PuteraNya yang amat
berharga, Dia akan mendengarkan doa-doamu dan menjawabnya.  

Hendaknya kamu lebih banyak lagi memanggil Bapa karena Dialah, Yang Maha Tinggi, yang
bisa merubah masa depan dari dunia ini. 
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Hanya melalui Puteraku, Yesus Kristus, maka kamu bisa mendekati Bapa. Maka inilah yang
musti kau daraskan :

Doa Perjuangan (52) kepada Bapa :

Bapaku yang terkasih 
Demi nama PuteraMu yang berharga 
dan sebagai peringatan akan penderitaanNya di kayu salib  
aku berseru kepadaMu  

Engkau, Allah Yang Maha Tinggi 
Pencipta dunia dan segala yang ada 
yang menggenggam keselamatan kami di tanganMu  
peluklah semua anak-anakMu  
termasuk mereka yang tidak mengenal Engkau 
dan mereka yang memandang kearah yang lain 

ampunilah dosa kami dan selamatkanlah kami 
dari penganiayaan setan dan pasukannya 
angkatlah kami kedalam tanganMu dan penuhilah kami dengan pengharapan 
yang kami perlukan untuk bisa melihat jalan kebenaran. 

Amin. 

Pergilah dalam damai. 

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

423. Ulah dari kelompok-kelompok mason di dunia telah semakin lemah

Rabu, 9 Mei 2012, jam 21.00

PuteriKu yang terkasih, ada lebih banyak lagi orang-orang yang mengetahui Ajaran-ajaranKu
akhirnya  menerima  kenyataan  bahwa  kini  Aku  sedang  berbicara  dengan  dunia  melalui
pesan-pesan yang Kuberikan kepadamu ini. 

Kuasa Roh Kudus akan membangunkan mereka yang mati  didalam kasih kepada BapaKu
untuk menyampaikan Sabda dari Putera terkasihNya.
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Aku, Yesus Kristus, ingin memberanikan kamu didalam menerima penderitaan dan cobaan
yang mungkin kau alami.

Penderitaan ini tak akan berlangsung lama. 

KasihKu kepadamu begitu kuatnya dan Kerahimanku kepadamu begitu besarnya hingga
Aku tak akan mengijinkan kamu untuk menderita siksaan yang dikenakan kepadamu oleh
mereka yang ingin mengendalikan bangsamu. 

Ulah dari kelompok-kelompok mason di dunia telah semakin lemah.

Doa-doamu bisa membatalkan perbuatan jahat mereka dan membuatnya menjadi tidak
berpengaruh.

Mereka  akan  berusaha  menghancurkan  imanmu,  tetapi  kamu,  sisa  GerejaKu,  akan
mempertahankan nyala api kebenaran tetap berkobar. 

Kamu tidak perlu takut jika kamu percaya kepadaKu. 

Hanya dengan percaya kepadaKu, Yesusmu, kamu bisa merasakan damai. 

Tetaplah  dekat  dengan  Hati  KudusKu,  dan  jangan  biarkan  rasa  takut  menghancurkan
hidupmu. 

Sekali kamu mengasihi Aku dan menjalani kehidupan seperti yang Kuharapkan, maka kamu
akan hidup didalam kasih, doa dan kepuasan. 

Jika kamu menderita, persembahkanlah hal itu kepadaKu, dan teruslah berjalan maju. 
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Jangan biarkan ada sesuatu yang menjauhkan hatimu dariKu.  

Tetaplah dekat denganKu dan Aku akan melindungi kamu, menuntun dan memimbingmu
menuju keselamatan.

Yesusmu yang mengasihi

Juru Selamat umat manusia  

424. Perawan Maria : Aku menangis sedih demi imam-imam didalam Gereja Katolik yang
sangat menderita saat ini

Kamis, 10 Mei 2012, jam 15.45

Anakku, Puteraku Yesus Kristus kini bersiap-siap untuk menyelamatkan sebanyak mungkin
anak-anak Allah sebelum saat Peringatan itu. Karena setelah Peringatan itu, tidak banyak
lagi waktu yang tersisa sebelum kedatangan kembali yang mulia dari Puteraku.  

Aku menangis  sedih karena imam-imam didalam Gereja Katolik yang sangat menderita
saat ini. 

Hamba-hamba yang murni, tersesat dan berkelana ini,  terperangkap ditengah kekacauan
dari mana mereka tak bisa dilepaskan. 

Karena dosa-dosa orang lain maka mereka menderita siksaan demi menyaksikan kesetiaan
kepada Puteraku yang terkasih dicampakkan. 

Perpecahan  itu  yang  disebabkan  oleh  kelompok-kelompok  mason,  adalah  memang
disengaja. Dosa-dosa kejahatan terhadap jiwa-jiwa yang tak berdosa itu digunakan sebagai
alasan untuk merubah hukum yang mengatur Gereja. 

Banyak orang yang disesatkan oleh kesetiaan palsu kepada anak-anak Allah. 
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Betapa aku menderita ketika menyaksikan dinding-dinding Gereja Katolik digerogoti  satu
demi satu dari batu bata yang menyusunnya untuk memberi jalan masuk bagi Gereja yang
baru. 

Gereja yang baru itu, yang akan segera muncul, tak akan bisa diterima oleh Puteraku.

Sebaliknya,  ia  akan  menghilangkan  kehadiran  dari  Ekaristi  Kudus  dan  Puteraku  akan
menderita sakit penyalibanNya sekali lagi. 

Kurban  yang  dilakukanNya,  untuk  memberikan  Karunia  ini  kepada  dunia,  agar  segera
diabaikan dan ditolak. 

Sebaliknya, mereka itu, Gereja yang baru itu, tak akan mau berkata kepada anak-anak Allah
bahwa Ekaristi adalah merupakan Kehadiran yang sebenarnya dari Yesus, Puteraku. 

Mereka akan menciptakan pengertian yang baru atas Ekaristi Kudus dan hal itu tak akan
bisa mendatangkan Kehadiran Puteraku. Makanan kehidupan akan mati. 

Anak-anak Allah tak  akan diberi  makan dengan Tubuh dan Darah  yang  sebenarnya dari
Puteraku.

Jiwa-jiwa mereka akan menjadi tandus, kosong tanpa Kehadiran dari Puteraku dan Rahmat
yang diberikanNya kepada mereka yang menerimaNya.   

Ada sebuah kewajiban bagi imam-imam untuk membela Ekaristi Kudus. Maka mereka harus
kuat dan tak pernah melunturkan Karunia yang kudus dan amat berharga ini.  

Puteraku sangat mengasihi Gereja Katolik dan Dia tahu betapa ia sangat menderita saat
ini. Dia merasakan sakitnya. 
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Hatiku yang tak bernoda terkoyak nyeri menyaksikan Bait yang kudus ini dihancurkan secara
sengaja. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  kepada  Bapa  dalam  nama  Putera  TerkasihNya,  agar
memberikan  belas  kasihan  kepada  mereka  yang  ada  didalam  Tahta  Suci  yang  ingin
menenggelamkan  Gereja  dan  mencerai-beraikan  anak-anak  Allah  kedalam  lembah
kesunyian. 

Daraskanlah doa Perjuangan (53) ini bagi Gereja Katolik 

Doa Perjuangan (53) doa bagi imam-imam

Oh Allah Bapa 
Dalam nama Putera TerkasihMu
Aku mohon kepadaMu berilah kekuatan dan rahmat yang diperlukan  
untuk menolong imam-imam agar bertahan menghadapi penganiayaan yang mereka 
terima 

Tolonglah mereka agar tetap dekat dengan Ajaran-ajaran 
PuteraMu, Yesus Kristus, dan agar mereka tak pernah menjadi goyah, lemah ataupun 
tunduk 
kepada kesalahan mengenai keberadaan Ekaristi Kudus 

Amin. 

Ibumu yang mengasihi

Ratu Dunia

Bunda Keselamatan 

425. Persiapan sedang gencar dilaksanakan untuk menyambut KedatanganKu Yang Kedua 

Jumat, 11 Mei 2012, jam 20.38

PuteriKu  yang  terkasih,  persiapan  sedang  gencar  dilaksanakan  untuk  menyambut
KedatanganKu Yang Kedua 
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Banyak  orang  di  dunia  bisa  dan  akan  diselamatkan  saat  ini  karena  doa-doa  dari  para
pengikutKu yang terkasih serta dari jiwa-jiwa pilihan. 

Masih ada lebih banyak lagi dari pada yang sudah-sudah, karena kurban yang dilakukan oleh
mereka yang berada dekat denganKu.  

Aku ingin membawa kamu semua menuju Zaman Damai Yang Baru itu, Firdaus Yang Baru
diatas bumi. 

Seandainya saja jiwa-jiwa yang keras kepala itu, yang menolak panggilan KerahimanKu
dan yang perlu menebus dirinya sendiri di mataKu, mau mendengarkan.  

Banyak  umat  beriman  yang  bersikap  setengah-setengah  dan  tidak  layak  memasuki
KerajaanKu Yang Baru. Hati mereka yang tertutup dan membatu kini menolak Aku, ketika
Aku berbicara. 

Mereka  hanya  memberi  pemanis  bibir  saja  kepadaKu  didalam  Gereja-gereja,  namun
mereka mengaku mengikuti Aku. 

Kini  Aku  mengulurkan  tangan  KerahimanKu  untuk  memegang  tangan  mereka  dengan
tanganKu, namun mereka mendorong Aku mundur.  

Mereka itu begitu curiga, tak memiliki pengertian yang benar atas bagaimana Aku berbicara
kepada dunia dari Surga, namun mereka mengaku percaya akan KeilahianKu. 

Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Aku memiliki kuasa untuk berbicara kepada
dunia melalui berbagai pewahyuan Ilahi. 

Mereka  menyia-nyiakan  kesempatan  untuk  meraih  rahmat  yang  berlimpah  yang  ingin
Kuberikan untuk membawa mereka kepada Hati KudusKu. 
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Hal  itu  laksana sebuah desa  kecil  yang  menderita  paceklik  tanpa ada makanan untuk
dimakan sementara mereka terus kelaparan. 

Namun Aku berdiri  disamping mereka dan Aku bisa memberi  mereka segala  makanan
untuk mempertahankan mereka bagi Kehidupan Kekal. Namun mereka tak bisa melihat
Aku. 

Banyak orang yang tidak ingin melihat Aku karena mereka ragu bahwa Aku bisa berbicara
dengan mereka saat ini. 

Bagi mereka yang tak memiliki kepercayaan atau tidak merasa tertarik dengan dunia diluar
dunia ini, maka kamu para pengikutKu, harus menolong Aku menyelamatkan mereka, untuk
meraih mereka. 

Segera  mereka akan mengerti  bahwa dirinya  memiliki  sebuah jiwa.  Kemudian  Aku akan
memintamu untuk mewartakan SabdaKu agar seluruh umat manusia bisa tinggal didalam
FirdausKu Yang Baru. 

Sebarkanlah  SabdaKu,  doa-doaKu,  pesan-pesanKu,  dan  PeringatanKu  itu,  kepada seluruh
jiwa terutama mereka yang tak memiliki iman, kepercayaan atau pengetahuan mengenai
janjiKu untuk datang kembali serta mengadili yang hidup dan yang mati.   

Mereka tak memiliki banyak waktu, maka Aku mendorongmu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa
mereka. 

Yesusmu 

426.  Perawan  Maria  :  Pergilah  dan  bukalah  matamu,  anak-anak,  dan  dengarkanlah,
bertanyalah dan renungkanlah semua yang dihadirkan kepadamu dalam nama Allah 

Sabtu, 12 Mei 2012, jam 10.00
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Anakku,  sementara  lolongan  setan  dan pasukan iblisnya semakin nyaring  dan nada dari
jeritan  mereka  terdengar  hingga  ke  Surga,  aku  harus  memperingatkan  anak-anak  Allah
untuk membuka mata mereka. 

Lihatlah ke sekitarmu dan apa yang kau saksikan ? 

Kerusuhan, berbagai silang pendapat, putus asa dan pertengkaran. Semua ini disulut oleh
roh-roh kejahatan yang menyelimuti umat manusia. 

Dilepaskan  dari  neraka,  jumlah  mereka  besar  sekali.  Tidak  sesaatpun  juga  mereka
mengurangi  siksaan yang disulut oleh kebencian mereka, kepada semua anak-anak Allah. 

Para  malaikat  yang  durhaka  itu  merasa  iri  ketika  Bapaku,  Allah  Yang  Maha  Tinggi,
menciptakan umat manusia dan alam semesta ini. 

Kesombongan dan rasa jijik mereka menuntun kepada kejatuhan mereka dan mereka akan
dicampakkan kedalam neraka. 

Dengan dituntun oleh setan, kebencian mereka diwujudkan ketika aku membawa Anak
Manusia,  Juru  Selamat  umat  manusia,  ke  dunia  ini.  Kebencian  mereka  terhadap  aku
melebihi segala sesuatu yang dikenal oleh umat manusia. 

Sebagai Ratu para malaikat, kejadian yang kualami ini sangat mengacaukan mereka. Mereka
sadar bahwa tak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada jajaran Hirarki Ilahi.  

Untuk menyakiti Allah, Bapaku yang terkasih, mereka mau menghancurkan apa yang ada
didalam HatiNya, anak-anakNya yang amat berharga dan dikasihi.  

Dengan membujuk anak-anakNya, melalui berbagai godaan dosa, mereka berusaha mencuri
jiwa-jiwa.  
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Bapaku tak akan membiarkan kejahatan ini dan waktunya sudah dekat bagi para malaikat
durhaka ini untuk akhirnya dilemparkan kedalam tungku api. Mereka menyadari hal ini. 

Dengan  tuntunan  dari  setan  kini  mereka  meningkatkan  rencana-rencana  mereka  dan
setiap detik dalam sehari mereka menimbulkan kekacauan di dunia. 

Anak-anak Allah hendaknya mengetahui bahwa rencana mereka adalah untuk merenggut
segala sesuatu yang berharga bagi Allah, Bapa Yang Maha Kuasa. 

Inilah sebabnya mereka lebih dahulu menyerang Gereja-gereja KudusNya di dunia. 

Jika mereka merasuki Gereja-gereja Allah, mereka merasuki anak-anak Allah. 

Bangunlah  anak-anak,  kepada apa  yang  sedang terjadi  dihadapan  matamu.  Kamu harus
selalu waspada setiap saat. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kamu dikaruniai dengan rahmat untuk bisa mengenali
kejahatan ketika ia dihadirkan kepadamu dengan alasan bahwa hal itu adalah merupakan
rencana Allah, padahal bukan.  

Memerlukan iman yang kuat serta kesediaan untuk menerima kebenaran yang ada didalam
pesan-pesan dari Surga ini agar kamu tetap berada di jalan yang benar menuju kehidupan
kekal. 

Kehidupan kekal hendaklah disambut, anak-anak, dan tidak ditolak dengan menuruti janji-
janji palsu mereka. 

Janji-janji  palsu  ini  dibawa  ke  dunia  pada  saat-saat  ini  oleh  mereka  yang  memimpin
bangsamu dan mereka yang mungkin telah dipengaruhi oleh raja kebohongan. 
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Pergilah dan bukalah matamu, anak-anak, dan dengarkanlah, bertanyalah dan renungkanlah
semua yang dihadirkan kepadamu dalam nama Allah 

Ratu Damai yang terkasih 

Bunda Keselamatan 

427. KerajaanKu yang baru :  Kamu akan diselimuti dengan kelimpahan yang besar hingga
kamu tidak menginginkan apa-apa lagi.

Minggu, 13 Mei 2012, jam 16.00

PuteriKu yang  terkasih,  inilah  saatnya  untuk  menyadari  bahwa pesan-pesanKu bukanlah
bertujuan untuk membawa rasa takut. 

Pesan-pesanKu adalah untuk membawa kasih.  Hal  itu juga digunakan untuk mengatakan
kepada mereka yang berdosa atau berbuat salah agar segera menebus dirinya sendiri  di
mataKu, atau jika tidak, mereka akan musnah dariKu untuk selamanya.  

Bagaimana Aku tidak memberitahu umat manusia mengenai Kebenaran ini? 

Aku mengerti  bahwa kamu,  puteriKu,  merasakan beban berat  dari  saat  ke  saat  sebagai
penerima  dari  Pesan-pesan  Ilahi  ini.  Janganlah  kamu  membiarkan  rasa  takut  merasuki
hatimu karena hal itu bukan berasal dariKu.   

Bukankah Aku telah berkata kepadamu bahwa ada sebuah Zaman Damai Yang Baru yang
amat menakjubkan dihadapan semua orang yang mengasihi Aku?

Apakah yang perlu ditakutkan?

Apakah itu berupa kekhawatiran atas masa depanmu, keluargamu, atau karena kamu tidak
tahu apa yang ada dihadapanmu? Jika demikian maka ketahuilah hal ini. 
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Aku  mengasihi  kamu  semua.  Aku  ingin  semua  anak-anak  Allah  bersatu  didalam  satu
Keluarga Kudus didalam kasih. 

Inilah sebabnya Aku berbicara saat ini, dalam waktu yang panjang, untuk menarik kamu
semua kepadaKu. 

Untuk memastikan bahwa kamu semua akan berpaling kepadaKu dan membuka hatimu
kepada kasih yang Kumiliki kepada setiap jiwa di dunia ini, maka Aku musti memperingatkan
umat manusia akan bahaya yang sedang mereka hadapi. 

Jika Aku tidak mengasihi kamu, maka Aku tidak akan memperingatkan kamu. 

KasihKu  ini  begitu  besarnya  namun ia  tidak  diketahui  oleh  umat  manusia,  karena  tidak
satupun dari kamu memiliki kemampuan untuk merasakan Kasih yang Kumiliki bagimu ini. 

Dengan KasihKu itu berarti bahwa Aku tidak menginginkan anak-anak Allah menderita. 

Aku akan mengajak kamu semua, yang akan menyaksikan Kebenaran setelah peristiwa
Peringatan itu, dan memperlihatkan KasihKu kepadamu.  

Kamu dan semua orang yang menjadi milikKu didalam pikiran, tubuh dan jiwa, akan diberi
dengan hadiah yang paling indah melebihi pengertianmu. 

Firdaus yang baru menantikan kamu dan bumi ini, yang kau rindukan ini,  tak akan ada
artinya apa-apa ketika kamu menyaksikan Kerajaan yang telah dipersiapkan itu. 

Anak-anakKu, ada banyak yang perlu kau saksikan dihadapanmu. Rasa takut tidaklah perlu. 
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Sebaliknya, ingatlah bahwa kamu akan diberi dengan kehidupan kekal. 

Kamu akan diselimuti dengan kelimpahan yang besar hingga kamu tidak menginginkan apa-
apa lagi.

Warna, aroma, kasih, akan kau rasakan bagi semua yang ada disekitarmu, damai didalam
keluargamu,  tak  ada  lagi  rasa  takut,  jiwamu  penuh  dengan  kasih  Allah,  dan  tubuhmu
sempurna, bagaimana bisa kamu tidak merindukan KerajaanKu?  

KerajaanKu akan menjadi rumahmu yang baru ketika Surga dan bumi akan menyatu dan
orang-orang  yang  mati  yang  mau  menerima  Aku  sebagai  Juru  Selamat  mereka,  akan
dibangkitkan  untuk  bersatu  dengan  keluarga  mereka,  saudara-saudara  mereka,  didalam
kasih dan kebahagiaan.  

Keringanan yang kau rasakan, karena dunia yang berdosa ini ditempat mana kamu tinggal
saat  ini,  sudah  tidak  ada  lagi  disana,  akan  membawa  kebahagiaan,  ketenangan  dan
kepuasan. 

Tak ada lagi kekhawatiran, rasa takut, kecemasan ataupun dosa. 

Kamu masih memiliki kehendak bebas namun hal itu sudah berbeda. Kamu akan hidup
didalam persekutuan yang sempurna denganKu, seturut Kehendak Ilahi yang kudus dari
BapaKu. Dia telah menunggu dengan sabar bagi saat ini. 

Dengan sabar Aku mempersiapkan semua anak-anak Allah agar tidak ada satupun jiwa yang
musnah. 

Karena itu, anak-anakKu yang terkasih, janganlah takut. 

Penderitaan  ini  tidak  akan berlangsung  lama.  Ia  akan digantikan  dengan rumah dimana
semua anak Allah akan tinggal. 
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Ini adalah janjiKu kepada kamu semua. Janganlah bersedih, takut ataupun khawatir, karena
semua itu tidaklah perlu. 

Belajarlah untuk lebih mengasihi Aku. Semakin besar kamu mengasihi Aku semakin besar
kamu percaya kepadaKu. 

Hanya dengan begitu maka rasa takut itu akan meninggalkan kamu. 

Hanya dengan begitu kamu benar-benar bebas. 

Aku mengasihi kamu semua. Janganlah lupa akan hal ini, terutama ketika kamu khawatir
akan masa depanmu. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

428.  Doa  permohonan  :  Pergilah  sekarang  dan  sebutlah  permintaan  ini  sebagai
‘Panggilanku kepada Yesus’

Senin, 14 Mei 2012, jam 18.00

PuteriKu  yang  terkasih,  hadiahmu  kepadaKu  telah  diterima,  dan  akibatnya  hal  itu  akan
menyelamatkan  5  juta  jiwa  berikutnya.  (jiwa  yang  dimaksud  disini  adalah  adanya
penderitaan pribadi yang dipersembahkan oleh MDM dan tidak mengacu kepada seluruh
dunia ini, karena ada milyaran jiwa-jiwa sedang diselamatkan melalui doa).

Adalah  keinginanKu  untuk  mengakhiri  penderitaanmu  dan  melalui  hadiah  yang  amat
berharga  yang  kau  berikan  kepadaKu  ini  berarti  bahwa  Aku  bisa  menyelamatkan  lebih
banyak lagi anak-anak Allah. 
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Janganlah lupa bahwa misi ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Aku
membutuhkan pertolonganmu dan orang-orang lain untuk melakukan hal ini. 

Janganlah kamu merasa kesepian karena Aku mengasihi  kamu dan Aku ada bersamamu
sepanjang waktu. Ada lebih banyak lagi anak-anak Allah yang akhirnya mau mendengarkan
SuaraKu. 

Karya Roh Kudus akan menghasilkan buah dan segera kasih Allah akan dirasakan didalam
hati yang paling tandus sekalipun. 

Jiwa-jiwa yang tersesat, kosong dan tandus, akan merasakan sebuah kobaran api Kasih dan
memiliki keinginan yang besar untuk menjadi bagian dari KerajaanKu Yang Baru diatas bumi.
Banyak orang yang tidak mengerti mengapa, namun mereka tak bisa menyangkal adanya
perasaan kehangatan, kasih dan damai itu.  

Banyak sekali  yang akan merasa terkejut dan ingin berbicara denganKu. Kini kamu harus
mempersatukan  orang-orang  dari  mana  saja  untuk  memohon  karunia  KasihKu.  Mereka
harus memohon karunia yang istimewa itu agar mereka bisa diberi.  

Kamu,  puteriKu,  hendaklah  mempersembahkan satu hari  dalam seminggu  untuk  hal  ini.
Setiap jiwa yang tersesat harus meminta kepadaKu agar menolong mereka. Jika permintaan
mereka sesuai dengan Kehendak KudusKu maka Aku akan menjawab doa-doa mereka. Hal
ini akan menciptakan sebuah ikatan yang lebih kuat antara mereka dengan Hati KudusKu
serta KerahimanKu yang besar ini.  

Pergilah sekarang dan sebutlah permintaan ini sebagai ‘Panggilanku kepada Yesus’

PuteriKu yang terkasih, lakukanlah hal ini secepat mungkin, karena Aku ingin memastikan
bahwa  jiwa-jiwa  itu,  terutama  mereka  yang  tidak  mau  mengakui  hal  ini,  akan  mau
menerimanya. Akhirnya mereka akan menyadari betapa dekatnya Aku dengan setiap jiwa.

Katakanlah kepada mereka bahwa Aku mengasihi setiap orang dan Aku tidak mengecualikan
satu orang pendosa sekalipun, betapapun besarnya dosa mereka. 
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Apa yang Kuminta dari mereka adalah agar mereka datang kepadaKu dan memintaKu untuk
menolong mereka. 

Yesusmu 

429. Meterai Kedua : Perang Dunia 3 

Rabu, 16 Mei 2012, jam 03.10 

PuteriKu yang terkasih, Aku harus memberitahu kamu bahwa sebuah perang dunia ke tiga
akan terjadi di dunia. 

Air mataKu mengalir seperti yang kau lihat sendiri. (Ketika Maria sedang menuliskan pesan
ini, sebuah air mata mengalir pada foto Yesus yang ada dihadapannya).

Meterai Kedua akan segera dibuka seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes Penginjil didalam
Kitab Wahyu. 

Ia akan mulai di Eropa.

Sistem  perbankan  akan  menjadi  penyebabnya  dan  Jerman,  sekali  lagi,  akan  terlibat
didalam tragedi ini seperti yang terjadi pada dua peristiwa sebelumnya. 

Ketika ia dimulai, banyak negara akan berusaha menyelamatkan eknominya, dan bencana
itu akan mengenai Yunani serta banyak kejatuhan terjadi di Perancis.

Timur Tengah juga akan terlibat dengan Israel dan Iran akan berperang dan Suriah akan
memainkan peranan besar didalam kejatuhan Mesir. 
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PuteriKu, Aku membangunkan kamu untuk mengatakan hal ini,  bukan untuk menakut-
nakuti kamu, tetapi untuk mendorong doa yang lebih banyak lagi bagi Eropa saat ini. 

Karena  perang  dan  tidak  adanya  uang,  banyak  panenan  akan  gagal,  dan  hal  ini  akan
menuju kepada dibukanya Meterai Ketiga yang berarti munculnya kelaparan. 

Inilah  sebabnya  mengapa  Aku  sekarang  mendorong  semua  anak-anak  Allah  untuk
menyimpan makanan kering dan yang tak dapat rusak, untuk memberi  makan kepada
keluarga-keluargamu.  Adalah penting  untuk  menanam sendiri  makananmu jika hal  itu
mungkin. 

Tetapi ingatlah, bahwa doa bisa membatalkan banyak dari penderitaan ini. 

Pengaruh  dari  perang  ini  adalah  bahwa  Gereja  Katolik  di  dunia  akan  dipaksa  untuk
menjadi satu gereja tunggal di dunia dengan alasan demi penyatuan. 

Penyatuan  ini,  atau  yang  merupakan  damai  yang  palsu,  akan  mejadi  kenyataan  setelah
antikris muncul dan menciptakan perdamaian yang palsu serta apa yang disebut sebagai
akhir dari peperangan itu. 

Pakta perdamaian ini akan melibatkan dunia Barat hingga Cina dan Rusia menjadi terlibat
dalam masalah-masalah dunia. 

Mereka (Cina dan Rusia) akan menimbulkan ancaman kepada ‘Binatang Bertanduk Sepuluh’,
Eropa, dan akan menguasai mereka (Eropa) untuk memasukkan paham komunismenya. 

Si Naga Merah (Cina) baru saja memperoleh pijakan yang kuat di dunia karena penguasaan
mereka atas keuangan dunia. 

Naga Merah dan Beruang Rusia tidaklah mengasihi Allah. 
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Mereka itu dituntun oleh antikris yang berasal dari timur dan yang bersembunyi dibalik
pintu-pintu tertutup. 

Ketika nubuatan ini terjadi maka seluruh dunia akan mempercayai pesan-pesan ini. Maka
saat itu tak ada keraguan lagi. 

Maka daraskanlah doa Perjuangan ini karena ia bisa membantu meringankan pengaruh dari
peristiwa-peristiwa itu. 

 

Doa Perjuangan (54) : Doa kepada Bapa untuk meringankan akibat dari Perang Dunia 3 

Oh Bapa Surgawi, demi nama PuteraMu terkasih, Yesus Kristus,  

Yang sangat menderita demi dosa-dosa umat manusia, tolonglah kami di saat-saat yang
sulit yang kami hadapi ini

Tolonglah kami agar bisa bertahan menghadapi penganiayaan yang direncanakan oleh
para penguasa serakah dan mereka yang ingin menghancurkan Gereja-gerejaMu serta
anak-anakMu 

Kami mohon kepadaMu, Bapa yang terkasih,  berilah makan kepada keluarga-keluarga
kami  dan  selamatkanlah  kehidupan  mereka  yang  akan  dipaksa  untuk  berperang
melawan keinginan mereka sendiri  

Kami mengasihi Engkau, Bapa yang terkasih 

Kami mohon kepadaMu, tolonglah kami di saat kami membutuhkan 

Selamatkanlah kami dari cengkeraman antikris

Tolonglah  kami  untuk  menghindari  tanda  ini,  tanda  dari  binatang  ini,  dengan  cara
menolak untuk menerimanya

Tolonglah mereka yang mengasihi Engkau agar tetap setia kepada Sabda KudusMu setiap
saat

Agar Engkau bisa melimpahi kami dengan rahmat untuk bertahan hidup didalam tubuh
dan jiwa kami. 

Amin 
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PuteriKu, Aku tahu bahwa berita ini mengejutkan, tetapi ingatlah bahwa doa dan Meterai
dari Allah Yang Hidup didalam doa Perjuangan (33) akan melindungi para pengikutKu.

 

Sisa GerejaKu, kamu anak-anakKu, akan tetap hidup meski hal itu tidaklah mudah. 

Kamu akan diganggu karena iman Kristianimu, namun kamu tak akan pernah menolak atau
menyangkal Aku. 

Bagi hal  ini  kamu akan memperoleh hadiah. HadiahKu yang berupa Meterai dari Allah
Yang Hidup akan membuatmu tak terlihat oleh para musuhmu. 

Daraskanlah  doa  itu  setiap  hari  sejak  saat  ini  dan  seterusnya.  Simpanlah  doa  ini
didekatmu di rumahmu dan buatlah ia diberkati oleh imam. 

Mulailah persiapanmu segera karena hari kejatuhan itu di Eropa sudah tidak jauh lagi. 

Yesusmu 

430.  Perawan Maria : Para visiunerku di seluruh dunia akan diminta untuk berdoa guna
mencegah bahaya-bahaya yang berhubungan dengan sebuah perang dunia.

Rabu, 16 Mei 2012, jam 09.00

Anakku, tetaplah kamu kuat didalam karya bagi PuteraKu ini. 

Adalah  penting  agar  semua  yang  percaya  akan  kebenaran  dari  Sabda Kudus  ini,  yang
sedang diberikan kepada dunia saat ini, tetap tenang. 
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Kewajibanmu adalah menanggapi perintah-perintah dari Puteraku. Doa dan percaya akan
Puteraku akan mendatangkan keselamatanmu.  

Karunia yang berupa Meterai Allah Yang Hidup adalah merupakan perlindunganmu yang
paling besar pada saat perang ataupun perselisihan. 

Dengan bersumpah setia kepada Allah Bapa, melalui penerimaan karunia ini, maka kamu
akan tetap bebas. 

Janganlah lupa akan kuasa dari doa dan betapa ia bisa meringankan akibat dari peristiwa-
peristiwa ini. 

Yang menyedihkan,  banyak dari  peristiwa-peristiwa ini  harus terjadi  karena hal  itu telah
dinubuatkan. 

Anak-anak,  aku memanggil  semua orang yang menghormati  aku,  Ibumu yang terberkati,
agar menyadari bahwa ini adalah panggilan dari Surga.

Semua visiunerku di  dunia akan diminta untuk berdoa guna mencegah bahaya-bahaya
yang berhubungan dengan sebuah perang dunia. 

Kamu  harus  berteguh  didalam  penderitaanmu  dan  mempersembahkan  hal  itu  sebagai
hadiah kepada Allah Bapa.  

Berdoa Rosarioku setiap hari adalah penting saat ini,  apapun Gereja Kristiani yang kau
peluk.  

Hendaknya kamu mendaraskan doa itu karena ia memberikan perlindungan bagi bangsa-
bangsa yang banyak mendaraskannya setiap hari.
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Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  bagi  Eropa  saat  ini,  datanglah  kepada  Puteraku  dan
mintalah  kepadaNya  kekuatan,  keberanian  dan  keteguhan  hati  yang  diperlukan  untuk
mempertahankan kepercayaanmu kepada Allah.  

Ibumu yang mengasihi 

Ratu Surga dan Bumi

Bunda Keselamatan 

431. Bentuklah kelompok-kelompok doa yang berdevosi kepada ‘Jesus to Mankind’ ini

Rabu, 16 Mei 2012, jam 17.38

PuteriKu yang terkasih, Aku menekankan kepada semua orang yang percaya kepadaKu,
bahwa penting sekali untuk berdoa bagi bangsamu. 

Untuk bisa melakukannya secara efektiv maka bentuklah kelompok-kelompok doa yang
berdevosi kepada ‘Jesus to Mankind’ ini. 

Manfaatkanlah  kelompok-kelompok  doa  ini  untuk  mendaraskan  semua  doa  Perjuangan
yang diberikan kepadamu. 

PuteriKu, Maria, akan mengatur agar doa-doa itu bisa dicetak dimana saja kamu berada. 

Sebarkanlah Sabda KudusKu ini kepada semua pejabat Gereja.

Beberapa akan ada yang menolak pesan-pesanKu ini. 

Yang lainnya lagi akan mau menerimanya dengan kasih didalam hati mereka. 
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Namun sebagian besar, kamu akan dicemooh dan ditolak dalam Nama KudusKu. 

Kamu  akan  menderita  seperti  para  rasulKu  menderita,  dan  kamu  menjadi  bahan
tertawaan pada beberapa bagian GerejaKu di dunia. 

Penghinaan verbal dan kasar ini akan semakin meningkat dan kamu akan disakiti. Namun
Aku berkata hal ini. 

Ingatlah  bahwa kebencian  yang  diarahkan kepadamu akan membuktikan  bahwa Akulah,
Yesusmu, yang berbicara kepadamu dari Surga.  

Karena  penderitaan  ini  Aku  akan  membuatmu  bangkit  berkali-kali,  setiap  kali  kamu
ditendang hingga tersungkur. 

Aku akan membangkitkan kamu dan membuatmu semakin kuat dari pada sebelumnya. 

Mengapa Aku melakukan hal ini? Aku melakukan hal ini agar kamu layak dan kuat untuk
mewartakan Sabda KudusKu. 

Hanya  dengan  begitu  kamu  bisa  menerima  Karunia  yang  lebih  besar  lagi  yang  akan
Kuberikan kepadamu melalui Roh KudusKu.  

Karena itu bangkitlah dan majulah kamu untuk mempersiapkan bangsamu agar mereka
bisa menerima perisai yang diperlukannya untuk menghindari Tanda dari Binatang itu. 

Janganlah lupa akan pentingnya Meterai dari Allah Yang Hidup. 
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Ia akan memberi perlindungan bagi kamu dan keluargamu bukan saja didalam roh namun
juga perlindungan jasmani.

Kamu diberkati karena bisa menerima Meterai itu, maka kewajibanmu adalah memastikan
bahwa ada sebanyak mungkin anak-anak Allah dimana saja bisa menerimanya juga. 

Ingatlah  bahwa  Aku  berada  disamping  semua  para  pengikutKu  setiap  saat,  dan  ketika
mereka  melaksanakan  karyaKu  mereka  akan  menerima  Rahmat  yang  istimewa  yang
membuat mereka menjadi berani, kuat dan terarah dalam upaya menyelamatkan jiwa-jiwa
setiap orang, pria, wanita dan anak-anak, di seluruh dunia. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

432. Perawan Maria : Meterai itu telah dinubuatkan didalam Kitab Yohanes 

Kamis, 17 Mei 2012, jam 08.50

Anakku, anak-anak Allah akan bisa melindungi iman mereka, keberanian dan keselamatan
mereka dalam segala peperangan jika mereka terus mendaraskan doa Perjuangan ‘Meterai
Allah Yang Hidup’. 

Ini merupakan salah satu Meterai Perlindungan yang terakhir dan terbesar yang dikirimkan
dari Surga diantara semua doa yang diberikan kepada umat manusia. 

Hal  itu  untuk  mempertahankan  semua  orang  selama  saat  penganiayaan  mendatang,
terutama pada saat-saat dibawah penguasaan serta perang. 

Meterai ini telah dinubuatkan didalam Kitab Yohanes dan memiliki berbagai kuasa ilahiah
didalamnya. 

Peluklah  ia  dan  gunakanlah  untuk  melindungi,  bukan  saja  dirimu  sendiri,  tetapi  juga
keluargamu. 
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Pengingat ini diperlukan bagi saat ini. 

Pergilah dalam damai.

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

433.  Satu  Gereja  yang  akan  tetap  tegak  berdiri,  tak  terkalahkan,  hingga  bangkitnya
Yerusalem Baru 

Jumat, 18 Mei 2012, jam 10.48

PuteriKu  yang  terkasih,  ketahuilah  sekarang  bahwa penyebaran  dari  Roh  KudusKu  akan
semakin marak di dunia.  

Kobaran  api  Kebenaran  akan  menggairahkan  dunia  dan  memenuhi  jiwa  banyak  orang
dengan rasa takjub atas KerahimanKu yang besar.  

Banyak  sekali  perbincangan  akan  berlangsung  dan  sejak  itulah  sisa  PasukanKu  akan
bangkit dan menjadi kekuatan yang besar didalam pertempuran melawan antikris. 

Sisa Gereja Kristiani akan menyebarkan Kitab Injil yang kudus ke segala penjuru dunia. 

Api akan tercurah kepada mereka yang berusaha menyakiti Sisa GerejaKu. Hanya sedikit saja
yang bisa bertahan menghadapi Kebenaran dari Sabda KudusKu ketika hal itu diperlihatkan
pada mereka. 

Banyak sekali jumlah mereka hingga jumlahnya melebihi 20 juta. 

Para pemimpin akan muncul diantara kamu dan kamu harus menjalankan imanmu secara
sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu. 
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Kamu akan menjalani sebuah Perjuangan dari ajaran-ajaranKu dan doa-doa PerjuanganKu
akan menjadi senjatamu untuk mengalahkan musuh. 

Orang-orang  yang belum dikenal  akan menjadi  dekat,  orang-orang dari  berbagai  negara
akan bersatu bersama dan agama-agama yang dahulu terpecah karena perbedaan mereka,
akan menjadi satu. 

Satu sisa Gereja akan tetap tegak berdiri,  tak terkalahkan,  hingga bangkitnya Yerusalem
Baru 

Inilah saatnya ketika KedatanganKu Yang Kedua akan terjadi. 

Ketika YerusalemKu Yang Baru itu bangkit dari  debu,  dimana mereka yang menentang
Aku mengira bahwa GerejaKu di dunia telah terbakar habis.  

Kemudian terjadilah hal itu. 

Awal Yang Baru.

Zaman Yang Baru.

Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru. 

Akhirnya saat bagi Kehendak Ilahi dari BapaKu akan terjadi. 

Bangkitlah  sekarang,  PasukanKu.  Bukalah  dan  lebarkanlah  sayap-sayapmu.  Janganlah
menyimpang dari Kebenaran yang ada didalam Kitab Injil. 

Janganlah meragukan kalimat yang ada didalam Kitab Suci. 
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Bagi  kamu,  termasuk  para  anggota  GerejaKu  di  dunia,  yang  bersedia,  bukalah  hatimu
terhadap Kebenaran. 

Kitab Injil ada didalam Sabda Kudus Allah. Kitab Injil berisi seluruh Kebenaran. 

Ia tidak berbohong. 

Jika kamu menyangkal Kebenaran yang ada didalamnya maka kamu menolak Sabda Allah.

Juru Selamatmu 

Yesus Kristus 

434. Allah Bapa : Janganlah takut pada TanganKu, melainkan tangan para musuhmu

Jumat, 18 Mei 2012, jam 15.20

Hari ini Aku berbicara kepadamu, puteriKu yang terkasih, untuk memberi penghiburan bagi
mereka yang merasa takut akan masa depan mereka. 

Masa depan, anak-anak yang terkasih, terletak pada TanganKu Yang Kudus. 

Saatnya  telah  tiba  bagi  Kerajaan  yang  baru  itu,  dimana  PuteraKu  yang  terkasih  akan
memerintah.  

Ini adalah tahap akhir ketika dunia sedang dipersiapkan untuk melahirkan orang-orang yang
mengasihi PuteraKu, dan pada saatnya juga, mengasihi Aku.  

Banyak sekali yang akan terjadi agar Kehendak IlahiKu digenapi dan doa, kesabaran serta
keberanian adalah diperlukan. 
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Janganlah takut pada TanganKu, melainkan tangan para musuhmu. 

Banyak  sekali  kejahatan  terjadi  di  dunia  ini  dan  saatnya  telah  tiba  bagiKu  untuk
menghukum bangsa-bangsa yang menganiaya anak-anakKu di dunia ini. 

Sementara pertempuran itu dimulai, maka Rumah-rumah yang menghormati Aku, Allah
Bapa, akan diperbaharui. 

Segera mereka akan menyadari  betapa mereka telah menolak Mesias yang sejati yang
Kuutus ke dunia, didalam diri PuteraKu Yesus Kristus, untuk memberi keselamatan kepada
dunia ini.  

Kemudian mereka yang percaya akan PuteraKu dan Aku, Allah Yang Maha Tinggi, akan
bangkit bersama-sama untuk mempersiapkan tempat sehingga Kedatangan Yang Kedua
dari PuteraKu bisa terjadi.  

Hanya setelah pemurnian itu selesai maka PuteraKu akan datang kembali.  

Pemurnian yang Kukatakan ini  adalah ketika orang yang baik akan dipisahkan dari  orang
yang  jahat.  Mereka  yang  menjalani  kehidupannya  dengan  berbagai  kebohongan  yang
ditanam didalam hati mereka oleh setan, masih memiliki kesempatan untuk bertobat. 

Segala upaya akan Kulakukan untuk menyelamatkan mereka dari binatang itu karena Aku
tidak akan menyerahkan anak-anakKu dengan begitu mudahnya. 

Melalui  berbagai  campur  tangan  Ilahiah,  yang  disucikan  olehKu,  Aku  akan  berusaha
merengkuh mereka kedalam Tangan KerahimanKu untuk menyelamatkan mereka. 
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Percaya dan pasrah kepadaKu adalah jalan menuju Kehidupan Kekal. 

Hanya melalui PuteraKu, Juru Selamat umat manusia, kamu bisa datang kepadaKu, Bapa
semesta alam.   

Untuk bisa datang kepadaKu kamu harus diselamatkan dari dosa. 

Untuk bisa diselamatkan dari dosa, kamu harus menebus dirimu sendiri di Mata PuteraKu.

Seperti halnya Aku mengutus PuteraKu pertama kalinya untuk memberimu keselamatan,
maka Aku juga mengutusNya sekali lagi untuk menyelamatkan kamu untuk yang terakhir
kalinya, sebelum Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru itu menjadi satu. 

Mereka yang menolak Kerahiman yang besar dari PuteraKu, setelah Perjuangan terakhir ini
untuk  membawa  semua  anak-anakKu  kedalam  Firdaus,  sebagai  warisan  mereka,  akan
musnah selamanya.  

 

Tak ada jalan untuk kembali setelah hal itu terjadi. 

Janganlah lupa Siapa Aku ini. 

Aku adalah Allah Bapa dan Aku menciptakan kamu.  

Aku mengasihi kamu.

Aku ingin membawa pulang kamu semua namun betapa air mataKu mengalir deras. 
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Hal  ini  karena  ada  banyak  sekali  jiwa  yang  tak  bisa  diselamatkan  kecuali  mereka  mau
berbalik dan meminta tolong kepadaKu untuk menyelamatkan mereka. 

Panggilan dari Surga ini telah dinubuatkan. 

Hanya Anak Domba Allah,  PuteraKu,  yang  memiliki  kuasa  untuk  membuka kepadamu
peristiwa-peristiwa yang ada didepanmu.  

Hanya Dia yang bisa membuka Meterai-meterai itu. 

Dia melakukan hal itu saat ini dengan pertolongan Malaikat ke tujuh, Utusan ke tujuh. 

Bukalah matamu dan terimalah kenyataan bahwa pada akhirnya Kitab Kebenaran yang
dinubuatkan itu kini sedang dibuka bab demi bab, dihadapan matamu. 

Terimalah hal itu sebagai sebuah Hadiah, karena ia membawa kehidupan kekal bagimu. 

Bapamu yang mengasihi di Surga 

Allah Yang Maha Tinggi 

435. Perawan Maria : Setan menyerang mereka yang sangat mengasihi Allah. 

Minggu, 20 Mei 2012, jam 00.15

Anakku,  ketika  semakin  banyak  anak-anak  Allah  yang  bersedia  menerima  pesan-pesan
kudus ini, semakin banyak pula orang yang menolaknya. 

Semua orang yang dekat dengan PuteraKu, akan digodai oleh setan agar mereka berpaling
dariNya.    
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Mereka  akan  paling  banyak  menderita  dan  keraguan  akan  menghalangi  pikiran  mereka
terhadap kebenaran ini. 

Setan menyerang mereka yang sangat mengasihi Allah. 

Jika setan bisa membutakan mereka terhadap kebenaran, maka dia menang. 

Mereka yang menghormati aku, sebagai Bunda Allah, akan menjadi sasaran dimana setan
akan menarik mereka menjauhi Kitab Kebenaran. 

Setan tak akan pernah menyerah. Dia melakukan siksaan yang mengerikan kepada jiwa-jiwa
yang mengasihi agar jiwa-jiwa itu menyangkal Sabda Allah. 

Aku meminta kepada semua yang mengasihi Puteraku, agar mendengarkan panggilanku.
Kamu harus mendengarkan ketika Puteraku berbicara kepadamu.   

Janganlah  kamu  menolak  kesempatan  untuk  menolong  saudara-saudaramu  untuk
mendapatkan kehidupan kekal yang dijanjikan kepada mereka.  

Jangan biarkan  keraguan  yang ditanam oleh si  penipu  menghalangi  jutaan jiwa untuk
diselamatkan. 

Ini adalah perlawanan sengit yang akan menyerang kamu sejak saat ini.

Kamu  harus  memanggil  aku,  Ibumu,  untuk  menolongmu,  mengarahkan  kamu  dan
menuntunmu menuju jalan yang benar. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 
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436. Berdoalah agar kamu bisa membedakan para nabi yang benar dari mereka yang tidak
berbicara dalam Nama KudusKu

Minggu, 20 Mei 2012, jam 18.10

PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada semua anak-anak Allah bahwa para nabiKu di
dunia saat ini akan ditolak sejak dini.  

Mereka yang mengaku datang dalam namaKu saat ini, tetapi tidak menerima pesan-pesan
dari Allah, akan diterima dan dipercaya. 

Mereka yang mewartakan Sabda KudusKu dan yang bernubuat dalam nama BapaKu akan
menderita penolakan yang paling besar. 

Imam-imam dan para pejabat Gereja akan menyerang para nabiKu saat ini karena setan
telah membutakan mereka terhadap Sabda KudusKu. 

Biarlah  siapa  saja  yang  berusaha  menghalangi  para  nabi  Allah  yang  benar,  tahu  bahwa
mereka melakukan dosa berat di mata Allah. 

Para  hamba  kudus  serta  mereka  yang  mewartakan  ajaran-ajaranKu  akan  dihukum  jika
mereka berusaha mengganggu Misi yang kudus ini. 

Bagi mereka yang tidak percaya akan Sabda KudusKu yang diberikan kepada dunia saat
ini, kamu harus tetap diam. 

Karena jika tidak begitu dan kamu terus menyangkal Aku, kamu akan harus bertanggung-
jawab dan kamu akan menangis dan memohon kepadaKu agar mengampuni kamu.  

Sebab sejak itu kerusakan yang kau timbulkan akan dirasakan dimana jiwa-jiwa menjadi
musnah. 

330



The Warning Indo 2012

Janganlah menolak Sabda KudusKu yang diberikan kepadamu melalui para nabi. 

Peluklah  ia  dan  terimalah,  karena  banyak  sekali  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk
mempersiapkan seluruh umat manusia bagi KerajaanKu Yang Baru.  

Ingatlah hal ini. 

Ketika manusia menolak Sabda KudusKu maka itulah saatnya ketika setan menjelajahi bumi
ini. 

Ketika hamba Allah yang setia menolak Aku, hal ini laksana pedang yang menusuk Aku. 

Itulah penolakan yang paling menyakitkan. 

Datanglah kepadaKu, kamu semua. Jika kamu tidak percaya, berdoalah agar kamu segera
diperlihatkan kepada kebenaran. 

Jika kamu merasa ragu, berpalinglah kepadaKu dan mintalah agar Aku membuka hatimu. 

Biarlah  Aku  memenuhi  kamu  dengan  rahmat  sehingga  kamu  bisa  menolong  Aku
mengumpulkan jiwa-jiwa dari setiap bagian dunia ini pada waktunya. 

Janganlah kamu percaya bahwa KedatanganKu Yang Kedua itu bisa atau akan terjadi tanpa
pertolongan dari  para nabiKu,  yang diutus untuk mempersiapkan kamu agar kamu layak
memasuki KerajaanKu.  

Berdoalah  agar  kamu  bisa  membedakan  para  nabi  yang  benar  dari  mereka  yang  tidak
berbicara dalam Nama KudusKu

Celakalah  mereka yang  mengacaukan  para  nabiKu  karena  mereka harus  bertanggung-
jawab atas penentangan mereka terhadap BapaKu Yang Kudus, Allah Yang Maha Tinggi. 
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Pergilah dan bukalah matamu. 

Lihatlah ketika Aku menyatakan kebenaran itu kepadamu. 

Janganlah kamu memalingkan kepalamu. 

Janganlah kamu menutup matamu.

Inilah saatnya bagimu untuk memilih. 

Ikutlah Aku dan tolonglah menuntun anak-anakKu menuju Kehidupan Kekal.  

Jika  kamu membelakangi  Aku,  maka kamu telah  meluputkan jiwa-jiwa dari  kesempatan
untuk bisa menebus dirinya sendiri di mataKu. 

Yesusmu 

437. Waktunya semakin dekat bagi terjadinya Peringatan itu 

Senin, 21 Mei 2012, jam 20.15

PuteriKu yang terkasih, waktunya semakin dekat bagi terjadinya Peringatan itu.

Masih banyak  sekali  tugas  yang  harus  diselesaikan  untuk  mempersiapkan jiwa-jiwa bagi
KerahimanKu yang besar itu. 

Aku memanggil mereka yang mengasihi Aku agar tekun berdoa bagi pertobatan global yang
Kuinginkan itu. 
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Banyak sekali yang akan datang kepada pelukan tanganKu, dimana keringanan membanjiri
jiwa mereka karena mereka tahu bahwa Aku, Yesus mereka yang mengasihi, yang menuntun
mereka. 

Tetapi  banyak  pula  yang  akan  menentang  Kebenaran  ketika  ia  dihadapakan  kepada
mereka. Bukti yang akan Kuberikan tidak akan cukup untuk menyalakan kobaran api kasih
didalam jiwa mereka. 

Mereka itu telah dicuri  dariKu,  namun mereka tidak ingin bebas dari  dia yang menahan
mereka, binatang itu, yang telah menghancurkan jiwa-jiwa mereka.  

Sebarkanlah SabdaKu secepat mungkin, puteriKu. 

Jangan hiraukan ejekan itu, cemoohan itu, serta olok-olokan dari  mereka yang berusaha
menghentikan kamu. 

Bangkitlah dan sebarkanlah Sabda KudusKu dengan segala upayamu. 

Mereka yang mengaku berbicara dalam namaKu namun berusaha merendahkan kamu,
mereka sedang menyalibkan Aku. Bukanlah kamu yang mereka aniaya, melainkan Aku,
Juru Selamat mereka yang mengasihi. 

Pendapat manusia tidaklah penting. Apa yang penting adalah jiwa-jiwa dimana Aku ingin
menyelamatkan mereka. 

Berdoalah doa Perjuangan (55) ini untuk mempersiapkan diri bagi Peringatan itu. 

Oh Yesusku yang terkasih  
Bukalah hati semua anak-anak Allah 
kepada karunia KerahimanMu yang besar itu 

333



The Warning Indo 2012

Tolonglah mereka agar mau menerima Kerahiman IlahiMu
dengan rasa kasih dan syukur
Buatlah mereka menjadi rendah hati dihadapanMu 
dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka 
agar mereka bisa menjadi bagian dari KerajaanMu Yang Mulia 
Amin

Segera ada jutaan jiwa-jiwa di dunia akan mau mendengarkan PanggilanKu dan lebih banyak
lagi jiwa-jiwa yang bisa dan akan diselamatkan.

Janganlah  melupakan  pentingnya  berdoa  kaplet  Kerahiman  IlahiKu  setiap  hari  untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Pergilah dalam damai dan kasih. 

Yesusmu yang mengasihi.

438.  Kitab  KebenaranKu  laksana  kobaran  api,  akan  tersebar  dengan  cepat  ke  seluruh
dunia

Selasa, 22 Mei 2012, jam 15.20 

PuteriKu yang terkasih, tahap berikutnya dari Misi yang kudus ini akan segera dibuka. 

Kitab KebenaranKu laksana kobaran api, akan tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. 

Perbincangan akan berlangsung dengan cepat, dan Sabda KudusKu, dalam segala bahasa,
akan segera didengarkan. 

Semua  anak-anak  Allah  akan  mewartakan  pesan-pesanKu  dan  mereka  akan  dipenuhi
dengan Roh Kudus.

Bibir  mereka  akan  menyampaikan  Kebenaran  dan  semuanya  akan  bernubuat  dalam
berbagai bahasa sehingga Kebenaran ini bisa didengarkan dengan segera. 
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Kehausan  dari  anak-anak  Allah,  yang  berkelana  dalam kebingungan  karena jiwa mereka
dalam keadaan kosong, akan dipuaskan. 

Sakitnya rasa lapar akan KehadiranKu, akan dipuaskan ketika Aku membawa kepada jiwa-
jiwa itu makanan yang mereka butuhkan. 

Ketika  hal  ini  terjadi,  hanya  sedikit  saja  jiwa-jiwa  di  dunia  yang  tidak  menyadari  akan
KerahimanKu yang besar ini.  

Terimalah  KaruniaKu,  Sabda  KudusKu,  Kitab  KebenaranKu,  dan  telanlah  dengan  lahap.
Karena jika tanpa hal itu kamu akan menjadi seperti tubuh tanpa jiwa.

Jika kamu menelan Sabda KebijaksanaanKu, kamu akan menjadi utuh kembali.  

Ketika kamu menjadi  utuh kembali,  kamu akan siap berjalan bersamaKu menuju Zaman
Damai Yang Baru diatas bumi. 

Nantikanlah sekarang, para pengikutKu yang terkasih, karena SabdaKu yang tertulis akan
ada  bersamamu  segera  dan  kamu  akan  berbahagia  dengan  kasih  dan  damai  didalam
jiwamu. 

Keluarlah semua para pengikutKu.

Semoga kamu, orang-orang yang kau kasihi dan seluruh umat beriman akan bernubuat
dalam NamaKu. 

Berjalanlah bersamaKu sementara Aku menuntun kamu menuju Kehidupan Kekal. 
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Yesusmu yang mengasihi 

Penebus seluruh umat manusia 

439. Allah Bapa : Penderitaan di dunia ini telah disatukan dengan penderitaan PuteraKu,
Yesus, saat ini.

Rabu, 23 Mei 2012, jam 15.38 

PuteriKu  yang  terkasih,  katakanlah  kepada  semua  anak-anakKu  akan  kasih  dan
perlindunganKu yang Kuberikan kepada mereka yang memanggil Aku.   

Akhirnya  Sabda  Kudusku  di  dunia  didengarkan  dan  banyak  jiwa  yang  siap  untuk
melakukan lompatan iman yang besar  untuk  memeluk Kerahiman Ilahi  dari  PuteraKu,
Yesus Kristus. 

Sedikit  sekali  yang  mereka  ketahui  bahwa untuk  bisa  memasuki  Firdaus  Yang  Baru  itu,
Zaman Damai Yang Baru, adalah sesuatu yang sederhana saja. 

Lebih  dahulu,  tengadahlah  dan  terimalah  kenyataan  bahwa  kamu  adalah  anakKu.  

Akuilah bahwa Aku menciptakan kamu masing-masing, dan tidak satupun dari kamu yang
tercipta secara kebetulan saja, dan bahwa kamu adalah anak-anakKu. KeluargaKu. Orang-
orang yang Kukasihi. 

Kelembutan didalam HatiKu adalah penuh dengan kasih kepada kamu masing-masing.

Banyak orang yang mengira bahwa karena Aku, Alfa dan Omega, Awal dan Akhir,  dan
KuasaKu membuatKu bersikap congkak. 

Tentu saja tidak seperti ini. 
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Bagaimana bisa kasih orang tua kepada anaknya diselimuti oleh kesombongan? 

Aku  menderita  bagi  kamu  masing-masing.  Aku  menangis  atas  mereka  yang  terpisah
dariKu. Aku akan melakukan segala upaya untuk membawa anak-anakKu yang tersesat
kembali kepada KeluargaKu, KerajaanKu.   

Bayangkanlah  jika  ada orang tua  yang  ditolak  oleh anaknya.  Rasa  nyeri  yang  Kurasakan
bukanlah demi Aku sendiri, Bapa mereka, melainkan demi mereka dan Aku merasa tersiksa
jika Aku tak bisa menyelamatkan mereka. 

Penderitaan di dunia ini telah disatukan dengan penderitaan PuteraKu, Yesus, saat ini.  

Mengapa Aku melakukan hal ini? Mengapa Aku mengijinkan terjadinya penderitaan? Hal
itu adalah karena dosa. 

Para  pendosa  yang  tidak  mau  datang  kepadaKu  secara  sukarela,  mereka  hanya  bisa
diselamatkan melalui penderitaan orang-orang lain.

Mereka yang menderita didalam kehidupan ini akan menerima ganjaran dengan menerima
HadiahKu pada kehidupan berikutnya nanti. 

Pertolongan yang diberikan secara cuma-cuma oleh anak-anak yang mengasihi Aku adalah
merupakan senjata yang ampuh untuk melawan kuasa setan. 

Mereka yang berjuang bersama PuteraKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain bisa
menyelamatkan seluruh umat manusia.  

Setan memiliki kuasa sebatas apa yang diberikan kepadanya, sebuah kuasa yang tak bisa
ditarik kembali hingga saat Hari Penghakiman itu. 
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Banyak  dari  kamu,  anak-anak  yang  terkasih,  tidak  memahami  Hukum-hukum  Ilahi  yang
memungkinkan terjadinya hal itu. Tetapi percayalah kepadaKu jika Aku menyampaikan hal
ini. 

Setan akan mencuri  jiwa-jiwa dari  anak-anakKu yang tidak  percaya kepadaKu atau  akan
kebaikan yang Kuberikan kepada anak-anakKu. 

Setan  menjadi  tak  berdaya  ketika  para  pendosa  itu  mau  melakukan  kurban,  melalui
penderitaan,  untuk  menyelamatkan  para  saudara  mereka  agar  tidak  sampai  masuk
kedalam neraka. 

Setan  menjadi  lemah  ketika  anak-anakKu  berdoa  bagi  para  pendosa  itu  agar  bisa
diselamatkan. 

Doa adalah merupakan senjata dari anak-anakKu yang ingin menolong Aku menyelamatkan
seluruh umat manusia. 

Berkumpullah  bersama,  anak-anakKu,  bersama  PuteraKu,  dan  tolonglah  Aku
mepersatukan keluargaKu kembali. 

Tolonglah Aku untuk membawa kamu semua kepada Zaman Damai Yang Baru yang amat
menakjubkan itu. 

Hanya setelah itu maka KehendakKu akan terlaksana di atas bumi seperti di Surga. 

Pergilah anak-anak. Bersatulah didalam doa. 

Bekerjalah bersamaKu, Bapamu, untuk menolong menyelamatkan keluargaKu.  

Bapamu yang mengasihi
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Allah Yang Maha Tinggi 

440.  Selama Peringatan itu,  mereka yang menebus dirinya sendiri  di  mataKu tak akan
menderita sakitnya Api Penyucian 

Kamis, 24 Mei 2012, jam 18.30

PuteriKu yang terkasih, ketika waktunya tiba bagi saat Peringatan itu, ada sejumlah tanda-
tanda yang akan diberikan. 

Aku mengatakan hal ini kepadamu untuk mengingatkan semua anak-anak Allah agar mereka
mempersiapkan diri sebelumnya.  

Dua buah bintang akan bertabrakan dan banyak orang yang akan merasa ketakutan. 

Tetapi tak ada yang perlu ditakutkan karena ini merupakan hadiah yang terbesar dariKu agar
tidak ada satu jiwapun yang musnah kedalam api neraka.   

Kemudian SalibKu akan nampak di langit dan tak seorangpun yang tak bisa melihatnya. 

Banyak orang yang akan terjatuh karena rasa takut dan sebuah guncangan besar, seperti
sebuah gempa bumi, akan dirasakan. 

Kemudian terjadilah keheningan. 

Bersiaplah selalu bagi hari itu seolah hal itu akan terjadi besok. Carilah penebusan sekarang
dan sampaikanlah dosa-dosamu kepadaKu. 

Umat Katolik harus mengaku dosa. 

339



The Warning Indo 2012

Bagi mereka yang bukan Katolik, hendaknya mereka mendaraskan doa Perjuangan (24)
yang Kuberikan kepada seluruh dunia untuk memperoleh Indulgensi Penuh.

Karunia Indulgensi Penuh ini adalah bagi semua anak-anak Allah dari semua kepercayaan
dan ia memberikan sebuah proses pemurnian yang besar bagi mereka. Janganlah menolak
Karunia ini. Terimalah ia. 

Bagi  umat  Katolik  yang  mempertanyakan  KaruniaKu  ini  dan  yang  dengan  menggerutu
mengkritik KaruniaKu ini, Aku berkata hal ini.   

Apakah kamu percaya bahwa Aku tidak akan memberikan Sakramen ini kepada semua anak-
anak Allah?

Kamu  harus  bermurah  hati  dan  berbahagia  jika  Aku  melakukan  hal  ini.  Apakah  kamu
mengira  bahwa mereka tidak usah diberi Karunia sebesar ini? Jika begitu maka kamu tidak
mengasihi Aku dengan sungguh. 

Tundukkanlah kepalamu dan pujilah Allah atas Karunia yang menakjubkan ini yang diberikan
kepada umat manusia untuk menyelamatkan jiwa mereka. 

Kemudian selama Peringatan itu, mereka yang menebus dirinya sendiri di mataKu tak akan
menderita sakitnya Api Penyucian.

Mereka  yang  menyaksikan  dosa-dosa  mereka  dibuka  dihadapan  mereka,  seperti  yang
terlihat oleh mataKu, akan sangat terkejut. 

Banyak orang yang tak bisa menerima kenyataan betapa gelapnya jiwa mereka. 

Mereka yang  memperlihatkan penyesalan  akan  memintaKu  untuk  mengampuni  mereka.
Dan Aku akan melakukannya. 
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Namun ada beberapa orang yang tidak mau menyesal dan mereka akan membela diri,
didalam  hati  mereka,  atas  kekejaman  yang  mereka  lakukan  seperti  yang  nampak  di
mataKu. Mereka tak mau bertobat dan bahkan menempeleng wajahKu. 

Dengan berbagai  cara,  api  pemurnian dan penderitaan itu akan dirasakan oleh semua
pendosa. 

Lamanya waktu itu bergantung kepada besarnya dosa-dosa mereka. 

Mereka yang menjauhkan dirinya dariKu membutuhkan doa-doamu.  Mereka akan diberi
tambahan waktu lagi untuk kembali kepadaKu dan meminta pengampunan dariKu.   

Namun waktu itu bisa saja sehari atau beberapa tahun. 

Tak seorangpun yang tahu, kecuali BapaKu, tanggal dari KedatanganKu Yang Kedua. 

Waktu antara kedua peristiwa itu tidaklah sepanjang yang kau pikirkan. 

Akhirnya, anak-anakKu akan menyadari waktu yang mereka jalani ini dan mau menerima
Kebenaran itu.  

Bagi  mereka yang menyadari  kebenaran itu sekarang dan yang percaya kepadaKu,  kamu
memiliki tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang tidak mau menerima KerahimanKu.  

PuteriKu,  keinginanKu yang  terbesar  adalah  menyelamatkan seluruh dunia  ini,  termasuk
mereka yang terpisah dariKu.   
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Semua doa dari  para pengikutKu yang menyatu didalam satu suara,  bisa menolong Aku
melakukan hal ini. 

Pergilah  didalam Kasih.  Percayalah  selalu  kepadaKu  karena waktunya  singkat  sekali  dan
rencana bagi penyelamatan umat manusia berada didalam tangan BapaKu Yang Kekal.  

Yesusmu yang mengasihi 

441.  Mereka  berniat  untuk  mengusir  Paus  Benediktus  XVI  dari  Tahta  Petrus  dengan
menggunakan berbagai cara.

Sabtu, 26 Mei 2012, jam 16.00

Aku berbahagia karena kamu telah kembali bersamaKu lagi. Adalah penting agar kamu tetap
dekat denganKu saat ini, puteriKu. Waktunya amat singkat dan banyak hal yang harus kau
lakukan.  

Hari  ini  Aku  meminta  kepada  para  pengikutKu,  puteriKu  yang  terkasih,  agar  banyak
berdoa bagi WakilKu yang terkasih, Paus Benediktus XVI. Dia, hamba kudusKu, sedang
mengalami penganiayaan yang hebat dibalik pintu-pintu tertutup didalam Tahta Suci. 

Aku telah berkata kepadamu sebelumnya bahwa kelompok-kelompok Mason yang memiliki
cengkeraman kuat didalam Vatikan, ingin mengusir keluar PausKu yang terkasih.

Mereka berniat untuk mengusir dia dari Tahta Petrus dengan menggunakan berbagai cara. 

Seperti telah Kukatakan kepadamu sebelumnya, dia akan terpaksa berlari karena dia hanya
memiliki sedikit saja pilihan.

 

Saat  ini  sudah  dekat.  Maka kamu harus  banyak  berdoa  agar  dia  bisa  tetap  bertahan
selama  mungkin,  karena  segera  setelah  dia  mengungsi,  maka  nabi  palsu  itu  akan
menggantikan kedudukannya. 
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Betapa banyak air mataKu mengalir bagi GerejaKu yang terkasih di dunia saat ini. Semua
hamba-hamba  kudusKu,  yang  mau  menerima  Sabda  KudusKu,  seperti  yang  diberikan
kepadamu saat ini, dengarkanlah Aku sekarang. 

Kamu  harus  tetap  setiap  kepada  Misa  Kudus  dan  mempertahankan  Kurban  harian  itu.
Karena segera kamu akan dipaksa untuk menelan sebuah kebohongan. 

Kurban harian itu,  sebagai  penghormatan atas  PenyalibanKu serta perubahan air  anggur
menjadi  DarahKu dan roti  menjadi  TubuhKu,  akan diganti  dan disesatkan dan Aku akan
difitnah melalui hukum-hukum yang baru yang diajukan oleh nabi palsu itu. 

Janganlah kamu menerima segala sesuatu yang bukan Kebenaran. 

Janganlah  kamu  menerima  bidaah  dari  dalam  dinding-dinding  Tahta  SuciKu.  Jika  kamu
menerimanya, berarti kamu telah menjauhkan dirimu dariKu.  

Banyak dari kamu yang harus mempersembahkan Misa Kudus secara sembunyi-sembunyi
dan kamu membutuhkan segala keberanian dengan berdoa kepadaKu agar membuat dirimu
kuat. 

Perubahan-perubahan  itu  akan  dimulai  pada  Ekaristi  Kudus  itu  sendiri.  Kamu  akan
diberitahu  bahwa  Komuni  Kudus,  KehadiranKu  yang  sebenarnya,  adalah  sesuatu  yang
lain.  

Kamu  akan  diberitahu  bahwa  ia  memiliki  makna  yang  lain.  Namun  ini  adalah  sebuah
kebohongan yang mengerikan. 

Ekaristi Kudus adalah Tubuh dan DarahKu yang diberikan kepadamu yang memungkinkan
Aku untuk memenuhi kamu dengan Roh KudusKu, memberimu makanan yang diperlukan
oleh jiwamu. 
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Ketika saatnya tiba dan kamu, para hamba kudusKu, dihadapkan kepada pemaknaan yang
modern dan baru, maka ketahuilah bahwa pencemaran itu telah dimulai. 

Inilah  saatnya  kamu  membutuhkan  persiapan.  Berkumpullah  bersama  dan  belalah
Kebenaran atas PenyalibanKu. Janganlah menerima kebohongan itu, perubahan-perubahan
didalam  Misa  Kudus,  serta  Ekaristi  Kudus.  Karena  jika  kamu  menerimanya,  maka
KehadiranKu akan sirna dari semua anak-anak Allah.  

Ikutlah  Aku.  Inilah  tantangan  terbesar  yang  harus  kau  hadapi,  namun  Aku  akan
memberimu Rahmat untuk bisa membedakan kebenaran dari fiksi yang mencemarkan itu,
dimana kamu akan diminta untuk menerimanya dalam Nama KudusKu. 

Mintalah pertolonganKu sekarang melalui  doa Perjuangan (56) ini.  Doa ini  adalah bagi
imam-imam yang mencari perlindungan bagi Ekaristi Kudus. 

Oh Bapa yang terkasih, demi nama PuteraMu yang amat berharga 
yang mengurbankan DiriNya di kayu salib demi seluruh umat manusia.
Tolonglah aku agar tetap setia kepada Kebenaran 
Lindungilah aku dengan Darah Yang Amat Berharga dari PuteraMu dan berilah aku 
Rahmat  

untuk terus melayani Engkau didalam iman, kepasrahan, dan rasa hormat didalam karya 
perutusanku

Jangan biarkan aku tersesat dari makna yang sebenarnya dari Kurban Misa Kudus 
ataupun penyajian Ekaristi Kudus kepada anak-anakMu 

Berilah aku kekuatan untuk mewakili Engkau 

dan memberi makan kepada kawananMu di sepanjang jalan 

Dimana mereka harus diberi makan dengan Tubuh, Darah dan Keilahian PuteraMu, Yesus 
Kristus, Juru Selamat umat manusia. 
Amin. 

Ketahuilah bahwa Aku berjalan bersama kamu masing-masing, para hamba kudusKu yang
terkasih, setiap hari. 
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Aku mempertahankan kamu.  Bersandarlah  kepadaKu maka Aku akan mendekapmu erat
pada Hati KudusKu di saat-saat siksaan yang berat ini didalam Gereja Katolik. 

Yesusmu yang mengasihi

442. Setan akan meyakinkan kamu bahwa pesan-pesanKu ini berasal dari dirinya. 

Minggu, 27 Mei 2012, jam 18.00

PuteriKu,  banyak  sekali  para  pengikutKu  yang  mempertanyakan  mengapa  banyak  dari
nubuatan ini yang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. 

Banyak orang yang mengira bahwa Aku menimbulkan rasa takut. Namun hal ini tidak benar. 

Rasa  takut  yang  menguasai  banyak  jiwa  menunjukkan  bahwa  apa  yang  Kukatakan
kepadamu ini adalah Kebenaran. 

Seperti  orang tua yang baik  hati  akan memperingatkan anaknya tentang adanya bahaya
dalam kehidupannya. 

Kadang-kadang  bahaya  yang  dikatakan  orang  tuanya  itu  menimbulkan  rasa  takut.
Namun ini  adalah  rasa  takut sehubungan  dengan kejahatan yang  disebabkan oleh
manusia yang ada di depan.mata.

. 

Hal yang sama juga berlaku bagi kejahatan di dunia ini. Ia disebabkan oleh manusia yang
dipengaruhi oleh si penipu, setan. 

Berbagai nubuatan yang diberikan kepada umat manusia oleh Allah sejak awal zaman,
telah menimbulkan rasa takut didalam hati sementara orang. 
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Namun hal itu juga menimbulkan tawa ria pada berbagai pihak. Inilah yang terjadi sebelum
Nuh mulai  membangun Bahtera.  Sementara dia ditertawakan,  dicibirkan dan diejek oleh
mereka  yang  takut  melakukan  sesuatu  yang  diminta  dari  mereka.  Mereka  membangun
Bahtera untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. 

Mereka yang menertawakan, mengejek dan mengabaikan Nuh, dihancurkan. 

Semua nubuatan yang berasal  dari  Allah  termasuk peringatan untuk mendorong umat
manusia agar mempersiapkan diri bagi peristiwa-peristiwa itu. 

Hanya dengan cara mempersiapkan jiwamu maka kamu bisa bertahan menghadapi siksaan
karena dosa-dosa manusia yang ada didepan. 

Bagi para pengikutKu yang bertanya mengapa pesan-pesanKu menimbulkan rasa takut, Aku
berkata hal ini. 

Janganlah percaya kepada kebohongan yang ditanam didalam hatimu oleh setan, bahwa
Allah tak akan memberi pesan-pesan kepada dunia yang menimbulkan rasa takut didalam
hati anak-anakNya.  

Banyak dari kamu saat ini, terutama mereka yang mengasihi Aku, sedang menjauhi Sabda
KudusKu. 

Salah satu godaan yang paling disukai oleh setan adalah meyakinkan kamu bahwa Pesan-
pesan Ilahi tidaklah berisi nubuatan yang menimbulkan rasa takut. 

Tentu saja pesan-pesan seperti ini hanya bisa berasal dari setan. 

Betapa setan terbahak-bahak atas tipuannya yang cerdik itu. 
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Setan akan meyakinkan kamu bahwa pesan-pesanKu berasal darinya, yang dengan nekat
sekali berusaha meyakinkan kamu agar tidak mengikuti perintah-perintahKu. 

Kamu para pengikutKu haruslah diberitahu tentang Kebenaran. 

Aku harus mempersiapkan kamu dan hal itu berarti memperingatkan kamu mengenai hal-
hal  yang  akan  datang,  hanya  bertujuan  untuk  melindungi  kamu.  Untuk  menyelamatkan
kamu. 

Janganlah kamu mendengarkan kebohongan ini. 

Pesan-pesanKu diberikan kepadamu dari Kasih IlahiKu bagi seluruh ciptaan. Ijinkanlah Aku
menuntun kamu seperti orang tua yang baik hati. 

Dengan mendengarkan Aku dan mengikuti  perintah-perintahKu untuk berdoa,  maka Aku
akan melindungi kamu.  

Rasa takut bukanlah berasal dariKu. Jika kamu percaya dan pasrah kepadaKu maka kamu
tidak akan takut, betapapun besarnya kejahatan yang dihadirkan kepadamu melalui dosa-
dosa umat manusia. 

 

Satu  hal  saja  yang  jangan  kau  lakukan,  bersembunyi  dariKu  dan  menganggap  bahwa
semuanya akan baik-baik saja. 

Jika kamu melakukan hal ini maka kamu mengabaikan keberadaan setan di dunia ini. 

Terimalah  kenyataan  bahwa  setan  itu  ada.  Percayalah  bahwa  doa,  bisa  dan  akan
melemahkan kuasanya. 
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Maka dari  itu  bangkitlah dan ambillah tanggung jawab itu,  sebagai  seorang pengikutKu,
Yesus Kristus. 

Jika kamu menghadapi kebenaran, ijinkanlah Aku menuntunmu, maka rasa takut tak akan
memasuki hatimu. 

Yesusmu yang mengasihi

443. Ketahuilah bahwa 1000 tahun yang dimaksud didalam Kitab Wahyu adalah memang
seperti itu. 

Senin, 28 Mei 2012, jam 20.45

PuteriKu yang terkasih, jika orang mempertanyakan ajaran yang ada didalam Kitab Injil, ini
adalah sifat manusia yang normal.

Namun ketika orang menyesatkan ajaran-ajaran yang ada didalam Kitab Injil  agar  sesuai
dengan keinginannya sendiri, maka hal ini telah menentang Aku. 

Dan  ketika  para  hamba  kudusKu  menolak  bagian-bagian  dari  Kitab  Injil  dan
mencampakannya, seolah hal itu tanpa akibat apa-apa, maka mereka menyangkal Aku,
Putera Manusia.

 

Segala sesuatu yang ada didalam Kitab Injil  berasal dari BapaKu Yang Kekal yang telah
menyetujuinya dalam setiap kata yang ada, melalui orang-orang yang diurapiNya. 

Percayalah bahwa Sabda Kudus Allah ada didalam Kitab BapaKu, dan tidak satu katapun
yang bohong. 

Mengapa mereka yang mengaku sebagai  para ahli  dan terpelajar didalam hal  Kebenaran
yang ada didalam Kitab Injil mempertanyakan Sabda KudusKu ketika Aku menyampaikannya
kepadamu didalam pesan-pesan ini? 
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KebenaranKu  sedang  diberikan  kepadamu  saat  ini,  sekali  lagi,  untuk  menyegarkan
ingatanmu, untuk mengingatkan kamu akan ajaran-ajaran yang ada didalamnya. 

Bagi anak-anakKu di dunia ini, ketahuilah bahwa nubuatan yang ada didalam Kitab Daniel
serta Kitab Wahyu masih harus terjadi. 

Ketahuilah  bahwa  masa  1000  tahun  yang  disebutkan  didalam  Kitab  Wahyu  adalah
memang seperti itu. 

Jika hal itu dimaksudkan sebagai sesuatu yang berbeda,  maka ia juga akan disebutkan
dalam sebuah ukuran waktu yang berbeda. 

GerejaKu, Gereja Katolik, belum menyatakan kepercayaan mereka karena mereka masih
belum melakukan hal ini. 

Sisa GerejaKu, sulur-sulur yang tersisa dari Gereja Katolik di dunia akan memahami makna
yang sebenarnya dari Zaman DamaiKu yang baru di dunia.  

Kamu berada pada saat-saat akhir zaman namun dunia ini akan diperbaharui. 

Aku  memanggil  kamu  semua,  para  hamba  kudusKu.  SuaraKu  hingga  serak  karena  Aku
memintamu untuk menanggapi panggilanKu yang kudus ini dari Surga. 

Aku,  Juru  Selamatmu  yang  mengasihi,  telah  mengutus  banyak  visiuner  dan  penglihat
kepadamu  hingga  kini.  Hal  ini  akan  menolong  membuka  pikiranmu  kepada  peristiwa-
peristiwa yang akan datang.  

Aku telah menunggu hingga kini untuk menyatakan pewahyuan-pewahyuan yang terakhir
kepada dunia. Kini Aku mengutus utusanKu yang terakhir, Maria Kerahiman Ilahi, utusan ke
tujuh, untuk mempersiapkan bab yang terakhir sementara ia dinyatakan kepadamu. 
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SuaraKu laksana guntur. Ia akan terus didengar oleh seluruh bumi. Ia tak akan berhenti
hingga saat ketika Aku datang untuk menghakimi. 

Mungkin  saat  ini  kamu  tidak  mendengarkan  Aku.  Banyak  dari  kamu  yang  mengabaikan
SabdaKu dengan melalui kesombonganmu yang sangat melukai Aku.  

Yang lain-lainnya, karena rasa takut, telah mengabaikan Aku karena hal  itu lebih mudah.
Namun segera berbagai perubahan yang Kukatakan, akan terjadi. Kemudian Kebenaran itu
akan turun keatasmu. 

Kini Aku memanggilmu dan berkata hal ini kepadamu. Aku menantikan jawabanmu ya atau
tidak, saat ini atau saat mendatang. 

Aku  sedang  menanti.  Dengan  sabar  Aku  akan  terus  menanti  hingga  hari  dimana  kamu
datang dengan berlari kepadaKu untuk mencari perlindunganKu. 

Aku tak pernah menyerah dengan hamba-hamba pilihanKu, yaitu mereka yang Kupanggil
dalam kesempatan pertama. 

Ingatkah  kamu  ketika  pertama  kali  Aku  memanggilmu?  Kamu  merasakan  suaraKu  yang
berbicara  kepada  jiwamu  dan  mendorongmu  untuk  bersatu  denganKu.  Bisakah  kamu
mendengar Aku sekarang? 

Mintalah kepadaKu untuk menyatakan kepadamu sekarang,  bahwa inilah Aku,  Yesusmu,
yang  memintamu  untuk  datang  kepadaKu,  untuk  bangkit  dan  mengikuti  Aku  dalam
perjalanan  terakhir  yang  sulit  ini  menuju  Kehidupan  Kekal.  Janganlah  takut  akan
panggilanKu. Percayalah kepadaKu dan daraskanlah doa ini untuk meminta kepadaKu agar
kamu bisa mendengarkan panggilanKu. 

Doa  Perjuangan  (57)  Doa  bagi  para  pejabat  Gereja  :  Yesus  buatlah  aku  mendengar
panggilanMu. 
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Oh Yesusku yang terkasih 
Bukalah telingaku terhadap suaraMu
Bukalah hatiku terhadap panggilan kasihMu
Penuhilah jiwaku dengan Roh Kudus 
Agar aku bisa mengenali Engkau saat ini. 

Aku mempersembahkan kepadaMu kesetiaanku  
kepada segala permintaanMu kepadaku 
Tolonglah aku untuk bisa mengenali Kebenaran 
agar aku bangkit, menanggapi dan mengikuti suaraMu 

hingga aku bisa menolongMu menyelamatkan 

jiwa-jiwa seluruh umat manusia 

 
KehendakMu adalah perintah bagiku 
Berilah aku keberanian untuk membiarkan Engkau menuntun aku 
agar aku bisa mengangkat senjata yang diperlukan 
untuk menuntun GerejaMu menuju Kerajaan Yang Baru itu. 

Amin 

Ingatlah, Aku, Yesus Kristus, tak akan mengijinkan para hamba kudusKu untuk menyimpang
dari  jalan Kebenaran. Aku akan berdiri  di  setiap sudut, di  setiap jalan dan mengarahkan
kamu ke jalan yang benar. 

Kadang-kadang  kamu  akan  mengalami  frustrasi.  Kamu  menjadi  bingung.  Mungkin  kamu
tidak ingin mendengar Kebenaran ini. Kamu merasa takut. Tetapi ketahuilah hal ini. 

Aku selalu mengasihi kamu. Aku selalu berada disebelahmu.  

Aku tak akan mengabaikan kamu. 

Yesusmu yang mengasihi 
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444.  Doa  bisa  mencegah     kekejaman  yang     sedang  direncanakan     dengan    mendesak
penggunaan bom     nuklir

Selasa, 29 Mei 2012, jam 17.42

PuteriKu yang terkasih, para nabiKu, para utusanKu, dan semua visiuner yang benar di dunia
ini, sedang bersatu padu didalam roh untuk mewartakan Sabda KudusKu saat ini. 

Mereka  yang  dipilih  bagi  tugas  yang  sulit  ini,  untuk  memastikan  bahwa  jiwa-jiwa  dari
seluruh  umat  manusia  dipersiapkan  bagi  KedatanganKu  Yang  Kedua,  mereka  sedang
diperintahkan untuk berseru kepada dunia. 

Mereka akan mendesak untuk berdoa, untuk menolong orang-orang yang akan menderita
didalam peperangan mendatang. 

Waktunya sudah dekat bagi peperangan itu untuk terjadi dan banyak sekali jiwa-jiwa yang
tak berdosa akan menjadi kurban didalam teror yang penuh kebencian terhadap anak-anak
Allah ini.  

Banyak yang akan berlarian kesana kemari didalam peperangan ini dan kebingungan yang
besar akan terjadi di Timur Tengah. 

Berbagai perang kecil-kecilan akan bermunculan. 

Berbagai kelompok yang terpecah ke segala arah pada mulanya, akan menyatu menjadi
beberapa kelompok saja. 

Kemudian  pasukan  yang  lebih  besar  lagi  akan  terlibat  dengan  berbagai  bangsa  ikut
didalamnya. 

Betapa deras air mataKu mengalir karena kejahatan yang mengerikan ini yang dituntun oleh
setan yang ingin membunuh sebanyak mungkin dan secepat mungkin. 
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Berdoalah agar peperangan ini melunak. 

Berdoalah agar anak-anak Allah, melalui doa-doa mereka, bisa mencegah kekejaman yang
direncanakan dengan mendorong penggunaan bom nuklir. 

PuteriKu  yang  terkasih,  setan  akan  melakukan  segala  cara  dengan  segenap
kemampuannya  saat  ini  untuk  mendorong  agar  Gereja  Katolik  menolak  kamu  dan
menyatakan bahwa pesan-pesan ini adalah bidaah. 

Kamu harus mengabaikan semua serangan ini. Semua orang yang mengikuti ajaran-ajaranKu
hanya  perlu  mengikuti  suara  hati  mereka,  karena  dengan  begitu  mereka  akan  mudah
mengenali kebenaran. 

Jika  para  nabiKu  tidak  diberi  rahmat  dari  Surga  untuk  bertahan  menghadapi  segala
penganiayaan,  maka Sabda  KudusKu,  perintah-perintahKu,  untuk  mempersiapkan  semua
anak-anak Allah bagi KedatanganKu Yang Kedua, tak akan didengarkan.  

Seandainya tidak ada keteguhan hati dan sikap keras kepala dari semua nabi dan utusan
Allah, sejak awal mula zaman, maka anak-anak Allah akan tetap bodoh.

Sekali pengetahuan diberikan kepadamu, para pengikutKu yang berharga, janganlah kamu
merasa  takut,  karena kamu sedang  melewati  jalan  menuju Kehidupan Kekal.  Jalan  yang
lainnya,  betapapun  mulia  nampaknya,  tidaklah  berguna,  karena  ia  hanya  merupakan
godaan-godaan  yang  akan  menarikmu  menuju  perangkap  duniawi,  bukan  menuju
kepadaKu. 

Jika  berbagai  kebohongan  mengenai  Ekaristi  KudusKu  mulai  muncul,  maka  kamu  harus
berani dan berjalan menjauhinya. 
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Berdoalah memohon kekuatan, arah yang tegas serta keberanian untuk mengikuti Aku di
jalan akhir menuju Keselamatan.

Yesusmu yang nengasihi 

445.  PenderitaanKu di Taman sedang dihidupkan kembali dimana hal itu ditambah lagi
dengan sakitnya penderitaan ini.

Rabu, 30 Mei 2012, jam 15.30 

PuteriKu yang terkasih, siksaan yang dikenakan kepadamu oleh mereka yang tak memiliki
kerendahan hati yang sejati, tetapi yang mengaku berbicara dalam namaKu, kini semakin
meningkat. 

Janganlah  mendengarkan  suara  yang  lain  kecuali  suaraKu.  Janganlah  kamu  melibatkan
dirimu ataupun menanggapi mereka yang menghina Aku. 

Mereka telah membiarkan kesombongan manusia menghalangi Aku, namun hal itu masih
belum cukup, mereka juga menganiaya Aku. 

KedatanganKu  Yang  Kedua  akan  mirip  dengan  peristiwa-peristiwa yang  terjadi  saat  Aku
berada di dunia untuk pertama kalinya dulu.

Sabda KudusKu akan dipertanyakan, dikritik, diabaikan, dan kemudian ditolak. 

Yang pertama kali menolak Aku adalah milikKu sendiri, jiwa-jiwa yang paling mengasihi
Aku. Mereka akan berdiri didepan untuk melemparkan batu pertama kepadaKu. 

PenderitaanKu di Taman sedang dihidupkan kembali dimana hal itu ditambah lagi dengan
sakitnya penderitaan ini.

Aku menderita atas dosa-dosa manusia, bukan saja mereka yang hidup saat itu, namun juga
bagi mereka yang menolak Aku saat ini. 
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Mereka yang menolak Aku saat ini, telah melukai Aku lebih besar lagi karena Aku mati bagi
dosa-dosa mereka. Mereka tidak bisa belajar apa-apa. 

Kemudian mereka yang mengejek Aku dan mencungkil  mataKu keluar dengan duri,  duri
yang paling tajam dari Mahkota Duri, adalah mereka yang mewakili GerejaKu di dunia.

Mereka tak akan mau menerima KedatanganKu Yang Kedua ataupun peringatan-peringatan
yang Kuberikan kepada mereka saat ini. 

Setiap kata yang terucap dari bibirKu ditelan oleh jiwa-jiwa yang rendah hati seperti anak-
anak kecil di saat kelaparan. 

Namun  mereka  yang  diberi  makan  dengan  pengetahuan  akan  Kebenaran  dari  ajaran-
ajaranKu telah memalingkan wajah mereka untuk memandang ke tempat yang lain.  

Kerendahan hati tak lagi ada didalam jiwa dari banyak pengikutKu, hingga mereka tak lagi
bisa memperoleh manfaat dari RahmatKu yang istimewa ini. 

Kecuali kamu mau menjadi kecil di mata Allah, maka kamu tak bisa mendengar Aku. 

Kecuali kamu mau menolak kesombongan dan kecongkakanmu, kamu tak bisa merasakan
kuasa dari Roh Kudus. 

Jika kamu menolak Aku saat ini maka kamu telah menusukkan paku pertama di tanganKu.

Para hamba kudusKu, jika kamu menolak Sabda KudusKu yang diberikan kepadamu saat
ini, maka kamu telah menusukkan paku yang kedua di tanganKu. 
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Bagi jiwa-jiwa malang yang tidak merasa tertarik akan ajaran-ajaranKu ataupun Keselamatan
yang Kuberikan kepada dunia, melalui KematianKu di kayu salib, maka tak ada lagi yang bisa
menuntun mereka.  

Mereka menjadi kurban disini. Mereka tidak dituntun berjalan menuju kearahKu. Mereka
dijauhkan dari  kesempatan untuk mempersiapkan diri  menyambut KedatanganKu Yang
Kedua. 

Kini  Aku  memanggil  semua  pengikutKu  untuk  bersiap-siap.  Pertempuran  antar  umat
beriman akan segera terjadi. Yang separuhnya, bukan saja menolak pesan-pesan ini, tetapi
mereka juga berusaha menghalanginya. 

Yang separuhnya lagi  akan menggunakan pesan-pesan ini  untuk  mempertobatkan orang
lain. 

Jiwa-jiwa sederhana dan tersesat ini yang tidak mengenal Aku sama sekali, akan segera
mengenal Aku ketika Aku menyatakan Kebenaran kepada mereka selama saat Peringatan
itu. 

Akan  lebih  mudah  bagi  mereka  untuk  melihat  Kebenaran  itu  dari  pada  mereka  yang
mengaku bahwa mereka mengasihi Aku tetapi yang kini menolak Aku. 

Inilah  sebabnya  kamu  perlu  berdoa  memohon  rahmat  yang  memungkinkan  kamu  bisa
melihat  Aku,  mendengar  Aku  dan  mengijinkan  Aku  mempersiapkan  kamu  bagi
KedatanganKu Yang Kedua. 

Janganlah percaya bahwa untuk bisa sungguh mengikuti Aku di saat-saat Akhir Zaman ini,
adalah mudah. 

Karena saat ini, menerima Sabda KudusKu secara diam-diam, belumlah cukup. 
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Kamu akan menjadi seperti orang yang baru diterima dalam sebuah pasukan. Kamu perlu
berlatih, membaharui jiwamu dan datang kepadaKu melalui Sakramen-sakramen. sebelum
kamu menjadi cukup kuat dan berani untuk mewartakan Sabda KudusKu. 

Penyebar-luasan doa-doa PerjuanganKu adalah tugasmu yang pertama. 

Kamu, sebagai pasukanKu akan menjadi pasukan doa Perjuangan yang terbesar dari Tugas
SuciKu  ini  yang  pernah  ada  di  dunia.  Kamu  akan  memulai  dari  kecil,  tetapi  ia  akan
membengkak hingga mencapai 20 juta jiwa. 

Doa-doa dan penderitaan dari  sisa GerejaKu sudah cukup untuk menyelamatkan seluruh
umat manusia. Janganlah lupa bahwa doa-doamu bisa menyelamatkan jiwa para pendosa
yang paling berat sekalipun. Begitu besarnya kuasa dari doa. Karena itu bersiaplah untuk
bersatu.  Bersiaplah  dengan  baik  karena  banyak  sekali  upaya  akan  dilakukan  untuk
menghentikan kamu. Terimalah penghinaan yang kejam itu yang akan diarahkan kepadamu.

Ketahuilah bahwa segala macam alasan akan dihadirkan kepadamu untuk menghentikan
kamu dari  tugasmu ini.  Tetapi  ketahuilah  bahwa  Aku  menuntun  kamu,  mengarahkan
kamu dan membuatmu kuat. 

Ketahuilah juga bahwa kamu, pasukanKu, akan bertanggung-jawab atas keselamatan dari
jutaan jiwa. Jiwa-jiwa yang tak memiliki pengharapan sama sekali. 

Biarlah  kasihKu  menyentuh  jiwamu  dan  mengikatmu  bersama-sama  sebagai  sebuah
kesatuan, didalam persekutuan denganKu, Yesusmu.   

Ijinkanlah  Aku  menutupi  kamu  dengan  DarahKu  yang  amat  berharga  dan  melimpahkan
KaruniaKu untuk membuatmu tetap setia kepadaKu sehingga betapapun kuatnya godaan
itu, kamu tak akan pernah menolak panggilanKu kepadamu saat ini.  

Aku memberkati kamu semua, pasukanKu yang kuat.
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Aku akan menuntun kamu berjalan di setiap langkahmu menuju Zaman Damai Yang Baru. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Penebus umat manusia 

Yesus Kristus 

446. Perawan Maria : Juni, Bulan doa Perjuangan demi pertobatan 

Kamis, 31 Mei 2012, jam 21.00

Anakku,  segala upaya dilakukan oleh setan serta jiwa-jiwa yang telah dirasukinya,  untuk
menggerogoti Sabda Kudus dari Puteraku.   

Ingatlah selalu bahwa setan menanam benih keraguan yang pertama didalam hati jiwa-jiwa
pilihan.

Kutukan yang paling keras akan ditumpahkan kepada pesan-pesan kudus ini oleh mereka
yang secara erat menyatu dengan Puteraku yang amat berharga. 

Jika setan melakukan hal ini, dia akan bisa mengalahkan jiwa-jiwa. 

Jangan  biarkan  dia  sampai  melakukan  hal  ini,  anakku.  Menjauhlah  kamu  dan  jangan
berhubungan dengannya.  

Puteraku tidak akan membela Sabda KudusNya jika kamu tidak tunduk kepada godaan ini.

Tingkatan pengaruh setan ini semakin bertumbuh dan berkembang ke seluruh dunia. 
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Anak-anakku  yang  malang  sangat  menderita  hingga  aku  menangis  sedih  ketika  aku
menyaksikan kecemasan dan kesedihan mereka.

Berdoalah anak-anakku, demi perdamaian saat ini, agar anak-anak Allah dari mana saja akan
datang kepada Puteraku untuk memohon kekuatan. 

Hanya melalui campur tangan ilahi yang diberikan melalui rahmat dari doa-doamu yang bisa
meringankan penderitaan dan sakitmu. 

Puteraku sangat merindukan jiwa-jiwa agar datang kepadaNya karena hanya dengan begitu
Dia  bisa  memberi  penghiburan  yang  mereka  perlukan.  Tak  ada  lainnya  yang  bisa
memberikan keringanan atas siksaan yang kini sedang kau alami. 

Aku memintamu,  anak-anak,  untuk mempersembahkan bulan Juni  ini  bagi  pertobatan
umat manusia dan memastikan bahwa mereka mencari keselamatan. 

Sebutlah bulan ini sebagai bulan doa Perjuangan Demi Pertobatan dan berdoalah bersama
didalam kelompok-kelompok doa di seluruh dunia. 

Inilah doa Perjuangan bagi Pertobatan itu. 

Doa Perjuangan (58) demi pertobatan.

Oh Yesus yang terkasih, aku berseru kepadaMu 
peluklah seluruh anak-anak Allah dan balutlah mereka 
dengan DarahMu Yang Amat Berharga.

Semoga setiap tetes DarahMu menyelimuti setiap jiwa
untuk melindungi mereka dari setan 
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Bukalah hati mereka, terutama jiwa-jiwa yang keras membatu,
dan mereka yang telah mengenal Engkau 
namun yang masih ternoda oleh dosa kesombongan 
agar mereka mau bersujud dan memohon terang kasihMu 

agar membanjiri jiwa mereka 

bukalah mata mereka untuk melihat Kebenaran 
agar turunnya Kerahiman IlahiMu nanti melimpahi mereka 
agar mereka diselimuti oleh Cahaya KerahimanMu  

Pertobatkanlah seluruh jiwa-jiwa melalui rahmat yang kuminta dariMu

bagi ... (sebutkan nama) saat ini, Yesus yang terkasih.

Aku memohon KerahimanMu dan aku mempersembahkan puasaku ini, 

sehari dalam seminggu, 

selama bulan Juni ini, 

sebagai silih atas seluruh dosa-dosa.  

Amin 

Anak-anak, hendaknya kamu berpuasa sehari dalam seminggu, pada bulan Juni ini. 

Daraskanlah doa Rosario serta kaplet Kerahiman Ilahi setiap hari. 

Dengan melakukan hal ini, anak-anak, kamu akan bisa menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa
melalui Kerahiman dari Puteraku Yesus Kristus.  

Ibumu yang mengasihi
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Bunda Keselamatan 

447.  666 akan ditanamkan, nomornya disembunyikan ke dalam sebuah chip yang akan
dipaksakan untuk kau terima seperti jika kamu menerima vaksinasi 

Jumat, 1 Juni 2012, jam 20.15

PuteriKu  yang  terkasih,  antikris  sedang  mempersiapkan  rencana  damainya,  yang  akan
segera  diperkenalkan  setelah  peperangan  semakin  meluas  di  Timur  Tengah  dan  ketika
penderitaan dan sakit yang mengerikan menunjukkan seolah tidak ada harapan lagi. 

Kemudian dia akan muncul secara tiba-tiba dan menyatakan dirinya kepada dunia sebagai
manusia  damai,  bagaikan  sebuah  batu  permata  yang  terang,  yang  berkilauan  ditengah
kegelapan. 

Ketika  dia  muncul,  dia  akan  nampak  sebagai  sosok  pemimpin  politik  yang  paling
karismatik sepanjang masa. 

Ketampanannya,  kepribadiannya yang amat menarik dan penuh kepedulian,  akan bisa
menipu sebagian besar orang. 

Dia akan memancarkan cinta dan kasih sayang dan akan nampak sebagai orang kristiani.
Pada saatnya nanti dia akan menarik banyak pengikutnya yang akan bertumbuh semakin
besar jumlahnya hingga dia menjadi seperti Aku, Mesias. 

Seolah dia menganjurkan persatuan diantara segala bangsa dan dia akan dikasihi hampir di
setiap negara di dunia. 

Dia akan nampak memiliki kemampuan supranatural. Banyak orang akan percaya bahwa dia
diutus oleh BapaKu dan bahwa dia adalah Aku, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. 
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Orang-orang  akan  berdoa  kepadanya,  mengasihi  dia,  menyerahkan  hidup  mereka
kepadanya,  dan  dia  akan  tertawa  dan  mengejek  mereka  ketika  orang-orang  tidak  bisa
mengetahui ulahnya. 

Hal  ini  akan  menjadi  tipuan yang terbesar  sepanjang masa dan rencananya adalah  mau
mencuri jiwamu, merebut kamu dariKu.  

Dia dan nabi palsu, yang akan duduk seperti raja di Tahta Petrus, secara diam-diam akan
merencanakan sebuah agama dunia yang baru. 

Hal  ini  nampaknya seolah agama kristiani  yang menganjurkan kasih.  Namun ia bukanlah
menganjurkan saling mengasihi satu sama lain, yang berasal dari Allah. Sebaliknya ia akan
menganjurkan kasih dan kesetiaan kepada antikris dan mengasihi diri sendiri.

Kekejian ini bukan hanya berhenti disini, karena setelah mereka berhasil membujuk anak-
anak Allah, maka serangan itu akan dimulai. 

Secara mendadak, semua orang akan diminta untuk menerima Tanda Kesetiaan dari dunia
tunggal.  Sebuah  dunia  yang  bersatu  dimana  semua  orang  diminta  untuk  ikut  serta
didalamnya. 

Hal itu akan mengendalikan uangmu,  aksesmu kepada makanan dan bagaimana kamu
harus hidup. 

Banyak  aturan  yang  dibuat  agar  kamu  menjadi  tawanan.  Kunci  bagi  kamarmu,  yang
berarti kamu berada dibawah pengendalian mereka, adalah Tanda dari Binatang itu. 

666  akan  ditanamkan,  nomornya  disembunyikan  ke  dalam  sebuah  chip  yang  akan
dipaksakan untuk kau terima seperti jika kamu menerima vaksinasi.
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Sekali ia ditanamkan, ia akan meracuni, bukan saja pikiran dan jiwamu, tetapi juga tubuhmu.
Karena  ia  bisa  menimbulkan  penyakit  yang  dirancang  untuk  memusnahkan  banyak  dari
penduduk bumi ini. 

Janganlah kamu menerima Tanda itu. Dan Aku akan memberi petunjuk kepadamu apa yang
harus kau lakukan. 

Banyak orang yang akan menerima Tanda itu karena mereka merasa tak berdaya.

Meterai dari Allah Yang Hidup, doa Perjuangan (33) akan menjadi penolongmu. 

Jika  kamu  menerima  Meterai  dari  Allah  Yang  Hidup,  yang  diberikan  kepadamu  oleh
BapaKu Yang Kekal, maka kamu tidak perlu menerima Tanda itu.  

Kamu tak akan tersentuh. Rumahmu tak akan terlihat, tak akan dicari ataupun menjadi
sasaran, karena ia tak akan terlihat oleh mata dari pasukan setan. 

Hendaknya kamu menyimpan makanan yang bisa cukup dan bertahan sampai  beberapa
tahun. Hendaknya kamu menanam tanaman pangan sendiri, menyimpan airmu sendiri, dan
memiliki benda-benda suci disekitarmu. 

Sisa GerejaKu akan bertumbuh dan menyebar dan kamu akan diberi tempat bernaung jika
hal itu diperlukan. 

Banyak sekali yang harus direncanakan sekarang. 

Mereka yang menertawakan apa yang kau lakukan, atau berkata, pastilah Yesus tidak akan
memintamu melakukan semua ini? Bukankah Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan
dari para pengikutNya pada saat mereka membutuhkan?  
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Bahkan sepotong roti dan seekor ikan bisa dipergandakan. Maka tidak masalah jika kamu
hanya memiliki  sedikit  saja makanan karena Aku akan melindungi kamu dan kamu akan
aman. 

Berdoalah yang banyak bagi jiwa-jiwa yang tak bisa menghindari Tanda itu. 

Jiwa-jiwa yang tak berdosa itu akan diselamatkan asalkan mereka berada dalam keadaan
rahmat pada saat mereka dipaksa untuk menerima chip itu. 

Hendaklah kamu merencanakan untuk melindungi keluargamu dan kesetiaanmu kepada
Ekaristi Kudus serta Misa Kudus. 

Ketika  antikris  memusnahkan  semua  agama,  maka  satu-satunya  senjata  dimana  dia
menjadi tak berdaya melawannya adalah Misa Kudus serta perubahan roti dan anggur
menjadi Tubuh dan DarahKu yang ada didalam Ekaristi Kudus. 

Misa Kudus harus terus dilanjutkan. Kamu yang mengetahui hal ini hendaknya berkumpul
bersama sekarang dan memulai persiapan itu. 

Semakin  cepat  kamu  bersiap-siap  semakin  besar  rahmat  akan  diberikan  untuk
meningkatkan jajaranmu di seluruh dunia.  

Batu Karang itu akan menjadi sarat  dengan sebuah bangunan yang baru yang mereka
katakan sebagai BaitKu Yang Baru. Namun hal ini tidak benar. 

Namun ketika saat penganiayaan itu berakhir,  maka sisa GerejaKu dan umat pilihanKu
akan membuat Bait itu dibangun kembali  dan YerusalemKu Yang Baru akan turun dari
Surga. 
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Dia akan turun dengan kemuliaan. Bunyi sangkakala akan terdengar di Surga dan di bumi
pada saat yang sama. 

Dan  kemudian  Aku  akan  datang.  Kamu,  puteriKu,  akan  mewartakan  kedatanganKu  dan
banyak orang akan bersujud di tanah dan menangis dengan merasakan kesembuhan, kasih
dan kebahagiaan didalam ekstase. 

Karena akhirnya saat  yang mereka nanti-nantikan itu  tiba.  Langit  akan bercahaya,  suara
guntur akan bergemuruh, dan paduan suara para malaikat akan bernyanyi bersama dengan
alunan yang manis ketika semua anak Allah akan menyambut Mesias yang sejati.

Aku, Yesus Kristus, akan datang untuk menghakimi. Dan Surga dan bumi akan menjadi
satu. 

Dan Kemegahan Agung yang baru itu, bumi yang telah diperbaharui itu, akan muncul dan
sebuah Firdaus yang baru akan menyelimuti semua orang yang namanya tertulis didalam
Kitab Kehidupan yang akan bersatu bersama.  

Sementara itu akhir dari bumi yang lama, yang tercemar oleh noda dosa, akan terjadi dan
Zaman Yang Baru itu dimulai. 

Inilah yang seharusnya kau rindukan. Disitulah kamu berhak mendapatkan warisanmu yang
sesungguhnya. 

Pusatkanlah perhatianmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Inilah  sebabnya  kamu  harus  mengabaikan  segala  penghalang  yang  ada  dihadapanmu.
Penganiayaan. Sakit. Ngerinya kejahatan dari tangan orang-orang. Apa yang penting adalah
menyelamatkan jiwa-jiwa.
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Juru Selamatmu, Yesus Kristus  

448. Perawan Maria : Aku mengungkapkan kekejaman ini kepada anak-anak kecil Melanie
dan Maximin di La Salette

Sabtu, 2 Juni 2012, jam 11.00

Anakku, penting sekali agar mereka yang mengasihi Puteraku berdoa memohon rahmat
kekuatan serta keteguhan saat ini.

Pengetahuan  sedang  diungkapkan  kepadamu,  anak-anak,  melalui  pesan-pesan  ini  untuk
menolong kamu mempersiapkan diri. 

Sebagai pasukan Allah, jangalah kamu merasa tidak mampu bertahan menghadapi rejim
jahat itu yang akan segera memperlihatkan dirinya di dunia. 

Ingatlah selalu akan kuasa dari doa Rosario Kudusku. 

Ingatlah selalu bahwa kuasa dari Bapaku adalah yang terbesar dari segala kuasa. 

Tak ada kekuatan yang besar hingga bisa mengalahkan Kuasa Kemuliaan Allah. 

Jika  kamu  adalah  anak  sejati  dari  Allah,  maka  jika  kamu  datang  kepada  Bapa  melalui
Puteraku, kamu akan dilindungi. 

Rasa takut disebabkan oleh sesuatu yang tak diketahui, dan ia juga bisa disebabkan ketika
Kebenaran itu dinyatakan. 
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Semoga  rahmat  yang  sedang  diberikan  kepadamu  melalui  doa-doa  Perjuangan  ini  bisa
memberimu rasa damai didalam pikiran dan kekuatan didalam jiwa untuk berjalan maju
demi keselamatan jiwa-jiwa. 

Semakin banyak  jiwa yang dipertobatkan  kepada kasih  Puteraku,  maka semakin kuatlah
pasukan  Perjuanganmu. 

Kasihilah satu sama lain dan bersatulah didalam doa untuk menyelamatkan anak-anak
Allah dari antikris. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar setiap jiwa berani menolak tandanya yang beracun
itu. 

Aku telah mengungkapkan kekejaman ini kepada anak-anak kecil Melanie dan Maximin di La
Salette sejak lama. Saat bagi nubuatan ini untuk dibuka segera tiba. 

Anak-anak  kecil  itu  diberitahu  tentang  adanya  rencana-rencana  jahat  dan  mereka  mau
menerima apa yang kukatakan kepada mereka. Sekarang, anak-anak, hendaknya kamu juga
mau menerima bahwa peristiwa-peristiwa ini harus terjadi. 

Kamu harus banyak berdoa untuk meringankan dan mengurangi banyak dari penderitaan
itu yang harus ditanggung oleh umat manusia. 

Beranilah kamu, anak-anak.

Percayalah kepada Puteraku dan berilah Dia kebebasan untuk menuntunmu agar dengan
begitu banyak sekali jiwa-jiwa bisa diselamatkan dari cengkeraman binatang itu. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

449. Yesus : Janganlah bimbang. Janganlah meragukan tangan perlindunganKu 

367



The Warning Indo 2012

Sabtu, 2 Juni 2012, jam 21.00 

PuteriKu  yang  terkasih,  jika  para  pengikutKu  mengijinkan  Aku  melimpahi  jiwa  mereka
dengan  kasihKu  yang  tak  bersyarat  ini,  maka  Aku  akan  menyulut  didalamnya  sebuah
kekuatan yang akan mendorong mereka. 

Datanglah kepadaKu seperti anak-anak kecil yang pasrah dengan hati yang sederhana dan
terbuka, tanpa pamrih, dan Aku akan membawa sebuah damai kepadamu yang tak bisa
kau dapatkan di tempat lain. 

Sementara Aku menangis karena kejahatan dan keserakahan telah mencengkeram dunia ini,
Aku juga merasa bahagia karena kasih yang murni dari para pengikutKu kepadaKu, Yesus
mereka. 

Betapa mereka membawa kepadaKu penghiburan dan kenyamanan, dan betapa Aku ingin
memeluk erat mereka didalam lenganKu. 

Aku sangat  berharap mereka mau mendengar  Aku yang berkata  kepada mereka betapa
besarnya Aku mengasihi mereka. 

Betapa Aku sangat merindukan hari ketika Aku mengulurkan tanganKu, memegang tangan
mereka dengan tanganKu, dan menarik mereka menuju KerajaanKu Yang Baru dan akhirnya
mereka akan kembali pulang kepadaKu.  

Hari itu sudah tidak jauh lagi. 

Bagi semua pengikutKu, kamu harus mendengarkan Aku saat ini. 

Kamu harus kuat dan berteguh selama cobaan-cobaan mendatang dan tidak berputus-asa.
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Berjalan di sepanjang jalan yang disediakan bagimu menuju KerajaanKu akan menyakitkan
kamu. Banyak dari kamu akan berjalan dan tersandung. 

Beberapa dari kamu akan berlari kembali ke tempat kamu berasal. 

Yang  lainnya  lagi  akan  duduk,  menyerah  dan  terjebak  diantara  awal  perjalananmu  dan
gerbang-gerbang  dari  Kehidupan  Kekal.  Begitu  lemahnya  iman  mereka  karena  berbagai
penghalang yang mereka hadapi. 

Mereka yang lebih kuat tak akan merasa takut. Mereka akan ingin terus berjalan maju
dengan mengisi segala energinya menuju Zaman Damai yang baru.

Tak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Mereka akan tahu bagaimana bisa bertahan
menghadapi  penderitaan  mendatang.  Mereka  akan  tahu  bagaimana  memerangi  musuh.
Dengan  hanya  sedikit  saja  rasa  takut  didalam  hati  mereka mereka  akan  mendengarkan
setiap perintah yang Kuberikan kepada mereka. 

Mereka juga akan berusaha berbalik untuk membawa serta orang-orang yang lemah dan
mereka yang takut. Mereka harus memanggul pada bahunya orang-orang yang tak memiliki
keinginan dan keberanian untuk bertahan dalam NamaKu. 

Mereka yang menolak pertolonganmu akan tertinggal  di  belakang dan menjadi  bagian
dari Kerajaan Binatang itu dimana mereka tak bisa lolos lagi dari situ. 

Janganlah bimbang. Janganlah meragukan tangan perlindunganKu.  

Jika  kamu  menyerahkan  segalanya  kepada  Kehendak  KudusKu,  maka  Aku  akan
menyelenggarakan semuanya. 
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Percayalah kepadaKu. Ikutlah Aku. 

Waktunya  tinggal  sedikit,  namun  cukup  banyak  untuk  mempersiapkan  diri  bagi
pertempuran mendatang. 

Aku mengasihi kamu semua. Janganlah lupa akan kuasa kasihKu. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Raja Keselamatan 

Yesus Kristus 

450.  Gunakanlah bulan Juni ini  untuk melakukan keheningan kontemplasi  seperti  yang
diminta oleh IbuKu yang terkasih 

Minggu, 3 Juni 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, para pengikutKu hendaknya menggunakan bulan Juni ini didalam
keheningan kontemplasi seperti yang diminta oleh IbuKu yang terkasih.

Bulan ini adalah saat dimana, melalui doa Perjuangan bagi Pertobatan (58) banyak orang
akan  menerima rahmat  pertobatan  dalam sesaat  melalui  kurban-kurban  yang  dilakukan
oleh mereka yang mau menanggapi IbuKu, Bunda Keselamatan. 

Hendaknya kamu banyak melakukan hening dalam bulan ini. 

Aku  memintamu  untuk  mengunjungi  Gereja-gerejamu  sebanyak  mungkin,  untuk
mendaraskan doa Kaplet Kerahiman IlahiKu pada jam 3 sore. 

Bagi umat Katolik, terimalah Ekaristi KudusKu setiap hari jika mungkin, selama bulan ini. 
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Karena bulan ini akan menjadi saat dimana rencana-rencana yang dilakukan secara diam-
diam untuk meningkatkan kekacauan di Timur Tengah, sedang diselesaikan. 

Kuatkanlah dirimu. Bersabarlah. Bersikaplah rendah hati. 

Serahkanlah keinginanmu kepadaKu dan persembahkanlah cobaan-cobaan dan kurbanmu
demi pertobatan semua pendosa.  

Pergilah dalam damai, para pengikutKu yang terkasih.

Roh KudusKu sedang menyelimuti  kamu di  saat-saat ini  sementara Aku menuntun kamu
didalam devosi yang istimewa ini.  

Yesusmu yang mengasihi 

451.  Seperti halnya Aku ditolak untuk pertama kalinya dulu, maka kini Aku juga ditolak
untuk kedua kalinya

Senin, 4 Juni 2012, jam 15.20

PuteriKu yang terkasih, sedikit sekali  dari orang-orang pilihanKu, umat Yahudi, yang mau
menerima Aku sebagai Mesias yang sejati ketika Aku datang ke dunia dan mati bagi dosa-
dosa umat manusia. 

Kali ini sedikit sekali umat kristiani yang menyadari bahwa Akulah yang berbicara kepada
mereka saat ini sebelum Aku datang untuk kedua kalinya.  

Mereka lebih mempercayai kebohongan yang keluar dari bibir para pembohong, nabi-nabi
palsu, yang akan mereka kasihi, sementara itu mereka akan menolak Aku dengan sebuah
kebencian yang bertentangan dengan kasih mereka kepada Allah. 
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Seperti halnya Aku ditolak untuk pertama kalinya dulu, maka kini Aku juga ditolak untuk
kedua kalinya.

Janganlah kamu merasa sedih karena Aku diejek,  ditendang,  dipukul  dan pesan-pesanKu
dihinakan. Karena kebencian semacam ini terhadap Sabda KudusKu hanya bisa berasal dari
setan.  Ketika  kemarahan  setan  semakin  meningkat,  seperti  saat  ini,  maka  kamu  boleh
merasa  yakin  bahwa  dia  khawatir  dengan  jiwa-jiwa  yang  akan  Kuselamatkan  dari
cengkeraman mereka. 

Tutuplah telingamu. Pandanglah lurus kedepan dan pusatkanlah perhatianmu kepadaKu
saja. 

Segala macam serangan akan diarahkan kepadamu, para pengikutKu, untuk menghalangi
kamu mengikuti Aku. 

Segala  penentangan  terhadap  SabdaKu  oleh  mereka  yang  menyombongkan  kepandaian
mereka dalam masalah spirituil dan kudus, hendaknya tidak usah kau hiraukan. 

Jiwa mereka tak memiliki Roh Kudus karena mereka tidak layak, karena dosa kesombongan
mereka. 

Seperti  halnya Aku menderita  siksaan pada tiang,  maka Aku juga akan menderita  lagi
ketika Sabda KudusKu saat ini dikoyakkan oleh kebencian dari mereka yang berusaha agar
SabdaKu ditolak. 

Kini Aku berbicara kepada jiwa-jiwa itu. Jika kamu tidak mau menerima tangan KerahimanKu
untuk  menyelamatkan  umat  manusia,  mengapa  kamu  menyimpan  kebencian  begitu
besarnya didalam hatimu?  

Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang digodai oleh setan yang ingin membutakan kamu
terhadap Kebenaran? 
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Kebencian  dan  fitnah  bukanlah  berasal  dariKu.  Jika  kamu  membiarkan  dosa-dosa
kejahatan itu menguasai dirimu, maka kamu tidak mengasihi Aku.  

Kamu  akan  kembali  kepadaKu  jika  kamu  mau  datang  kepadaKu  selama  Peringatan  itu
asalkan  kamu  memiliki  kerendahan  hati  yang  diperlukan  untuk  meminta  pengampunan
dariKu. 

Jika  kamu  tidak  mau  dalam  keadaan  hening  saat  ini,  kamu  akan  menderita  dan
penyesalanmu akan membuatmu lemah dan gemetar dihadapanKu.

Betapa kamu amat melukai Aku. 

Betapa kamu membuatKu sangat menderita. 

Kamu menyiksa Aku seperti Aku disiksa pertama kalinya dulu. Namun kamu berkata kamu
adalah muridKu yang suci.

Kamu menjadi penyebab dari kesedihanKu.  

Bagi para pengikutKu Aku berkata, jangan hiraukan ejekan ini. 

Janganlah  kamu  membuka  mulutmu,  atau  berhubungan  dengan  mereka  yang
memperlihatkan  kemarahan,  kebencian,  dan  pada  saat  yang  sama  mereka  mengaku
mengasihi Aku. 

Bagaimana kamu bisa mengasihi Aku jika kamu tidak memperlihatkan kasih atau kesabaran
kepada satu sama lain. 

Kamu bersikap munafik jika kamu menyiksa orang lain dalam namaKu. 
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Kini saatnya sudah matang bagi penolakan kedua itu, tidak berbeda dari yang pertama. 

Ejekan  itu  berarti  bahwa  mereka  yang  mengaku  sebagai  muridKu  yang  suci  akan
memperolokkan para nabiKu dengan berusaha mempertanyakan pengetahuan mereka akan
Kitab Suci. 

Para nabiKu tidaklah mengerti Kitab Suci dan mereka tak akan membela SabdaKu. 

Namun yang disebut para murid yang suci ini, seperti ketika proses pemberian mahkota duri
pada kepalaKu, akan berusaha membuat para nabiKu nampak bodoh dan tidak layak. 

Kemudian orang-orang itu akan bertindak lebih jauh dengan mempermalukan mereka dan
pada saat yang sama mengaku betapa pandainya diri mereka mengenai ajaran-ajaranKu.  

Penghinaan itu akan terus berlangsung hingga ia disembuhkan setelah Peringatan itu, ketika
jiwa-jiwa itu menyadari keselahan mereka. 

Mereka  akan  menangis  dan  menderita  karena  hal  ini  namun  Aku  akan  mengampuni
mereka karena Aku mengasihi mereka. 

Hingga  saat  itu  masih  banyak  juga  yang  belum  bertobat.  Mereka  akan  menimbulkan
penderitaan serta penganiayaan yang besar terhadap para nabiKu dari saat akhir zaman.
Namun tidak sesaatpun juga para nabiKu itu menyerah. 

Segala  rasa  sakit,  penghinaan,  serta penyerangan akan diarahkan kepada mereka dalam
namaKu, Yesus Kristus, Anak Manusia. 

Mereka akan menyangkal Aku, melalui Sabda KudusKu yang diberikan kepada mereka saat
ini, hingga akhir. 
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Kemudian mereka akan diberi kesempatan sekali lagi untuk menerima Kitab Kebenaran.
Mereka boleh menerima Aku atau menolak Aku. 

Kemudian  Aku akan mengumpulkan jiwa-jiwa yang  sederhana  yang  mengasihi  Aku,  dan
kemudian Firdaus yang baru dan Bumi yang baru itu akan muncul. 

Mereka yang masih menolak Aku akan dilemparkan kedalam api neraka. 

Pada saat yang terakhir Aku akan muncul untuk menyelamatkan kamu. 

Bukalah hatimu dan lihatlah, inilah Aku, Yesus, yang memanggil kamu. 

Jika kamu tak bisa melihat hal ini maka kamu perlu banyak berdoa agar Roh Kudus bisa
memasuki jiwamu. 

Ingatlah  mereka  yang  diberkati  dengan  Roh  Kudus  janganlah  menghina  orang  lain,
melakukan fitnah atau menyebarkan kebencian terhadap anak-anak Allah. 

Mereka tidak boleh mengendalikan anak-anak Allah. 

 Mereka tidak boleh melanggar 10 Perintah Allah. 

Yesusmu  

452. Setan berniat untuk meracuni pikiran dari beberapa jiwa pilihanKu bagi Tugas ini.

Selasa, 5 Juni 2012, jam 22.00 
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PuteriKu,  adalah  tidak  bijaksana  jika  mereka  yang  mengikuti  para  visiunerKu  di  seluruh
dunia menjadi tunduk kepada rencana yang baru dari setan.  

Dia berniat untuk meracuni pikiran dari beberapa jiwa pilihanKu bagi Tugas ini.

Dia akan membuat para pengikutKu saling bermusuhan. 

Dia akan menciptakan keraguan diantara mereka terhadap pesan-pesan kudus ini dan hal
itu akan membuatmu sangat bersedih.

Kecemburuan spirituil akan muncul seperti seekor binatang yang muncul dari dalam laut
dan ia akan mencurahkan banjir kebencian yang mengerikan bukan saja kepada pesan-
pesanKu tetapi juga kepada dirimu. 

Kamu harus berdoa bagi hal itu karena ia akan segera terjadi.

Nantikanlah peristiwa-peristiwa ini didalam doa-doa harian dan jangan biarkan rangkaian
serangan ini menakutkan kamu.

Para  pengikutKu  harus  tetap  waspada  akan  hal  ini  karena  ketika  ia  dimulai,  dalam
beberapa bulan berikutnya, kamu akan digodai untuk meragukan Sabda KudusKu. 

Nubuatan ini akan dibuka dihadapanmu dan ia akan menjadi serangan yang paling keji
dan menyakitkan didalam tugas ini. 

Bukan saja serangan-serangan itu muncul dari mereka yang ikut mewartakan pesan-pesan
yang mereka percaya sebagai  para nabi dan visiuner zaman modern yang otentik,  tetapi
mereka juga akan didukung oleh beberapa orang hamba kudusKu juga. 

Bisa itu akan meracuni banyak jiwa hingga banyak sekali orang yang menolak Aku. 
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Jangan  hiraukan  serangan-serangan  ini  puteriKu.  Majulah  terus  dan  berikanlah  pesan-
pesanKu ini kepada dunia sesegera mungkin yang kamu bisa. 

Adalah penting agar kamu menyebarkan Sabda KudusKu dan doa-doaKu terutama diantara
mereka yang tidak mau mendengar Aku. Karena banyak orang,  jika diberitahu mengenai
pesan-pesan ini, akan merasa menyesal atas hal itu dan mereka akan diberi rahmat untuk
bisa melihat Kebenaran. 

Janganlah kamu menyepelekan pengaruh setan atas dirimu. 

Dia mengarahkan sasarannya terutama kepada jiwa-jiwa yang Kubutuhkan untuk menolong
Aku didalam tugasKu untuk menyelamatkan umat manusia. 

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

453.  Perawan  Maria  :  Anak-anak,  jika  kamu  menderita  dalam  hidup  ini,  maka  kamu
semakin dekat dengan Puteraku 

Rabu, 6 Juni 2012, jam 17.05 

Anak-anak,  jika  kamu  menderita  dalam  hidup  ini,  maka  kamu  semakin  dekat  dengan
Puteraku.

Penderitaan,  meski  berat,  ia  mendatangkan  rahmat  terutama  jika  ia  diterima  dengan
sukarela demi keselamatan jiwa-jiwa. 

Jika kamu selalu menderita ingatlah betapa Puteraku juga menderita. 
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Ingatlah, siksaan tubuhNya akan sangat sulit ditanggung oleh manusia. Namun penderitaan
mental bisa menimbulkan rasa sakit yang sama. 

Bagi  kamu  yang  harus  menanggung  penderitaan,  hendaknya  kamu  meminta  kepadaku,
Bunda Keselamatan, untuk menolongmu menanggungnya. 

Aku akan membawa penderitaanmu dan mempersembahkannya kepada Puteraku yang
amat berharga demi kamu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.  

Dia akan menerima apa yang Dia perlukan dan akan memberimu penghiburan. Kemudian
Dia akan meringankan bebanmu. 

Penderitaan bisa menjadi pemurnian bagi jiwa.

Jika kamu menolak penderitaan dan memeranginya, maka hal itu tak akan mendatangkan
keringanan. Ia akan menjadi beban yang semakin berat. 

Jika kamu mempersembahkannya dengan kasih maka kamu akan diringankan dari bebanmu
dan kamu akan menjadi bahagia. 

Janganlah takut akan penderitaan karena ia membawamu semakin dekat dengan Hati Kudus
dari Puteraku.

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

454. Ada 600 ribu malaikat durhaka dilepaskan dari jurang neraka tahun lalu. Selanjutnya
ada 5 juta lagi yang kini dilepaskan. 
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Kamis, 7 Juni 2012, jam 20.00

PuteriKu yang terkasih, kini sudah saatnya untuk mengangkat senjata dalam pertempuran
Surgawi yang  berkobar kembali melawan setan dan malaikatnya yang durhaka.  

Kini dilepaskan pula di setiap bangsa, para malaikat dari setan dan para muridnya di dunia
untuk merasuki semua anak-anak Allah dengan segala cara.  

Terdapat  tanda-tanda yang kelihatan.  Krisis  didalam GerejaKu,  Gereja Katolik,  diciptakan
melalui kuasa-kuasa jahat yang tujuan utamanya adalah membuatnya bertekuk lutut. Tidak
puas dengan hal ini, kuasa-kuasa jahat itu ingin menghancurkan pula Ekaristi Kudus dengan
cara mencemarkanNya. 

Dengan  meruntuhkan  moral  GerejaKu  di  dunia,  rencana  dari  setan  adalah  untuk
menghancurkan iman para pengikutKu. 

Banyak dari para pengikutKu yang tidak lagi menghormati Aku, Juru Selamat mereka, karena
mereka merasa malu atas dosa-dosa dari orang-orang yang mewakili Aku didalam Gereja.
Betapa hal ini sangat melukai Aku ketika mereka dengan begitu cepatnya meninggalkan Aku.

Kemurtadan di dunia saat ini juga telah direncanakan oleh setan dengan cara menggodai
anak-anak Allah agar menyangkal iman mereka. 

Sebaliknya, dia akan menggunakan agama baru yang dikenal sebagai Agama Dunia Tunggal.
Bukannya memuliakan Allah, Bapa Yang Kekal, tetapi mereka memuliakan manusia sebagai
atasan spirituilnya dan yang berhak memerintah mereka.  

Seperti Lucifer, yang bukan saja ingin menjadi seperti Allah, tetapi juga ingin menjadi Allah,
maka kultus yang cepat menyebar luas ini juga ingin meyakinkan anak-anak Allah bahwa
mereka bisa mengendalikan tujuan hidup mereka sendiri. 
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Bahwa semuanya bisa dikendalikan melalui kepercayaan palsu didalam dunia metafisik yang
sebenarnya tidak ada. 

Percaya kepada allah-allah palsu seperti ...., telah merugikan banyak orang dan menuntun
mereka kepada sebuah dunia yang gelap, yang nampaknya gemerlapan dalam pandangan
pertama, namun tak bisa menyulut kasih kepada sesamanya. 

Semua agama-agama New Age ini menjurus kepada satu hal. Rasa obsesi dan cinta diri
dengan merugikan pihak yang lain. 

Peperangan  yang  diciptakan  oleh  kelompok  mason  dari  setan  kini  semakin  banyak  dan
kelompok  yang  terbesar  akan  mengendalikan  keadaan  di  Timur  Tengah  melalui
pembantaian. 

Di Eropa mereka akan menganjurkan pemakaian sebuah mata uang tunggal yang baru untuk
memperbudak semua orang. 

Cengkeraman  setan  begitu  kuatnya  hingga  membutuhkan  banyak  sekali  doa  untuk
meruntuhkan kuasanya. Kemudian akan terjadi godaan untuk menjauhkan anak-anak Allah
dari Kebenaran. 

Dia, setan, bisa menciptakan kekacauan didalam pikiranmu. Namun dia tak bisa mengetahui
isi pikiranmu, namun dia bisa memberikan berbagai ide dan keraguan didalam pikiranmu. 

Jika  sejak  awal  kamu bertahan  menolaknya,  dengan  berdoa  memohon  rahmat  untuk
melindungi dirimu, maka dia semakin meningkatkan serangannya. 

Setan mengirimkan para malaikat iblisnya kepada umat beriman dan menyiksa mereka. Jika
kamu bisa melihat mereka, hal itu akan sangat mengejutkan kamu. Dua atau tiga iblis bisa
mengerumuni kamu dan mengangkatmu tinggi agar kamu menjadi bingung, tertekan, dan
pikiranmu dipenuhi dengan berbagai ide yang tidak mengenal belas kasihan kepada orang
lain. 
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Segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  Allah,  Gereja-gerejaNya,  anak-anakNya,  serta
mereka yang mewakili Allah di dunia ini, akan menjadi sasaran pertama mereka.  

Kemudian  mereka  mengarahkan  serangannya  kepada  orang-orang  yang  berkedudukan
tinggi,  yang  mengendalikan  kehidupan  banyak  orang.  Setan  menggodai  mereka  dengan
kebusukan, manipulasi kekuasaan, serta menganjurkan hukum atau aturan yang tidak baik,
yang  direncakan  untuk  menimbulkan  penderitaan  dan  kesulitan.  Dan  kemudian  dia
mepermainkan peperangan itu. 

Anak-anak, janganlah mengabaikan peperangan itu, karena hal itu sungguh nyata. 

Ada 600 ribu malaikat durhaka yang dilepaskan dari jurang neraka tahun lalu.

Selanjutnya ada 5 juta lagi yang kini dilepaskan. Saat bagi pasukan Allah di Surga untuk
menghancurkan  setan telah  tiba.  Saat  bagi  pasukanKu di  dunia  untuk  mengumpulkan
senjata juga dimulai. 

Waktunya tinggal sedikit. Banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. 

Doa  adalah  senjatanya.  Pertobatan  adalah  tujuannya.  Aku  hanya  bisa  memperoleh
keselamatan jiwa-jiwa jika suaraKu didengarkan saat ini. 

Setan tahu akan hal  ini.  Dia  telah meletakkan kutukan atas  karya  ini  dan akan menarik
banyak  sekali  anak-anak Allah agar  menjauh.  Namun dia tak  bisa menang.  Karena tidak
satupun bisa menghentikan Kitab Kebenaran ini untuk dinyatakan karena Aku, Yesus Kristus,
yang melakukan hal ini. 

Banyak sekali jiwa-jiwa malang yang diyakinkan untuk memandang kearah yang lain ketika
Aku  mewartakan  Kebenaran  ini  agar  seluruh  dunia  melihat  seperti  yang  dinubuatkan
didalam Kitab Wahyu. 

Jangan biarkan dia berhubungan denganmu. Kamu bisa melakukan hal ini dengan cara tidak
melibatkan diri  didalam penghinaan atau cemoohan orang lain ketika kamu mewartakan
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Sabda  KudusKu.  Jika  kamu  menanggapi  dia,  berarti  kamu  memberinya  amunisi  yang
diperlukannya untuk menjatuhkan kamu. 

Yesusmu yang mengasihi 

Juru Selamat umat manusia 

455.  Kehendak  bebas  itu  tak  bisa  diambil  darimu.  Aku tak  bisa  menuntut  agar  kamu
mengikuti Aku.

Jumat, 8 Juni 2012, jam 19.05 

PuteriKu yang terkasih, banyak orang yang membaca pesan-pesan ini, Sabda KudusKu yang
diberikan kepada umat manusia dari rasa kasih, telah mengalami kesalahan pengertian akan
niatanKu. 

Sebagai Anak Manusia maka janjiKu adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. 

PenyalibanKu di kayu salib bukanlah sekedar sebuah saat didalam perjalanan waktu, sebuah
saat dalam sejarah.

Ia adalah sebuah Kurban yang dilakukan untuk memberikan kepada kamu masing-masing,
hingga saat ini, karunia Kehidupan Kekal. 

Ini adalah sebuah janji yang serius. Kehidupan dari dunia masa mendatang, KerajaanKu di
dunia, adalah bagi setiap orang.

Kini Aku datang untuk mempersiapkan kamu.

Aku telah berkata kepadamu sebelumnya ketika Aku datang untuk memperingatkan kamu
akan bahayanya jika kamu menolak ajaran-ajaranKu serta 10 Perintah Allah yang diberikan
oleh BapaKu Yang Kekal. Aku tak bisa memerintahkan atau menuntut anak-anak Allah agar
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mendengarkan.  Bagi  seluruh  umat  manusia  telah  diberi  sebuah  karunia  yang  istimewa,
seperti halnya para malaikat di Surga, yaitu karunia kehendak bebas. 

Kehendak bebas itu tak bisa diambil darimu. Aku tak bisa menuntut agar kamu mengikuti
Aku. 

Aku bisa memperingatkan kamu, menunjukkan kepadamu kesesatan dari perbuatanmu,
namun Aku tak bisa menuntut agar kamu menanggapi panggilanKu. 

Aku hanya bisa meminta. 

Kehendak bebas, sebagai  sebuah hadiah, bisa juga menjadi penghalang jika ia digunakan
oleh setan dengan menanam kebohongan didalam pikiranmu.

Dia bisa menuntut sesuatu darimu dengan cara memaksamu, dimana kamu akan mengalami
kesulitan untuk menentang kuasanya.

KesabaranKu  sedang  diuji  di  saat-saat  akhir  zaman  ini  yang  belum  pernah  terjadi
sebelumnya. 

Selain  KematianKu  di  kayu  salib,  hidupKu  juga  dipersembahkan  dengan  kasih  untuk
menyelamatkan kamu masing-masing, namun banyak sekali orang yang lupa apa makna dari
Kurban ini.  

Jika Aku menyerahkan hidupKu demi keselamatan umat manusia,  mengapa anak-anakKu
tidak mau mendengar?  

Jika  mereka  tidak  mau mendengarkan  Aku saat  ini,  melalui  pesan-pesan  ini,  itu  adalah
pilihan dari kehendak bebas mereka sendiri. Tetapi mengapa mereka terus salah mengerti
dan memutar-balikkan isi dari Kitab Suci?
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Betapapun besarnya Aku ditolak, Aku tak akan melalaikan tugasKu untuk memperingatkan
kamu akan bahaya mendatang. 

Bahaya yang Kubicarakan ini bukan saja penderitaan yang sedang direncanakan oleh para
murid  yang  jahat  dari  setan  bagi  bangsamu,  tetapi  mereka  juga  akan  mengendalikan
uangmu, makananmu atau kehidupan manusia. 

Ya, bahaya yang harus kau perhatikan, terutama, adalah bahaya kehilangan jiwamu kepada
setan serta para malaikatnya yang durhaka.  

Apakah kamu mau mengikuti SabdaKu sekarang, hal itu sepenunya terserah kepada kamu
masing-masing. 

Apa yang Kuminta darimu adalah mendengarkan. Kegagalan untuk mendengarkan, untuk
menerima rahmat yang istimewa yang Kulimpahkan kepadamu saat ini, berarti kamu tidak
dipersenjatai secara memadai untuk menyelamatkan jiwamu dari binatang itu.  

Aku memberkati kamu semua. Bagi mereka yang merasa bingung, Aku memintamu untuk
memilih doa-doa yang diberikan kepadamu melalui pesan-pesan ini. 

Doa-doa itu akan menolongmu menanggapi panggilanKu dari Surga.

Yesusmu 

456. Allah Bapa : Aku akan melakukan perang Armagedon bersama Hirarki di Surga 

Sabtu, 9 Juni 2012, jam 15.45

PuteriKu yang manis, percayalah bahwa Aku, Bapa Surgawi, akan melakukan segala sesuatu
didalam kuasaKu untuk menyelamatkan anak-anakKu di dunia.
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Sementara Aku menghormati kehendak bebas manusia, yang Kuberikan sebagai salah satu
karunia yang terbesar untuk meyakinkan bahwa umat manusia akan mengasihi Aku dengan
keinginan mereka sendiri, bukan oleh paksaan, Aku akan melakukan berbagai keajaiban dan
mukjizat untuk membawa anak-anakKu pulang kepadaKu.  

Sebagai Allah Keadilan, Aku tak bisa bekerja sama atau menerima perbuatan jahat, namun
aku  akan  mengampuni  semua  orang  yang  mau  berbalik  kepada  PuteraKu  dan  mencari
penebusan jika mereka menyadari isi dari Kitab Kebenaran.  

Aku akan melakukan perang Armagedon bersama Hirarki di Surga, dan Aku berjanji, Aku
akan mengalahkan musuh serta semua setan yang dilahirkan oleh tangan Lucifer. 

Waktunya semakin dekat bagi setan untuk diusir dalam seribu tahun dan celakalah bagi
manusia yang tidak menolak dia atau kejahatannya.  

Semua orang akan diperlihatkan kepada kebenaran dari Kasih IlahiKu dan keinginanKu akan
KerajaanKu yang semarak, FirdausKu, agar dirasakan oleh semua orang. 

Segala upaya melalui para nabiKu adalah bertujuan untuk menarik mereka kedalam tangan
PuteraKu.  

Anak-anakKu, janganlah menolak Aku, Bapamu yang mengasihi. 

Dengarkanlah panggilanKu. 

Janganlah menolak harta warisanmu.

Kini kamu sedang menghadapi krisis yang paling besar sejak penciptaan bangsa manusia,
karena saatnya telah tiba bagimu untuk menentukan pilihan yang terakhir. 
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Waspadalah terhadap setiap kebohongan, setiap godaan, untuk mencari penghiburan dari
tangan setan serta para iblisnya, karena semua itu dilakukan untuk mencuri jiwamu. 

Hanya  mereka  yang  terus  berusaha  menjaga  imannya,  melalui  doa  dan  sakramen-
sakramen yang akan cukup kuat untuk bertahan menghadapi kuasa mereka. 

Ingatlah bahwa setan tak akan bisa menang karena dia tak memiliki kekuatan. Kini dia akan
menyerang semuanya, terutama jiwa-jiwa kudus, agar menolak Aku dan PuteraKu.  

Dia akan menenggelamkan kamu kedalam lembah kegelapan dan kebingungan dan kamu
akan terjerat didalam jaring penipuan yang rumit dari mana kamu tak bisa keluar. 

Dengarkanlah  Aku  sekarang.  Pertempuran  terakhir  telah  dimulai.  Janganlah  membuat
kesalahan  dengan  menolak  panggilan  ini,  yang  dilakukan  dari  Surga,  karena  jika  kamu
melakukan hal itu berarti kamu akan musnah selamanya. 

Seandainya  saja  kamu  menyaksikan  tragedi  jiwa-jiwa  yang  akan  menolak  Piala
Keselamatan.

Mereka akan tumbang tanpa daya bersama setan di kedalaman neraka dari mana mereka
tak akan bisa kembali. 

Sebagai Bapamu, Aku harus menunjukkan bahaya yang sedang kau hadapi. 

Mengapa kamu tidak ingin mendengar?

Jika kamu percaya kepadaKu, maka ketahuilah bahwa Aku mengutus para nabiKu untuk
memperingatkan kamu. 
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Bukankah Aku melakukan hal ini sebelumnya? Apakah mereka mendengar? Tidak, banyak
yang tidak mendengar dan kemudian nubuatan itu digenapi dihadapan mata mereka yang
tidak percaya itu. 

Kali  ini  Aku datang untuk mewartakan bahwa saat  bagi  PuteraKu,  Mesias  yang sejati,
untuk datang kembali sudah dekat.  

Setan  mengetahui  hal  ini.  Kebenciannya  kepadaKu  begitu  besarnya  hingga  dia  akan
melakukan segala upaya untuk merenggut anak-anakKu dariKu.    

Aku adalah Allahmu, awal dan akhir.  

Aku menciptakan dunia  pada awalnya dan dengan tanganKu pula,  seperti  kamu tahu,
dunia ini akan berakhir. 

Namun bagi anak-anakKu yang terkasih yang menolak setan, maka dunia yang baru itu,
Firdaus yang baru diatas bumi, menantikan kamu dengan segala kemuliaannya.  

Janganlah kamu berpaling. 

Jangan biarkan penalaran manusia yang keliru menghalangi kamu dan orang-orang yang kau
kasihi untuk memasuki Firdaus yang megah ini dimana disitu kamu tidak akan menginginkan
apa-apa lagi. 

Pilihlah  FirdausKu  yang  penuh  kasih,  sukacita,  serta  keindahan,  sebuah  tempat  yang
istimewa dimana kamu akan hidup secara harmonis sempurna didalam pikiran, tubuh dan
roh. 

Tak ada kebusukan. Tak ada dosa. Hanya ada kasih saja, dimana kamu akan hidup didalam
persekutuan dengan Kehendak IlahiKu. 
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Bapa Surgawimu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

457.  Nabi  palsu  itu  bukan  saja  akan  mengambil  alih  Gereja  Katolik,  tetapi  dia  akan
mendikte seluruh Gereja-gereja Kristiani

Minggu, 10 Juni 2012, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil semua pengikutKu agar memperlihatkan keberanian
mereka saat ini. 

Saat  ini  bukanlah  waktunya  untuk  terjatuh  dan  menangis.  Ini  adalah  saat  untuk
bertempur merebut keselamatanmu.  

Aku  memanggil  semua  Gereja-gereja  Kristiani,  para  pejabatKu  dan  mereka  yang  telah
membaktikan hidup mereka bagiKu, Yesus mereka, agar mendengarkan permintaanKu.  

Janganlah kamu menolak kebenaran dari ajaran-ajaranKu. 

Janganlah menolak Aku. 

Janganlah menolak GerejaKu. Karena Akulah Gereja. 

Janganlah menolak TubuhKu, karena Akulah Roti Kehidupan.  

Janganlah kamu menerima kebohongan itu, yang segera akan ditanamkan diantara kamu,
untuk menggantikan posisi GerejaKu di dunia.
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Inilah saatnya untuk bersiap-siap.

Segera kamu akan dipaksa untuk menelan sebuah agama baru yang merupakan buatan
manusia. 

Segera  kamu  akan  dipaksa  untuk  makan  apa  yang  nampaknya  seperti  Ekaristi  Kudus
namun itu bukanlah TubuhKu. 

Ia hanyalah kosong belaka, tandus dan tak menghasilkan kehidupan sejati. 

Satu-satunya Ekaristi Kudus yang ada adalah jika KehadiranKu dilakukan didalam Kurban
Misa Kudus seperti yang dilakukan saat ini.  

Janganlah  kamu menyimpang dari  hal  ini  meski  kamu dipaksa  untuk  menerimanya oleh
kaum berhala yang akan mengambil alih Gereja-gereja Kristiani.

Mereka akan mencemarkan Gereja-gerejaKu dan menjadikannya tidak lebih dari  sekedar
tempat hiburan dan interaksi sosial saja. 

Kamu harus mengikuti langkah-langkah yang Kuajarkan, melalui para rasulKu, seperti pada
saat Perjamuan Malam Terakhir.  

Kini kamu harus memastikan bahwa semuanya masih tetap sama seperti sebelum serangan
itu dimulai. 

Karena  segera  kamu  tak  akan  mungkin  mengikuti  sebuah  ajaran  palsu  yang  diberikan
kepadamu melalui kekejian yang ada didepanmu. 
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Nabi  palsu itu bukan saja akan mengambil  alih Gereja Katolik,  tetapi  dia akan mendikte
seluruh Gereja-gereja Kristiani yang akan digabung menjadi satu.

Tetapi  itu  bukanlah  Aku,  Yesus  Kristus,  dimana  Bait  Yang  Baru  itu  akan  dibangun
diatasnya.  Tetapi  ia  adalah  sebuah  bait  untuk  menggantikan  Tahta  Suci,  untuk
menghormati binatang itu. 

Ikutilah perkataanKu sekarang karena segera kamu akan melihat Kebenaran itu. 

Bagi mereka yang berani bertahan menghadapi penganiayaan terhadap imanmu ini, kamu
harus merencanakannya sejak sekarang. 

Bagi mereka yang tak memiliki kekuatan untuk berperang melawan pemerintahan antikris
serta nabi palsu itu, berlututlah sekarang dan mintalah Aku untuk menolongmu. 

Aku akan menuntunmu melalui  para pemimpinKu yang baru yang akan muncul diantara
kamu dengan dipimpin oleh Dua SaksiKu. 

Enoch dan Elijah,  yang hadir  didalam Gereja-gereja  KristianiKu di  dunia dan di  Rumah
Israel, akan mempengaruhi pengajaran Injil di seluruh dunia. 

Tak ada yang akan menghentikan ajaran tentang Kebenaran itu. 

Saat ini memang sulit, tetapi bangkitlah dan ikutilah pasukanKu di dunia, maka lebih banyak
lagi  jiwa-jiwa  akan  diselamatkan.  Janganlah  kamu  menolak  kawanan  yang  Kuberikan
kepadamu untuk kau tuntun. 

Janganlah takut karena hanya dengan mengikuti jalanKu menuju Kehidupan Kekal kamu bisa
diselamatkan. 
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Ikutilah jalan dari nabi palsu itu, maka bukan saja kamu akan musnah dariKu, tetapi kamu
juga akan menuntun jiwa-jiwa yang tak berdosa menuju jalan ke neraka.  

Beranilah kamu, para hamba kudusKu. 

Terimalah kenyataan bahwa saat dari kedatanganKu kembali sudah dekat. Janganlah kamu
menyia-nyiakan waktumu. 

Yesusmu 

458.  Bunda  Keselamatan  :  Berdoalah  bagi  Gereja-gereja  Kristiani  agar  mereka  diberi
rahmat untuk membela Iman mereka 

Senin, 11 Juni 2012, jam 12.02 

Semua anak-anak Allah di seluruh dunia sedang dipanggil untuk berkumpul bersama sebagai
satu kesatuan untuk memohon Kerahiman dari Bapa Yang Kekal saat ini. 

Anak-anak,  curahkanlah  isi  hatimu  kepada  Bapaku  dan  mintalah  kepadaNya  untuk
melindungi  kamu  dan  menyelimuti  kamu  dengan  Darah  Yang  Amat  Berharga  dari
PuteraNya.   

Sejak saat ini dan seterusnya kamu harus memperhatikan setiap hari dengan berdoa kepada
Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, memohon segala perlindungan
terhadap kuasa-kuasa setan yang kini banyak terdapat di seluruh penjuru dunia. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi Gereja-gereja Kristiani di dunia agar mereka diberi
rahmat untuk membela Iman mereka. 
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Anak-anak, janganlah kamu kehilangan pengharapanmu karena sekali kamu telah berjanji
untuk setia kepada Puteraku dan memohon kekuatan, maka doa-doamu akan dijawab.  

Hari ini aku memintamu untuk terus mendaraskan doa-doa Perjuangan demi Pertobatan
(58), doa Rosario Kudus serta kaplet Kerahiman Ilahi.

Bulan ini adalah direncanakan bagi pertobatan bangsa-bangsa. 

Puasa hendaklah dilanjutkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan hal itu bisa dilakukan
sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh masing-masing orang. 

Anak-anak, teruslah berdoa demi pertobatan yang sangat diperlukan saat ini. 

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilanku.

Bunda Keselamatan 

459.  Ingatlah  bahwa  ini  adalah  perang  yang  akan dimenangkan  oleh sisa  GerejaKu  di
dunia

Senin, 11 Juni 2012, jam 16.30 

PuteriKu yang  terkasih,  segera  jiwa-jiwa yang  dikobarkan oleh Kuasa  Roh Kudus  karena
pesan-pesan ini, akan berkumpul sebagai satu kesatuan dari berbagai bangsa. 

Mereka akan bergabung didalam persekutuan untuk mewartakan SabdaKu sehingga jiwa-
jiwa yang tersesat bisa diraih kembali dari cengkeraman binatang itu. 

Sisa GerejaKu akan berkumpul dengan segera dan bertumbuh ke seluruh dunia dan doa
akan menyatukan mereka bersama sebagai sebuah Gereja Yang Kudus. 
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Aku akan memberikan pertolongan kepada dua GerejaKu, dua SaksiKu, di dunia. Kemudian
mereka akan bangkit dan dengan berani akan mewartakan Kebenaran ini di seluruh penjuru
bumi. 

SuaraKu akan berkumandang laksana guruh dan mereka yang sungguh mengasihi Aku tak
akan gagal dalam mengenali Aku. 

Rahmat dari Roh Kudus akan mengobarkan jiwa-jiwa dari para pasukanKu dan mereka akan
bergerak maju dan menolong Aku menyelamatkan umat manusia.  

Berbahagialah pasukanKu, karena kamu diberkati dengan dipilih untuk menjalankan tugas
yang mulia ini. 

Melalui kasihmu kepadaKu, Juru Selamat Ilahimu, kamu akan membantu menyelamatkan
jiwa-jiwa dari para saudaramu agar tidak sampai musnah kepada setan.  

Kemarilah para pengikutKu dan biarlah Aku menuntunmu melalui  hutan belantara dan
onak duri menuju terang dari KerajaanKu Yang Baru diatas bumi.  

Janganlah  takut,  karena  tanganKu  saat  ini  sedang  menuntunmu  dengan  gagah  berani
kedalam pertempuran melawan antikris. 

Ingatlah bahwa ini adalah perang yang akan dimenangkan oleh sisa GerejaKu di dunia. 

Ingatlah bahwa banyaknya jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan bergantung kepada kekuatan
imanmu, kemurahan hatimu dan kesediaanmu untuk menderita dalam NamaKu. 

Aku mengasihi kamu. 
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Aku memberkati kamu.

Aku  memberimu  rahmat  yang  kau  perlukan  saat  ini  untuk  mengangkat  senjatamu  dan
bergerak maju menuju Kehidupan Kekal. 

Yesusmu yang mengasihi 

460.  Ujian bagi nabi yang sejati terletak pada doa yang diserahkan pada mereka demi
umat manusia 

Selasa, 12 Juni 2012, jam 17.58

PuteriKu  yang  terkasih,  ketahuilah  bahwa  Aku  tak  pernah  mengutuki  mereka  yang
mengaku datang dalam NamaKu, padahal sebenarnya mereka itu bukan. 

Aku mengasihi semua anak-anak Allah termasuk para nabi palsu itu yang diperintah untuk
mengacaukan umat manusia saat ini. 

Banyak  dari  jiwa-jiwa  ini  yang  sangat  mengasihi  Aku  dan  mereka  ingin  semakin  dekat
denganKu. Melalui kesalahan yang bukan dari diri mereka sendiri, mereka membayangkan
dirinya menerima pesan-pesan ilahi. Kamu harus berdoa bagi jiwa-jiwa seperti ini. Janganlah
kamu menghakimi mereka. 

Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mereka datang dalam NamaKu, namun mereka
mengenakan lencana dari binatang itu. Sebagai serigala berbulu domba, mereka berusaha
menjerat jiwa-jiwa yang murni dan mencemarkan mereka dengan dosa penipuan. 

Ini  adalah  para  nabi  palsu  yang  berbahaya  yang  tujuannya  adalah  menyesatkan
kebenaran dari ajaran-ajaranKu sedemikian rupa sehingga hal itu tidak terlihat. 
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Melalui  kedok kemurahan hati  yang palsu,  mereka berusaha  membuatmu percaya  akan
sebuah kebohongan  dalam NamaKu.  Mereka akan  menampilkan  topeng toleransi  untuk
menipu, dan kamu akan menjadi yakin bahwa mereka sedang mewartakan Kebenaran. 

Ujian bagi  nabi  yang  sejati  terletak  pada doa yang  diserahkan pada mereka demi  umat
manusia 

Pertobatan akan menyebar dengan cepat melalui  kuasa Roh Kudus ketika pesan-pesan
dari  Surga  ini  diberikan,  dimana  ia  merangkum  seluruh  agama,  seluruh  iman,  untuk
bersatu bersama.  

Aku  meminta  doa  saat  ini  bagi  jiwa-jiwa  yang  tertipu  untuk  percaya  bahwa  mereka
berbicara dengan suara dari  Surga.  Berdoalah bagi  mereka agar  mereka diberi  kekuatan
untuk menjalani kerendahan hati yang membuat mereka mampu melihat Kebenaran. 

Berdoalah  agar  mereka  tidak  membiarkan  jiwanya  dimanfaatkan  oleh  si  penipu  untuk
menimbulkan kekacauan diantara anak-anak Allah. 

Berdoalah juga bagi  mereka yang tidak berbicara dalam Nama Allah namun yang secara
sadar berbicara dengan lidah setan. Mereka juga membutuhkan doa-doamu karena mereka
juga  dimanfaatkan  secara  kejam  oleh  setan  sebagai  sarana  untuk  menyebarkan
kebohongan. 

Yesusmu yang mengasihi 

461. Sebuah janji setia pada Kehendak Ilahi Allah Bapa 

Rabu, 13 Juni 2012, jam 16.00 

PuteriKu yang terkasih, sama seperti BapaKu Yang Kekal mewariskan Karunia Besar dari
MeteraiNya kepada umat manusia,  maka anak-anakNya juga hendaknya menyerahkan
janji kesetiaan mereka kepada Kehendak IlahiNya.  

Aku  meminta  kepada  semua  anak-anak  Allah  yang  bergerak  maju  didalam  pasukanNya
untuk  menolong  menyelamatkan  jiwa-jiwa  dari  semua  anak-anak  Allah,  termasuk  para
pendosa yang keras kepala, agar melakukan janji kesetiaan ini. 
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Doa Perjuangan (59) : Sebuah janji Kesetiaan kepada Kehendak Ilahi

Oh Allah Yang Maha Tinggi 

Bapa Surgawi 

Aku berjanji kepadaMu akan kesetiaanku 

untuk menghormati dan mematuhi Engkau dalam segala hal 

yang dipersatukan dengan Kehendak IlahiMu di dunia 

 

Aku, melalui Darah Berharga dari Putera TunggalMu yang terkasih, Mesias yang sejati, 

mempersembahkan kepadaMu, pikiran, tubuh, serta jiwaku demi seluruh jiwa-jiwa  

agar kami bisa bersatu didalam Kerajaan SurgawiMu 

sehingga Kehendak IlahiMu terjadi diatas bumi seperti didalam Surga.

Amin 

 

Hendaknya kamu menyerahkan jiwamu kepada Bapa SurgawiKu sebagai sebuah tanda dari
Imanmu dan sebagai peringatan akan KematianKu di kayu salib, sehingga kamu semua bisa
meminum dari Piala Keselamatan.

Yesusmu 

462.  Peringatan itu, meski bukan untuk ditakuti, namun menimbulkan nyeri sekali bagi
mereka yang tidak berada dalam keadaan rahmat 

Kamis, 14 Juni 2012, jam 18.15

Aku, Yesusmu yang mengasihi, ingin agar kamu, puteriKu yang terkasih, meminta kepada
semua pengikutKu untuk mematuhi perintah-perintahKu.
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Lihatlah  kepada  masing-masing  anggota  keluargamu,  mereka  yang  berada  ditengah-
tengahmu, yang tidak mengikuti ajaran-ajaranKu. 

Lihatlah diantara kamu, adanya jiwa-jiwa yang tersesat dariKu, yang secara terbuka menolak
Aku. Aku memintamu untuk berdoa yang banyak bagi mereka saat ini.  

Hendaknya kamu memohon kerahiman bagi jiwa-jiwa mereka. Doa-doa dan kurbanmu bisa
menyelamatkan mereka dari penderitaan mengerikan selama Pemurnian disaat Peringatan
itu. 

Peringatan  itu,  sementara  ia  bukanlah  untuk  ditakuti,  tetapi  hendaklah  ia  disambut
sebagai HadiahKu yang istimewa, dan ia akan menimbulkan rasa nyeri sekali bagi mereka
yang tidak berada dalam keadaan rahmat.  

Persiapkanlah  jiwamu  sebelumnya  karena  jiwa-jiwa  yang  sehat  akan  mendapati  bahwa
Peringatan itu sebagai peristiwa yang membahagiakan. 

Mereka  tidak  akan  menderita  karena  mereka  dalam  keadaan  rahmat,  terutama  jika
mereka menerima Sakramen Tobat secara teratur. 

Kekuatan mereka akan bisa menolong orang-orang lain yang terpaksa menjalani sakitnya
Api Penyucian setelah saat Peringatan itu. 

Tolonglah mereka yang tidak mau mendengar, melalui doa kaplet Kerahiman IlahiKu setiap
hari.

Persembahkanlah kurban kepadaKu, Yesusmu, sebagai silih atas dosa-dosa keluargamu.  
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Aku  akan  memperlihatkan  kerahiman  kepada  setiap  orang  yang  mau  menerima
kenyataan gelapnya jiwa mereka, ketika mereka diperlihatkan kepada dosa-dosa mereka
selama saat Peringatan itu. 

Hanya mereka yang memiliki kerendahan hati serta kemurnian hati yang akan diampuni.  

Mereka itu, termasuk anak-anak yang menolak Aku, sangat membutuhkan doa-doamu. 

Berikut  ini  adalah  doa  yang  musti  kau  daraskan  demi  pertobatan  mereka  selama  saat
Peringatan itu.

Doa Perjuangan (60) demi pertobatan keluarga-keluarga selama Peringatan itu :

 

Oh Yesus yang manis

Aku mohon kerahimanMu bagi jiwa-jiwa keluargaku (sebutkan nama-nama mereka) 

Aku mempersembahkan kepadaMu semua penderitaanku,  cobaan hidupku,  serta doa-
doaku 

Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka dari roh kegelapan 

Jangan biarkan satupun dari mereka, anak-anakMu, yang menyangkal Engkau  

ataupun menolak Tangan KerahimanMu 

Bukalah hati mereka untuk menyatu dengan Hati KudusMu

Agar mereka bisa mencari pengampunan yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka 

dari api neraka 

Berilah mereka kesempatan untuk berubah

hingga mereka bisa dipertobatkan oleh Cahaya Kerahiman IlahiMu 

Amin
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Anak-anak  Allah,  bersiaplah  setiap  hari  untuk  menyambut  Peringatan  itu  karena ia  bisa
terjadi setiap saat.

 

Yesusmu 

463. Langit akan dikelupas seolah atap yang dibuka

Sabtu, 16 Juni 2012, jam 19.40 

PuteriKu yang terkasih,  SabdaKu sedang didengarkan oleh jutaan orang di  seluruh bumi
sementara Aku mempersiapkan semua anak-anak Allah bagi saat Kerahiman IlahiKu itu.

Ada  beberapa  orang  yang  diberkati  dengan  Roh  Kudus  yang  akan  segera  tahu,  setelah
membaca pesan-pesanKu ini, bahwa hal ini berasal dari Bibir IlahiKu. 

Mereka  yang  berkata  bahwa  dirinya  mengenal  Aku  namun  tak  bisa  mengenali  Aku,
mereka tak  akan bisa  menahan  diri  untuk  tidak  membaca  SabdaKu ini  meski  mereka
berusaha menentang Aku.

 

Mereka menolak Aku, namun mereka masih merasa tertarik kepada pesan-pesanKu. 

Tidakkah  mereka  menyadari  bahwa  ini  adalah  karya  Roh  Kudus,  yang  meski  dalam
keadaan kurang aktiv didalam jiwa mereka, tetapi Dia masih menarik mereka kepadaKu. 

Aku berkata hal  ini  kepada mereka.  Saatnya telah tiba karena segera kesalahanmu akan
diperlihatkan kepadamu pada saat Peringatan itu.

Kebencianmu  kepada  SabdaKu  akan  dinyatakan  kepadamu  dan  kemudian  kamu  akan
mengetahui Kebenaran itu.  

Jika hal itu terjadi, maka kamu harus menyatukan para saudaramu dan berjuang untuk
membela GerejaKu di dunia. 
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Langit akan dikelupas seolah atap yang dibuka untuk memperlihatkan kobaran dan api
Kerahiman IlahiKu. 

Bumi akan terguncang dengan kekuatan sedemikian rupa hingga tak ada satu manusiapun
yang lolos dari mataKu, RohKu ataupun KaruniaKu.   

Banyak orang yang akan gemetar ketakutan, karena hanya dengan begitu maka banyak
orang akan waspada terhadap jiwa mereka untuk pertama kalinya. 

Mereka akan  sadar  bahwa semua kasih  mereka kepada  tubuh dan semua indera,  yang
selama ini mereka cari, ternyata tak ada artinya apa-apa. 

Mereka akan bisa melihat setiap bagian dari jiwa mereka tetapi bukan melalui mata mereka
sendiri, melainkan mereka akan melihat jiwa mereka melalui MataKu. 

Mereka akan merasakan sakit  dan mual  seperti  halnya yang Kualami jika Aku melihat
keburukan dari perbuatan mereka yang jelek. 

Mereka  akan  melihat  betapa  busuknya  tingkah  laku  mereka  terhadap  orang  lain  serta
kejahatan yang mereka lakukan terhadap sesamanya, saudara-saudara mereka. 

Kemudian mereka akan menyadari  rasa cinta diri  mereka, kesia-siaan mereka serta kasih
mereka  kepada  berhala-berhala  palsu  dan  mereka  akan  sadar  betapa  hal  itu  sangat
menentang Aku. 

Bagi mereka yang dosa-dosanya sangat gelap, mereka akan merasakan sakit, didalam rasa
nyeri,  dan  mereka  tak  akan  bisa  bertahan  menghadapi  kengerian  yang  harus  mereka
saksikan. Mereka membutuhkan segala kekuatan untuk bertahan menghadapi pemurnian
itu yang mereka perlukan untuk membuat mereka mampu bertahan hidup dan mengikuti
jalan Kebenaran. 
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Adalah penting untuk menyadari bahwa Peringatan itu adalah seperti itu bentuknya. Aku
datang untuk memperingatkan semua anak-anak Allah bahwa dosa-dosa mereka bisa dan
akan diampuni. 

Aku datang untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana Hari Penghakiman itu nanti. Hal
itu berarti bahwa mereka yang memohon penebusan pada tahap itu, akan diselamatkan. 

Mereka yang masih menolak Aku akan diberi waktu untuk bertobat, tetapi tidak banyak. Jika
mereka  masih  menolak  Tangan  KerahimanKu  maka  Aku  harus  mundur  dari  hadapan
mereka. 

Kemudian Aku akan memisahkan orang-orang benar di satu sisi dan orang-orang yang tidak
benar di sisi yang lain. Sekali lagi ada kesempatan untuk mencari penebusan dan mereka
yang  masih  juga  menolak  Tangan  Kasih  dan  KerahimanKu  akan  dilemparkan  kedalam
neraka.  

Nubuatan ini telah disampaikan sejak awal. 

Indahkanlah Peringatan itu dan selamatkanlah jiwamu sementara kamu masih bisa. 

Yesusmu 

464.  Rencana jahat mereka juga termasuk melakukan vaksinasi baru secara global yang
akan menimbulkan penyakit di seluruh dunia 

Minggu, 17 Juni 2012, jam 20.15

PuteriKu yang  terkasih,  rencana  dari  kelompok-kelompok  Mason itu  untuk menguasai
mata uang dunia sudah mendekati kenyataan. 

Rencana  jahat  mereka  termasuk  melakukan  vaksinasi  baru  secara  global  yang  akan
menimbulkan penyakit di seluruh dunia dengan menimbulkan penderitaan dalam ukuran
yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
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Hindarilah pemberian vaksinasi global yang diumumkan secara mendadak karena ia akan
membunuh kamu. 

Rencana jahat mereka akan mengejutkan jiwa-jiwa yang tak berdosa yang tidak menyadari
betapa kuatnya kelompok itu. 

Dengan didorong oleh keserakahan akan kekuasaan, kekayaan dan sebuah keinginan untuk
menjadi seperti dewa dalam segala perbuatan mereka, mereka mengira bahwa dirinya tidak
kelihatan. 

Mereka  mengendalikan  sistem  perbankan,  berbagai  pemerintahan,  dan  mereka
bertanggung-jawab didalam timbulnya teror di Timur Tengah. 

Mereka  mengendalikan  banyak  media  massa  di  dunia  dan  kejahatan  mereka
disembunyikan dibalik apa yang disebut organisasi-organisasi kemanusiaan.  

Sayangnya, sedikit sekali anak-anak Allah yang menyadari rencana-rencana mereka. 

Ketahuilah  bahwa  Tangan  BapaKu  akan  jatuh  secara  mendadak  dan  dengan  kerasnya
kepada bangsa-bangsa yang melindungi para pemimpin jahat ini.  

Mereka  akan  dihantam  dengan  berbagai  tsunami  dan  gempa  bumi  dengan  skala
sedemikian besarnya hingga menyapu bersih mereka. 

Mereka yang mengira bahwa dirinya kuat dan berkuasa, akan menyaksikan api jatuh dari
langit sesaat sebelum saat KedatanganKu Yang Kedua itu. 
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Lautan  akan  menjadi  danau-danau  api  dan  mereka  akan  mengalami  kesulitan  untuk
bersembunyi dari tangan hukuman yang ditumpahkan kepada jiwa-jiwa yang jahat yang
masih menolak PialaKu. 

Jika mereka tetap menyimpang hingga saat akhir, maka mereka telah melawan BapaKu Yang
Kekal serta kuasa Surga.

Dengan  berpihak  kepada  antikris,  dari  kelompok  mana  mereka  berasal,  mereka  akan
menyadari  kesalahan  mereka  ketika  waktunya  sudah  terlambat  bagi  mereka  untuk
kembali. 

Banyak  dari  kelompok-kelompok  ini,  termasuk  para  pemimpin  perbankan,  pemimpin
pemerintahan,  para  kepala  dari  kelompok  bisnis  yang  besar,  yang  bekerja  sama  untuk
memiskinkan  orang  banyak,  mereka  akan  bertobat  setelah  saat  Peringatan  itu.  Hal  ini
adalah baik. 

Saat bagiKu untuk memisahkan jiwa-jiwa yang mengasihi Aku dari jiwa-jiwa yang berpihak
kepada setan sudah tidak jauh lagi. 

Waspadalah,  tidak  ada  cukup  banyak  waktu  untuk  bertobat.  Jiwa-jiwa  yang  paling
membutuhkan  KerahimanKu  yang  menjadi  milik  dari  kelompok-kelompok  jahat  ini  yang
tidak menghormati hukum-hukum Allah.  

Hendaknya kamu berdoa agar mereka melihat Kebenaran itu. 

Hendaknya kamu berdoa agar mereka berhenti menimbulkan kesulitan bagi orang banyak
melalui hukum-hukum yang mengerikan itu yang akan mereka laksanakan. 

Kamu harus  berdoa untuk menghentikan pembunuhan yang mereka rencanakan,  yang
lebih buruk dari pada apa yang dilakukan oleh Hitler pada saat Perang Dunia II. 
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Kelompok  ini,  dalam  jumlah  yang  paling  banyak  sejak  pembentukannya  pada  abad
pertengahan dulu, adalah pasukan setan. Mereka akan dipimpin oleh antikris. Mereka telah
merencanakan untuk menguasai dunia perbankan selama puluhan tahun ini. 

Mereka telah berencana untuk memberlakukan Tanda dari Binatang itu, sebuah chip yang
akan dipaksakan untuk ditanam didalam tubuh setiap orang, pria dan wanita, untuk bisa
memperoleh  makanan,  selama  15  tahun  ini  (Hal  ini  mengacu  kepada  waktu  15  tahun
belakangan ini dimana hal ini direncanakan).

Kini  saatnya  telah  tiba  bagi  mereka  untuk  memberlakukan  mata  uang  baru  dunia  dan
ketahuilah bahwa doa yang banyak,  bisa membantu  menggagalkan  banyak  dari  rencana
mereka. 

Berikut ini adalah doa untuk menolak pengendalian oleh kelompok Dunia Tunggal.

Doa Perjuangan (61) : untuk menolak pengendalian Dunia Tunggal.

Oh Bapa Surgawi yang terkasih 

dengan merenungkan Penyaliban atas PuteraMu yang terkasih , Yesus Kristus  

aku mohon kepadaMu, lindungilah kami, anak-anakMu  

dari  penyaliban  yang  direncanakan  untuk  menghancurkan  anak-anakMu  oleh  antikris
dan para pengikutnya 

Berilah kami rahmat yang kami perlukan untuk menolak tanda dari binatang itu 

Berilah kami pertolongan yang kami perlukan untuk memerangi kejahatan di dunia 

Yang disebarkan oleh mereka yang mengikuti jalan setan 

 

Kami mohon kepadaMu, Bapa yang terkasih, untuk melindungi semua anak-anakMu  

di saat-saat yang mengerikan ini dan kuatkanlah kami untuk berdiri tegak 
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dan mewartakan Sabda KudusMu setiap saat 

Amin

PuteriKu  yang  terkasih,  Aku  bersedih  jika  mengungkapkan  hal  ini.  Para  pengikutKu
seharusnya mengerti apa yang sedang terjadi. 

Mereka yang tidak percaya akan pesan-pesan ini, tidak akan merasa ragu lagi ketika antikris
itu hadir dihadapannya seperti yang telah Kukatakan sebelumnya. 

Kamu harus bersatu didalam kelompok-kelompok di seluruh dunia, didalam doa.

Semakin banyak para pengikutKu melakukan hal ini, semakin kuatlah kehadiran Roh Kudus
dan semakin lemahlah pasukan setan. 

Berusahalah untuk tidak merasa takut karena penganiayaan itu bisa dihadapi tanpa rasa
takut. 

Sekali  kamu  mempersiapkan  dirimu  dengan  baik  dengan  cara  mengikuti  perintah-
perintahKu, dan tekun berdoa setiap hari, maka hari-harinya akan berjalan dengan begitu
cepat.  

Percayalah selalu kepadaKu. 

Ingatlah bahwa Aku mati bagi dosa-dosamu. Maka sudah selayaknya jika kamu mengijinkan
Aku untuk menuntunmu saat ini menuju Kerajaan Yang Baru diatas bumi. 

Hanya Aku, Yesus Kristus, yang bisa menuntun kamu. Ingatlah bahwa jika tanpa Aku, kamu
bukanlah apa-apa. 
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Yesusmu 

465. Tak ada nabi yang telah diberi pesan-pesan oleh IbuKu Yang Terkasih serta Tritunggal
Kudus sedemikian banyaknya ini.

Senin, 18 Juni 2012, jam 20.36

PuteriKu yang terkasih, jangan sampai penolakan yang keji terhadap pesan-pesanKu yang
kudus  ini  oleh  para  pengikutKu,  yang  kau  ketahui  sangat  berbakti  kepada  Kehendak
KudusKu, bisa mengacaukan kamu. 

Kamu bisa mengharapkan bahwa penolakan ini akan semakin meningkat karena SabdaKu
akan dicabik-cabik menjadi serpihan-serpihan kecil dan dibuang seolah ia tak berarti apa-
apa. 

Sakitnya penolakan yang kau rasakan itu adalah sakitKu juga. Penghinaan dan cemoohan
yang  diarahkan  kepadamu  adalah  merupakan  penganiayaan  terhadap  DiriKu.  Janganlah
kamu membiarkan  penolakan ini  melukai  hatimu,  tetapi  terimalah  hal  itu  dengan  sikap
diam. 

Berbahagialah ditengah cucuran air matamu karena kamu tahu saat ini bahwa Aku telah
ditolak terutama oleh para muridKu sendiri.  

Jika kamu membiarkan penolakan terhadap SabdaKu itu sampai menghambat upayamu
dalam  menyebarkan  pesan-pesanKu  maka  akan  semakin  sedikit  jiwa-jiwa  yang  bisa
diselamatkan. 

Ingatlah selalu bahwa keinginanKu yang terbesar adalah menyelamatkan jiwa-jiwa.  

Jangan sampai tugasKu ternoda oleh opini manusia yang dirancang untuk mengacaukan
kamu. 
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Sabda yang Kuberikan kepadamu malam ini bukanlah untuk memberi penghiburan, tetapi
untuk menekankan urgensi dari peringatan-peringatanKu kepada dunia. 

 

Banyak  sekali  para  utusan  Allah  yang  telah  datang  sebelum  kamu,  puteriKu,  untuk
mempersiapkan umat manusia bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

Tak  ada  nabi  yang  telah  diberi  dengan  pesan-pesan  oleh  IbuKu  Yang  Terkasih  serta
Tritunggal Kudus sedemikian banyaknya ini. 

Hanya  pesan-pesan  ini  yang  bisa  mengungkapkan  rahasia-rahasia  dari  saat  yang  akan
datang  serta menawarkan berkat  yang diperlukan oleh semua anak-anak Allah  hingga
sampai pada saat yang terakhir. 

Raihlah  karunia  SabdaKu  ini  yang  diberikan  kepada  seluruh  umat  manusia  untuk
memberimu kehidupan. 

Tanpa pertolonganKu maka sulit sekali  bagimu untuk bisa bertahan menghadapi cobaan-
cobaan yang ada di hadapanmu. 

Semua utusanKu yang sejati  sedang  mempersiapkan anak-anak Allah  bagi  Kedatangan
Yang Kedua itu.

Ketahuilah bahwa hal ini akan terjadi didalam masa kehidupan dari angkatan ini. 

Ambillah PialaKu, minumlah darinya, biarlah ia memenuhi kamu dengan karunia kearifan
sehingga kamu bisa menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Yesusmu
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466.  Perawan Maria  :  Aku bisa,  bersama Puteraku,  memberimu berbagai  rahmat  dan
lingkaran perlindungan yang tak bisa ditembus oleh malaikat durhaka.

Rabu, 20 Juni 2012, jam 07.46

Anakku, betapa Puteraku sangat menderita saat ini dan betapa penderitaanku sendiri saling
bertautan dengan penderitaanNya.  

Mereka yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain, telah menyalibkan Puteraku.

Ketika mereka melakukan hal-hal yang mengerikan yang menimbulkan kesulitan,  nyeri
dan  kematian  bagi  anak-anak  Allah,  mereka telah  menciptakan  kembali  Kesengsaraan
Puteraku.  

Mereka yang mengikuti jalan dari si penipu, sedang digodai setiap detik oleh para malaikat
durhaka yang dipimpin oleh setan. 

Banyak dari mereka yang tidak tahu hal ini, maka hendaklah kamu berdoa bagi mereka. 

Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang digunakan oleh setan untuk
menghancurkan bangsa manusia. 

Segera mereka akan dicampakkan oleh setan ketika mereka sudah tidak bermanfaat lagi. 

Puteraku sedang menunggu para pendosa seperti ini untuk kembali kepada LenganNya
yang kudus karena Dia amat murah hati.  

Rencana-rencana jahat yang sedang dilakukan oleh setan ini, yang tidak terlihat oleh semua
orang,  bertujuan untuk menyedihkan Bapaku Yang Kekal.  Dengan cara melukai  saudara-
saudara mereka, maka para pendosa yang keras kepala itu juga melukai Allah. 

Janganlah mengira bahwa mereka akan bisa mendapatkan segala keinginannya.  
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Aku, Bunda Allah, sebagai Mitra Penebus dan Pengantara, telah diberi dengan rahmat untuk
menghancurkan ular itu. 

Dengan  meminta  kepadaku  untuk  menolong  kamu,  anak-anak,  maka  aku  bisa
memberimu perlindungan dari rasa takut.  

Aku bisa,  bersama Puteraku,  memberimu berbagai  rahmat  serta  lingkaran  perlindungan
yang tak bisa ditembus oleh malaikat durhaka.

Setan tak bisa melukai  atau menyerang mereka yang mendaraskan doa Rosario Kudusku
setiap hari. 

Dengan  mendaraskan  3  atau  lebih  doa  Rosario  itu  maka  kamu  bisa  memperluas
perlindungan ini bagi orang-orang lain. Seandainya ada 100 orang bisa mendaraskan doa ini
maka mereka bisa menyelamatkan bangsa mereka dari pencemaran yang disebarkan oleh
setan. 

Anak-anak,  hendaknya  kamu  berkumpul  bersama  dan  berdoa  untuk  melindungi  dirimu
sendiri. 

Hendaknya kamu bermurah hati dan berdoa bagi para musuhmu karena banyak dari mereka
yang tidak menyadari perbuatan mereka. 

Dengan cara percaya penuh kepada Puteraku dan menerima segala karunia yang kini sedang
diberikanNya  kepadamu  melalui  berbagai  ajaran  dan  nubuatanNya,  maka  kamu  bisa
menghapus semua rasa takutmu.  

Setan  itu  memangsa  dan  makan  dari  rasa  takut  manusia.  Hadapilah  Kebenaran  dan
gunakanlah  doa  untuk  menolak  rencana-rencana  jahat  yang  sedang  dilakukan  oleh
kelompok-kelompok jahat yang ingin menghancurkan umat manusia. 
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Rasakanlah  kasih  dari  Puteraku  dengan  cara  membuka  hatimu.  Serahkanlah  kepadaku,
Bunda Keselamatan,  segala kekhawatiranmu dan aku akan membawa semua itu  kepada
Puteraku. 

Kemudian  aku  akan  menyelimuti  kamu  dengan  mantelku  yang  kudus  dan  kamu  akan
merasakan sebuah kekuatan yang hanya bisa berasal dari Surga. 

Hanya dengan begitu kamu bisa dipenuhi dengan rasa damai, keberanian, serta ketetapan
hati untuk menjadi bagian dari pasukan Allah. Pasukan ini, yang baru terbentuk ini, terdiri
atas banyak sekali orang dari setiap bangsa. 

Mereka akan bergerak maju hingga akhir dan mereka tak bisa dikalahkan. 

Terima kasih anakku, atas jawabanmu terhadap panggilanku. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

467. Datanglah kepadaKu kamu semua yang merasa tidak layak. Aku sedang menantikan
kamu.

Kamis, 21 Juni 2012, jam 12.05 

PuteriKu yang terkasih, hendaknya para pengikutKu mengerti bahwa seperti orang tua yang
baik, Aku selalu menginginkan yang terbaik bagi mereka.

Aku tak pernah memberikan segala hal yang mereka minta kecuali hal itu selaras dengan
KehendakKu Yang Kudus.  

Aku  tak  akan  pernah  membiarkan  mereka  berkelana  menjauhi  jalan  Kebenaran  tanpa
berusaha mengembalikan mereka kepadaKu. 
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Aku akan selalu melindungi mereka dari segala gangguan.

Aku juga akan memurnikan mereka atas segala kesalahan. 

Aku bisa dan akan menjadi marah jika mereka berbuat jahat terhadap orang lain. 

Aku  juga  akan  mengampuni  mereka  meski  mereka  bersalah  asalkan  mereka  sungguh
menyesali kesalahannya.

Aku ini sabar. Aku tidak mudah terkejut dan tak pernah atau akan pernah menggerutu.

Inilah  sebabnya  terutama  bagi  mereka  yang  tersesat  dan  yang  merasa  kosong  didalam
hatinya, hendaknya meminta kepadaKu untuk memegangi mereka, mengasihi mereka dan
membawa Kasih Ilahi kepada mereka, yang akan memberikan damai sejati kepada mereka. 

Banyak sekali orang yang tersesat dan melupakan Aku. 

Banyak  orang,  karena jalan  hidup  mereka  yang  berdosa  hingga,  mereka enggan  datang
kepadaKu.  Mereka  merasa  canggung,  tidak  tahu  bagaimana  berdoa  dan  percaya,  dan
mereka salah dengan mengira bahwa hal itu sudah terlambat bagi mereka. Betapa salahnya
mereka.  Hendaknya mereka tidak  lupa  bahwa Aku menyerahkan  hidupKu  di  dunia  bagi
kamu masing-masing. 

Aku  tidak  mudah  menyerah  atas  jiwa-jiwa.  Aku  mengasihi  semua  orang,  yang  karena
perbuatan, tindakan dan pikiran mereka, telah melanggar Hukum-hukum BapaKu. 

Kamu amat berharga  bagiKu.  Aku mengasihi  kamu seperti  halnya  Aku mengasihi  semua
anak-anak Allah. 
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Janganlah kamu percaya bahwa kamu kurang begitu dikasihi karena kamu berdosa. Dosa,
sementara ia menjijikkan bagiKu, merupakan noda dengan apa kamu dilahirkan. 

Hampir tidak mungkin bagi suatu jiwa di dunia untuk tidak berdosa.

Janganlah kamu mengira bahwa Aku tak bisa menolongmu atau menyambut kamu didalam
tanganKu. 

Kamu akan berdiri dan berbaris lebih dahulu untuk memasuki FirdausKu Yang Baru di atas
bumi yang akan berlangsung selama 1000 tahun, jika kamu mau datang kepadaKu. Apa yang
Kuminta darimu adalah berbicara kepadaKu dengan kalimat ini : 

Doa Perjuangan (62) : bagi para pendosa yang tersesat dan tak berdaya.

Oh  Yesus,  tolonglah  aku  karena aku adalah  pendosa  yang  tersesat,  tak  berdaya  dan
berada didalam gelap

Aku ini lemah dan tak berani mencari Engkau 

Berilah  aku  kekuatan  untuk  memanggilMu  sekarang  agar  aku  bisa  menghancurkan
kegelapan didalam jiwaku 

Bawalah aku kedalam TerangMu, Yesus yang terkasih, ampunilah aku 

Tolonglah aku menjadi utuh kembali dan tuntunlah aku menuju KasihMu, damaiMu dan
KehidupanMu yang Kekal

Aku percaya kepadaMu sepenuhnya, dan aku mohon kepadaMu bawalah aku didalam
pikiran, tubuh dan jiwaku, karena aku pasrah kepada Kerahiman IlahiMu  

  

Amin 

412



The Warning Indo 2012

Datanglah kepadaKu kamu semua yang merasa tidak layak. Aku sedang menantikan kamu.
Apa yang kau perlukan adalah mengulurkan tanganmu dan meraih Aku.  

Aku mendengarkan. Aku memperhatikan. Aku menangis. Aku mengasihi kamu. 

Aku tak  akan  pernah  menyerah hingga  kamu berada  didalam  tanganKu  dan  Kerahiman
IlahiKu akan membanjiri jiwamu.

Segera, akhirnya kamu akan melihat Kebenaran atas KerahimanKu Yang Besar ini.  

Keraguanmu akan terlepas seperti kulit luar untuk menyatakan kepada jiwamu yang akan
dipenuhi dengan terang dan kamu akan datang dengan berlari menuju kepadaKu. 

Aku menantikan hari itu dengan pengharapan dan sukacita yang besar. 

Hanya setelah jiwa-jiwa malang itu menyadari bahwa hanya Aku, Yesus Kristus, yang bisa
menyelamatkan mereka, maka HatiKu akan sembuh.

 
Ingatlah bahwa Aku mengutuk dosa,  tetapi  Aku mengasihi  setiap pendosa,  apapun yang
mereka lakukan. 

Janganlah takut untuk datang kepadaKu, berbicara denganKu, karena Aku amat mengasihi
kamu  hingga  Aku  tak  akan  menolak  kamu  jika  kamu  menunjukkan  penyesalan  yang
sungguh. 

Yesusmu yang mengasihi 

468.  Manusia tidaklah berevolusi dari binatang, tetapi seperti itulah, mereka yang tidak
percaya akan Allah, berupaya agar kamu mempercayainya. 

Kamis, 21 Juni 2012, jam 17.30
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PuteriKu yang terkasih,  sejak dimulainya waktu dan ketika dunia diciptakan oleh BapaKu
Yang Kekal, terdapat banyak sekali kebingungan mengenai asal usul bangsa manusia. 

Ketika BapaKu menciptakan dunia ini agar Dia memiliki sebuah keluarga, maka banyak sekali
persiapan yang dilakukan. 

Dia  menciptakan  dunia,  laut,  tanaman,  pepohonan,  gunung-gunung,  sungai-sungai,
binatang-binatang dan kemudian pada dua hari  terakhir,  ketika semuanya sudah tertata
dengan baik di Surga, Dia menciptakan manusia.

Manusia,  meski dia ternoda oleh dosa, adalah makhluk yang kudus. Binatang-binatang
ada untuk melayani manusia.

Manusia tidaklah berevolusi dari binatang, tetapi seperti itulah, mereka yang tidak percaya
akan Allah, berupaya agar kamu mempercayainya. 

Teori-teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia berasal dari binatang adalah sebuah
kebohongan. Hal itu tak pernah bisa dibuktikan.

Setan, para malaikatnya yang durhaka, serta semua iblis yang muncul dari musuh Allah,
telah meyakinkan manusia akan kebohongan yang mengerikan ini. 

Manusia adalah anak Allah,  namun untuk merendahkan martabat  manusia sebagai  anak
Allah ini, setan menimbulkan kebingungan didalam hati umat manusia. 

Mengapa  dia  menyulut  kebohongan  ini  melalui  ajaran-ajaran  palsu?  Agar  dia  bisa
membuktikan  bahwa  manusia  berevolusi  dari  kera  dan  kemudian  meyakinkan  mereka
bahwa mereka tidaklah diciptakan oleh Tangan BapaKu Yang Kekal. 
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Ini  adalah  salah  satu  kebohongan  terbesar  yang  disebarkan  oleh  setan  dengan
menggunakan jiwa-jiwa dari manusia yang mengaku dirinya lebih pandai dari pada saudara-
saudaranya yang lain.

Para ahli mengatakan bahwa manusia berevolusi dari binatang, tetapi sebenarnya mereka
itu tertipu. 

Ilmu  pengetahuan  menjadi  tak  berdaya  ketika  ia  berusaha  menjelaskan  kebenaran
mengenai penciptaan alam semesta ini.

Tak ada manusia yang bisa mengerti keajaiban dari Penciptaan Ilahi. 

Jika manusia  percaya  bahwa dirinya  tahu segala  jawaban mengenai  asal  usul  dari  umat
manusia dengan berdasarkan kepada penalaran manusiawi maka dia tertipu bukan saja oleh
jiwa-jiwa malang yang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri. 

Jika tidak ada kasih kepada Allah didalam jiwa-jiwa itu, yang percaya akan keunggulan
kecerdasan manusia, maka atheisme menyebar luas seperti gulma.

Gulma ini  tumbuh ke segala arah,  mencemari  dan menghancurkan setiap tanaman yang
kelihatan serta menimbulkan penyakit. 

Satu-satunya penyembuhan adalah dengan mencari pertolongan dari Allah melalui doa-doa
yang rendah hati, memohon agar Kebenaran itu dinyatakan. 

Banyak sekali kebohongan disebarkan oleh kaum atheis yang berusaha untuk membuktikan
bahwa Allah tidak ada dan hal itu telah menghancurkan jutaan jiwa-jiwa. Para kurban ini
membutuhkan doa-doamu. 
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Atheisme  adalah  agama  terbesar  di  dunia  dan  mereka  yang  membaktikan  hidupnya
kepada tipuan ini akan musnah selamanya.

Mereka akan menghadapi api neraka. 

Kecuali  jika mereka mau datang kepadaKu, selama atau setelah peristiwa Peringatan itu,
maka mereka akan menderita pemurnian yang sangat mengerikan. 

Berdoalah bagi mereka. 

Yesusmu 

469. Perawan Maria : Dunia telah diputar-balikkan oleh penyembahan berhala

Sabtu, 23 juni 2012, jam 10.50

Anak-anakku,  aku memanggil  kamu semua untuk bersatu  didalam doa demi  pertobatan
para pendosa dan melanjutkan doa-doa harianmu. 

Puasa bisa menyelamatkan banyak sekali jiwa dan merupakan hadiah yang besar kepada
Puteraku yang terkasih.

Banyak sekali orang di dunia yang berpaling menjauhi Puteraku. 

Betapa Dia menangis saat ini. Dia sangat mengasihi mereka dan cukup menyayat hati jika
menyaksikan, terutama ketidak-setiaan mereka yang menerima bahwa Dia adalah Putera
sejati dari Allah Yang Maha Tinggi. 

Dunia  ini  sedang  diputar-balikkan  oleh  penyembahan  berhala.  Ia  menjadi  tempat
kebingungan, kebencian, kekacauan dan kerusuhan.
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Keadaan  ini  adalah  seperti  didalam  neraka,  meskipun  tak  ada  di  dunia  ini  yang  begitu
mengerikan dan menyakitkan seperti  disana.  Namun kuasa dari  setan telah menciptakan
ketegangan yang memuakkan dan keadaan ini menyelimuti seluruh anak-anak Allah. 

Hanya  sedikit  sekali  yang  tidak  tersentuh  oleh  racun  yang  sedang  disebarkan  di  setiap
bangsa oleh kegelapan itu. Banyak sekali  yang dibutakan oleh kegelapan ini dan mereka
merasa tak memiliki pengharapan lagi. 

Banyak orang yang tidak mau datang kepada Allah dan mereka terus berjalan di jalan yang
membawa ketidak-bahagiaan bagi mereka.

Mereka yang mengasihi Allah, namun kurang memperhatikan Dia melalui doa-doa, mereka
juga dalam keadaan tak berdaya.

Hanya dengan doa, devosi dan kurban yang bisa membawamu mendekati Allah. Tak ada
lainnya yang bisa membawa damai kepadamu. 

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi jiwa-jiwa yang memuja allah-allah palsu itu. Mereka
sangat membutuhkan doa saat ini. 

Berdoalah bagi mereka yang digodai oleh setan yang menimbulkan kesulitan bagi mereka
yang berada dibawah pengaruhnya. 

Mereka hanya memiliki waktu sedikit saja sebelum saat Pengakuan itu, saat Peringatan
itu.  Ketika  hari-hari  itu  tiba,  mereka  harus  memperlihatkan  kerendahan  hati  saat
kebenaran itu dinyatakan kepada mereka. 

Rencana besar dari Puteraku untuk menyelamatkan umat manusia sudah akan dinyatakan
kepada dunia. 
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Banyak orang yang tak bisa diselamatkan. 

Inilah sebabnya maka semua muridNya yang mengasihi saat ini memiliki tanggung jawab
untuk berdoa memohon pertobatan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. 

Pergilah  dalam  damai,  anak-anakku,  dengan  merasakan  kesejukan  hati  didalam
pengetahuan bahwa Puteraku adalah maha rahim. 

Dia ingin menyelamatkan semua orang dan saat Pengakuan itu adalah merupakan  Hadiah
yang diberikanNya kepada dunia agar melakukan hal ini. 

Peringatan itu adalah Hadiah yang terbesar bagi umat manusia sejak KematianNya di kayu
salib. 

Berbahagialah  karena banyak jiwa,  yang  semestinya  akan tersiksa didalam neraka untuk
selamanya, akan bisa diselamatkan dan diberi dengan Hadiah Kehidupan Kekal.  

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap panggilan dari Surga ini. 

Bunda Allah yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

470.  Jika kamu menyebarkan kebencian kepada para nabi yang diutus dari Surga, maka
kamu berdosa dengan menimbulkan akibat yang luar biasa

Minggu, 24 Juni 2012, jam 17.30

PuteriKu  yang  terkasih,  betapa  HatiKu  hancur  jika  Aku  melihat  mereka  yang  mengaku
sebagai  para  pengikut  Allah  namun mengabaikan  Hukum-hukumNya.  Mereka itu  adalah
munafik. 
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Mereka berkata  bahwa dirinya  mematuhi  Perintah-perintah  dari  BapaKu namun mereka
merasa boleh mengutuk orang-orang lain yang berbuat dosa. 

Lebih  dahulu  mereka  menggunakan  Kitab  Suci  sebagai  sarana  untuk  melakukan
kebohongan,  dengan  menganjurkan  apa  yang  mereka  sebut  sebagai  toleransi,  namun
mereka itu sangat menentang Aku. 

Mereka adalah orang-orang yang berkata bahwa adalah salah untuk percaya akan Kuasa
Ilahi. 

Mereka adalah orang-orang yang mempertanyakan para penglihat yang diutus oleh Surga
selama  berabad-abad  ini  dan  kemudian  berusaha  menyangkal  mereka  dengan
menggunakan Sabda KudusKu yang ada didalam Kitab Suci. 

Siapapun yang menyangkal SabdaKu, dia tidak setia kepadaKu. 

Siapapun yang memisahkan dirinya  dari  saudara-saudaranya,  laki-laki  dan perempuan,
dengan menganggap dirinya lebih tinggi secara spirituil maupun intelektual, mereka harus
berhati-hati. 

Siapapun yang menggunakan Kitab Suci untuk menyesatkan Kebenaran, akan dihukum. 

Siapapun yang berdiri  tegak dan mewartakan Kebenaran,  namun menolak SabdaKu yang
diberikan kepada dunia di saat-saat akhir zaman ini, akan dikesampingkan olehKu. 

Kamu  bersalah  karena  kecemburuan  rohani  dan  atas  hal  ini  kamu  akan  menghadapi
hukuman. 

Jika kamu menyebarkan kebencian mengenai para nabi yang diutus dari Surga maka kamu
berdosa dengan menimbulkan akibat yang luar biasa. 
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Karena  dengan  melakukan  hal  itu  kamu bukan  saja  menyebarkan  kebohongan,  tetapi
kamu juga menghalangi Sabda Allah. 

Aku memintamu  agar  menghentikan  upayamu  untuk  menyiksa  dan  memfitnah  saat  ini.
Kamu tak boleh mencegah SabdaKu untuk didengar.

Mengapa kamu terus berusaha menyiksa Tugas ini? Tidakkah kamu tahu sekarang bahwa
api Roh Kudus tak bisa menyebar dengan cara yang semestinya seolah pesan-pesanKu ini
bukanlah berasal dari Surga? 

Kamu sedang dimanfaatkan oleh setan yang berusaha untuk menghentikan pesan-pesan ini,
Pesan-pesan KudusKu ini, agar tidak diberikan kepada dunia. 

Pesan bagi para pejabat Gereja :

Bagi  mereka  diantara  kamu  yang  telah  bersumpah  setia,  menjadi  hamba  kudus  dari
GerejaKu di dunia, dengarkanlah Aku sekarang.

Jika kamu secara terbuka menolak pesan-pesanKu dan menghalangi Aku, Yesusmu, didalam
tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini, maka kamu melakukan dosa yang terbesar.  

Kamu akan menderita karenanya, dan Api Penyucianmu akan kau rasakan di dunia. Setiap
orang, pria, wanita dan anak-anak, akan menyaksikan penentanganmu terhadap Surga. 

Penilaianmu yang salah terhadap para nabiKu akan membuatmu kosong secara spirituil dan
jiwamu akan menderita siksaan yang besar.

Jika kamu adalah hamba kudusKu, dan kamu merasa tidak yakin akan SuaraKu ketika Aku
berbicara kepadamu saat ini, maka hendaklah kamu tetap diam. Hendaknya kamu berdoa
memohon kearifan sebelum kamu memutuskan untuk menolak Sabda KudusKu. 
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Ada ribuan hamba kudusKu yang tak bisa mengenali SabdaKu, yang diberikan melalui nabi
ini bagi saat-saat akhir zaman ini. Betapa hal ini sangat menyakitkan Hatiku. 

Banyak  yang akan jatuh  dibawah pemerintahan  antikris  dan  menelantarkan GerejaKu di
dunia. 

Banyak dari hamba kudusKu akan berpihak kepada para penganiaya GerejaKu. Tipuan itu
telah dimulai. 

Kamu sedang dipersiapkan oleh si penipu untuk menolak Aku dan kesombonganmu telah
mencegahmu menyadari hal ini.  

Banyak dari hamba kudusKu yang tidak cukup berani untuk mempertahanan GerejaKu di
dunia. Banyak yang akan berpihak kepada nabi palsu itu serta menolak kawananKu yang
imannya bisa membuat mereka mencari kebenaran. 

Tidakkah kamu tahu bahwa Aku adalah Gereja?

Tidakkah kamu tahu bahwa Gereja akan menderita penyaliban seperti yang Kualami?

Ia akan disiksa. Ia nampak seolah telah disalibkan dan banyak orang yang mengira bahwa ia
akan mati.  Namun,  seperti  KebangkitanKu,  ia  akan dibangkitkan dan hidup kembali  dan
kamu akan melihat bahwa ia tak bisa dihancurkan. 

Aku  memperingatkan  semua hamba  kudusKu  yang  tidak  bisa  menyadari  akan  saat-saat
dimana kamu hidup sekarang ini, agar kamu waspada sekarang karena GerejaKu di dunia
menderita penganiayaan yang terbesar sejak pembentukannya dulu. 
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Kamu harus bersiap-siap dan membuka matamu. 

Kapankah kamu mengira bahwa Aku akan datang dan memperingatkan kamu? Apakah
kamu mengira bahwa hal itu akan terjadi pada suatu saat di masa depan? Bahwa hal itu
tidak bisa terjadi pada masa kehidupanmu ini? 

Saat bagi KedatanganKu Yang Kedua sudah sangat dekat. 

Segera Aku akan memisahkan yang baik  dari  yang jahat  setelah segala  cara dilakukan
untuk mempertobatkan sebagian besar umat manusia. 

Adalah  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawabmu  untuk  membuka  hati,  pikiran  dan
jiwamu.  

Aku ingin kamu menanggapi permintaanKu dan menolong Aku menyelamatkan sebanyak
mungkin jiwa.

Ikutilah Aku. Inilah panggilanmu. 

Inilah sebabnya kamu melakukan sumpah setia kepadaKu, Yesusmu.  

Kamu tidak melakukan sumpah menurut pemikiranmu sendiri.

Hendaknya kamu mengijinkan Aku untuk menuntunmu dan menolong membela GerejaKu di
dunia. 

Banyak sekali  kerusakan telah dilakukan terhadap GerejaKu. GerejaKu terdiri  atas orang-
orang yang mengasihi Aku, termasuk semua hamba kudusKu. 
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Kamu harus kuat, berani dan setia. Jangan biarkan ada rasa takut atau binatang itu yang
sampai menghancurkan jiwamu. 

Dengarkanlah SabdaKu sebelum kamu menyalahkan para nabiKu. 

Janganlah menolak setiap pesan-pesanKu tanpa lebih dahulu berdoa memohon kearifan.
Hendaknya kamu berhati-hati  agar  kamu tidak menjauhkan anak-anak Allah dari  karunia
rahmat  yang  kini  Kulimpahkan  kepada  jiwa-jiwa  malang  itu  yang  merasa  lapar  akan
Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu. 

Bagi  mereka  yang  secara  terbuka  menolak  SabdaKu,  yang  diberikan  kepada  nabi  ini,
ketahuilah  bahwa  kamu  akan  memohon  pengampunan  kepadaKu  ketika  Kebenaran  itu
dinyatakan. 

Sejak  itu,  mereka  yang  bertanggung  jawab  menjauhkan  jiwa-jiwa  dari  SabdaKu,  akan
terlambat sudah.

Jiwa-jiwa  yang  musnah  dariKu,  karena  lidahmu  yang  jahat  itu,  tak  akan  memiliki
kehidupan kekal.  

Tolaklah SabdaKu sekarang, atau tolaklah pesanKu karena ia berisi berbagai kesalahan maka
kamu akan dikesampingkan. Kamu tidak layak untuk menuntun kawananKu. 

 

Juru Selamatmu 

Yesus Kristus 

471. Aku mengenal milikKu dan mereka mengenal Aku

Senin, 25 Juni 2012, jam 11.50

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu mengabaikan betapa besarnya tugas ini. 
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Berkali-kali  kamu  akan  ditarik  menuju  perangkap  yang  dipasang  oleh  si  penipu  untuk
menjerat kamu. 

Dengan begitu  kejamnya dia dan semua mereka yang dengan mudah dituntun olehnya,
akan melakukan segala cara untuk mencela SabdaKu yang diberikan kepadamu. 

Kamu harus bangkit dan mengabaikan segala cemoohan ini.

Jika  kamu  telah  menyerahkan  kehendak  bebasmu,  maka  yang  terpenting  adalah
kepatuhanmu secara penuh kepadaKu. 

Ijinkanlah Aku,  didalam Kebijaksanaan IlahiKu, untuk meletakkan jalanKu yang sempurna
dihadapanmu menuju Firdaus diatas bumi. 

Para pengikutKu hendaknya juga memperhatikan peringatanKu. Kamu masing-masing akan
diserang dengan keji karena telah mewartakan SabdaKu. 

Ini adalah sebuah tugas yang berbeda.

Kamu,  pasukanKu,  akan  menuntun  kawanan  Sisa  GerejaKu  menuju  pintu-pintu  gerbang
Firdaus.

Hal  ini  akan mendatangkan penganiayaan bagimu dan ini  bukanlah sebuah perjalanan
yang mudah. 

Kamu harus bersatu bersama dan memberi  dorongan kekuatan kepada satu sama lain
karena dengan kebersamaan itu kamu akan bisa saling memberikan penghiburan. 
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Kini pasukanKu telah berkumpul dari seluruh penjuru bumi. 

Semua  penglihat  yang  berkomunikasi  dengan  Kebenaran  Ilahi,  melalui  IbuKu,  akan
menyulut kobaran api Roh Kudus bersama-sama dengan para nabiKu, hingga sisa pasukan
yang ada bisa dipersiapkan secara memadai bagi pertempuran mendatang. 

Janganlah meragukan KasihKu. Ingatlah bahwa hanya mereka yang mengikuti Aku yang bisa
memasuki Firdaus Yang Baru itu. 

Kemudian  mereka  yang  datang  kepadamu  dan  menyiksa  kamu,  ingatlah  bahwa
kewajibanmu adalah mengampuni mereka dan berdoa bagi jiwa-jiwa mereka. 

Perlihatkanlah kasih kepada mereka yang menyiksa kamu dalam NamaKu. Dengan demikian
kamu bisa mengalahkan setan dan dia akan kehilangan kuasanya atas dirimu. 

Aku akan menuntun kamu dalam setiap langkah dari perjalananmu. 

Aku selalu berjalan bersamamu.

Aku mengenal milikKu dan mereka mengenal Aku. 

Yesusmu 

472. Firdaus Yang Baru : Kamu akan terdiri atas tubuh yang murni, tak dapat membusuk,
bebas dari penyakit, kematian jasmani maupun penuaan.

Selasa, 26 Juni 2012, jam 20.00

PuteriKu  yang  terkasih,  Firdaus  Yang  Baru  itu  kini  telah  digenapi  dalam  segala
kemuliaannya dan siap untuk menampung semua anak-anak Allah di dunia ini.  
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Ia akan dihadirkan dalam segala kemuliaannya sama seperti Firdaus yang diciptakan oleh
BapaKu Yang Kekal pada saat awal mula dulu.  

Betapa para malaikat bernyanyi dan bersukacita karena saat untuk membuka kemegahan
yang luar biasa ini kepada sebuah dunia yang tidak percaya ini sudah sangat dekat. 

Ia akan dihadirkan olehKu ketika Yerusalem Yang Baru itu turun di dunia pada saat bunyi
lonceng KedatanganKu Yang Kedua terdengar. 

Kamu,  puteriKu,  akan  diberitahu  untuk  mewartakan  hal  ini  sesaat  sebelum  Aku
menunjukkan DiriKu.

Hanya mereka yang mau menerima Aku sebagai  Mesias yang akan bisa memasuki pintu-
pintu gerbangnya yang indah itu.

Segala macam panggilan dari Surga akan dilakukan untuk meraih semua orang yang masih
menolak karuniaKu yang besar ini hingga saat sangkakala terakhir itu terdengar. 

Kemudian setelah itu akan terlambatlah sudah bagi jiwa-jiwa yang malang itu. Mereka tak
akan  bisa  tertolong  lagi  ketika  KerahimanKu  akan  dilemparkan  kembali  pada  WajahKu
melalui penolakan secara terang-terangan.

Apa yang penting saat ini  adalah memperingatkan mereka yang berada dalam bahaya
kehilangan jiwa mereka kepada setan. 

Kumpulkanlah mereka semua,  anak-anakKu.  Rayulah mereka dengan lemah lembut agar
kembali  kepada  kawananKu.  Janganlah  menyerah  dengan  doa-doamu  untuk
menyelamatkan mereka. 
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Para pengikutKu yang terkasih, seandainya kamu bisa melihat Firdaus Yang Baru itu, ketika
Surga dan Bumi akan menyatu, kamu akan terjatuh berlutut dan menangis bahagia serta
menerima kelegaan. 

Bagi  kamu  yang  merasa  takut  akan  saat-saat  akhir  zaman  ini,  ketika  dunia  ini  akan
berubah, maka hendaknya kamu mengijinkan Aku untuk menenangkan rasa khawatirmu
itu. 

Kamu  akan  mengajak  seluruh  keluargamu  bersamamu  dan  semuanya  akan  berbahagia
didalam kasih dan keharmonisan yang paling besar. 

Kamu akan tersusun atas tubuh yang murni, tak dapat membusuk, bebas dari penyakit,
kematian jasmani maupun penuaan.

Kamu semua akan memiliki tempat tinggal, dengan rerumputan, pepohonan, pegunungan,
sungai-sungai, serta berbagai aliran air mengelilingi kamu dengan segala keindahannya. 

Segala binatang akan menjadi jinak dan hidup didalam damai, selaras dengan semua anak-
anak Allah. 

Kamu  akan  menyaksikan  anak-anakmu  menikah,  memiliki  anak-anak,  serta  keajaiban
didalam keluarga-keluarga, yang bangkit dari mati, dan semua ini akan disaksikan oleh
semua orang. 

Kebangkitan ini akan merupakan kebahagiaan yang tiada taranya dan tak terbayangkan. 

Kamu  akan  dipersatukan  dengan  orang-orang  yang  kau  kasihi  yang  telah  meninggal
didalam kehidupan ini dan masuk ke Surga.
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Kamu akan memiliki bangsa-bangsa, sejumlah dua belas, dan semuanya akan ditunjukkan
dengan dua belas bintang yang ada didalam mahkota kepala dari IbuKu Yang Tak Bernoda,
dimana semuanya akan diperintah olehKu bersama para rasul dan para nabiKu. 

Inilah KerajaanKu yang dijanjikan oleh BapaKu sejak Dia menciptakan Firdaus diatas bumi.
Barangsiapa menolaknya, dia akan musnah. 

Berdoalah  agar  semua  anak-anak  Allah  memiliki  kemurnian  jiwa  yang  memungkinkan
mereka bisa pulang kepada Kerajaan  BapaKu diatas  bumi,  seperti  semula,  sekarang dan
selamanya tanpa akhir. 

Yesusmu 

473.  Allah Bapa :  Aku mengungkapkan rencana-rencanaKu pada masa mendatang bagi
Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru 

Rabu, 27 Juni 2012, jam 20.00  

PuteriKu yang terkasih, saat ini Aku mengungkapkan kepada semua anak-anakKu mengenai
rencana-rencanaKu pada masa mendatang bagi Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru itu.   

Ketika keduanya menyatu menjadi Firdaus yang mulia maka akan terbentuklah dua belas
bangsa. 

Bangsa-bangsa ini akan terdiri dari beberapa bangsa di dunia yang telah memperlihatkan
kesetiaan  kepadaKu,  Allah  Bapa,  PuteraKu  Yesus  Kristus,  dan  kepada Bunda  Allah,  Ratu
Surga. 

Mereka  yang  masih  terpencar  akan  dipersatukan  kepada  bangsa-bangsa  lain,  bersatu
sebagai sebuah Keluarga Kudus. 

KehendakKu  akan  dihormati.  Kamu  semua akan  memiliki  karunia  kehendak  bebas  yang
dipersatukan dengan kehendakKu. Sejak itulah realitas dari  Firdaus itu akan benar-benar
dinyatakan.  
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Ke dua belas bangsaKu itu akan dilambangkan didalam dua belas bintang pada wanita
yang ada didalam Kitab Wahyu. 

Wanita itu adalah Bunda Allah dan dia mengenakan dua belas bintang untuk menyatakan
dua hal.

Dua belas rasul akan menolong PuteraKu untuk mendirikan GerejaNya di dunia.  

Dua belas bangsa yang dipilih secara khusus akan membentuk sebuah Gereja apostolik
yang sejati diatas Bumi Yang Baru itu ketika Surga dan bumi menyatu didalam FirdausKu
yang mulia dan baru itu.  

Inilah saat yang dinanti-nantikan dengan sabar itu. 

Kehendak  IlahiKu,  yang  menciptakan  Firdaus  bagi  Adam  dan  Hawa  dan  yang  telah
dikesampingkan karena adanya godaan dari setan, kini akan dilaksanakan dan kali ini Firdaus
itu akan sempurna adanya. 

PuteraKu, Raja Umat Manusia, Raja Semesta Alam, akan memerintah atas Firdaus Yang Baru
diatas bumi. 

Dia akan menunjuk para pemimpin di setiap bangsa yang dipersatukan didalam Kehendak
IlahiKu. 

Warga dari bangsa-bangsa itu akan menghormati PuteraKu dengan cara yang seharusnya,
sebagai satu-satunya cara, didalam damai dan kasih kepada satu sama lain. 
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IbuNya yang terberkati,  Bunda Keselamatan,  dimahkotai  sebagai  Ratu Surga dan akan
memerintah sebagai Ratu dari Firdaus Yang Baru itu. 

Pemahkotaannya  di  Surga  adalah  merupakan  Manifestasi  Ilahi  dari  peranannya  didalam
keselamatan dunia masa mendatang. 

Dia dimahkotai dengan kehormatan dan kemegahan yang luar biasa atas peranannya itu,
bukan  saja  sebagai  Bunda  Allah  dan  Mempelai  Roh  Kudus,  tetapi  juga  sebagai  Bunda
Keselamatan dimana dia diberi kuasa untuk menghancurkan setan. 

Adalah PuteraKu yang terkasih yang menaruh mahkota dengan dua belas bintang itu pada
kepala Bunda Allah pada saat pemahkotaannya itu. 

Adalah PuteraKu yang menaruh mahkota itu pada kepalanya didalam Firdaus Yang Baru
sebagai Ratu dari semua anak-anak Allah.  

Rencana IlahiKu untuk menyelamatkan umat manusia telah dimulai. 

Adalah  keinginanKu  agar  Tugas  ini  bisa  menolong  Aku  mengumpulkan  jiwa-jiwa  yang
tersesat  dari  seluruh  penjuru  bumi  dan  menyelamatkan  mereka  dari  musuh  sebelum
terlambat.

Campur tangan IlahiKu akan membuktikan kasihKu kepada semua anak-anakKu. 

Tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tak ada yang sia-sia didalam perjuanganKu melawan
pasukan setan. 

Aku akan membawa kepadamu sebuah dunia yang baru yang akan menakjubkan kamu
dalam segala kemuliaannya yang luar biasa. Hal ini sudah siap.  
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Keindahan dan kemegahannya berada diluar kemampuanmu untuk membayangkannya. 

Jika kamu benar-benar menyaksikannya, kamu akan memiliki kehidupan kekal. 

Berdoalah  agar  anak-anakKu  yang  malang  itu  yang  tidak  percaya  kepadaKu,  Allah  Yang
Maha Tinggi, yang tidak mematuhi Hukum-hukumKu, dan yang melakukan kekejaman yang
mengerikan terhadap sesamanya, bisa bertobat. 

Aku tidak mau kehilangan satupun dari anakKu. 

Tolonglah Aku untuk membawa warisan yang mulia dan menakjubkan ini kepada mereka.
Sayangnya, hal itu musti mereka terima dengan kehendak bebas mereka. 

Aku mengasihi kamu, anak-anak, dengan sebuah hasrat menggebu yang tak diketahui oleh
umat manusia.  

Datanglah kepadaKu melalui PuteraKu sebagai satu kesatuan.  

Saat bagi Firdaus Yang Baru diatas bumi sudah sangat dekat, dan kamu telah diberi waktu
untuk menolong mempertobatkan umat manusia melalui Tugas dari Malaikat ke tujuh ini di
dunia, yang bekerja sama dengan PuteraKu untuk membawa keluargaKu kembali kepadaKu.

Bapamu yang mengasihi

Pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan.

Allah Yang Maha Tinggi 

474.  GerejaKu harus percaya kepadaKu.  Mereka harus membuang belenggu rasa takut
dan keraguan mereka dan mengijinkan Aku memperkenalkan DiriKu. 

431



The Warning Indo 2012

Kamis, 28 Juni 2012, jam 15.00

PuteriKu yang terkasih, hendaknya diketahui bahwa mereka yang mengaku datang dalam
NamaKu, sebagai para nabi, namun tidak berbicara dengan lidah dari Surga, semakin banyak
saja jumlahnya. 

Banyak sekali jiwa-jiwa itu yang tercemar oleh para malaikat durhaka, dan mereka berbicara
dengan sangat baik sekali, dengan nada-nada kasih, yang mengingatkan kamu akan Suara
KudusKu. 

Betapa  para  pengikutKu  yang  malang  sedang  tertipu  saat  ini  dan  betapa  bingungnya
mereka. Siapakah yang harus dipercaya? Siapakah yang harus diikuti?  

Tidakkah Aku telah berkata bahwa banyak orang datang dalam NamaKu tetapi sedikit sekali
yang berbicara dengan SuaraKu?

Ada kurang dari dua puluh orang yang memperoleh ijin untuk menyampaikan Sabda Allah
kepada dunia dan itu termasuk mereka yang diberi dengan pesan-pesan ilahi dari Surga
oleh IbuKu yang terkasih.

Berbagai penglihat lain juga ada di dunia dimana tugas mereka adalah berbeda.

Peranan  mereka  bisa  berupa  berdoa  setiap  hari  untuk  menolong  menyelamatkan  umat
manusia  atau  berupa  penderitaan  pribadi  yang  dipersembahkan  sebagai  hadiah  bagiKu,
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari setan. Penderitaan seperti ini, yang dilakukan secara
sukarela, bisa menghancurkan kuasa setan atas banyak sekali jiwa-jiwa.

Para nabiKu hanya sedikit jumlahnya,  dan kamu bisa mengenali mereka melalui SuaraKu
yang benar yang akan menyentuh hati dan jiwa dari anak-anak Allah dengan cara yang tidak
mungkin untuk diabaikan. 
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Pesan-pesanKu di  dunia saat  ini  akan bersifat  detil  dan akan membuka kebenaran yang
belum pernah diungkapkan sebelumnya.  

Sebagian  besar  dari  apa yang Kuberikan  kepadamu saat  ini  adalah  untuk  mengingatkan
kamu akan ajaran-ajaranKu.  

Sebagian besar dari apa yang Kuhadirkan kepadamu saat ini adalah merupakan makanan
kehidupan, yang diberikan kepadamu melalui doa-doa Perjuangan, untuk menyelamatkan
jiwamu dan jiwa orang-orang lain pada saat KedatanganKu Yang Kedua nanti. 

Berbagai pesan lainnya diberikan kepada yang lain-lainnya yang isinya mirip dengan pesan-
pesan ini namun tidaklah sedetil ini. 

Tugas mereka adalah penting karena mereka mempertobatkan jiwa-jiwa. 

Ingatlah  selalu  akan  hal  ini.  Aku  berusaha  menunjukkan  kepadamu  betapa  besar  Aku
mengasihi kamu dan ingin mengungkapkan Kebenaran dari KeberadaanKu. 

Bukti dari hal ini akhirnya akan diungkapkan segera kepada semua anak-anak Allah. 

Janganlah kamu saling bertengkar  satu sama lain dengan berusaha untuk melebihi  yang
lainnya dalam hal pengetahuan rohanimu. 

Kebenaran itu adalah ini. 

Tak  ada  manusia  yang  mengetahui  Kebenaran  yang  ada  didalam  Meterai  yang
tersembunyi didalam Kitab Wahyu. 
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Seperti  telah  Kukatakan  kepadamu  sebelumnya,  hal  itu  termeterai,  didalam  Kitab
Kebenaran, hingga saat ini, saat-saat akhir zaman ini. 

Aku, Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kini membuka hal ini untuk mempersiapkan kamu
bagi KerajaanKu Yang Baru itu. 

Kamu telah diberi dengan Kitab Suci untuk mempersiapkan kamu dan kini hendaknya kamu
mengijinkan Aku, Raja seluruh Umat manusia, untuk mengatakan kepadamu Kebenaran dari
apa yang akan datang. 

Dengan  melakukan  hal  ini  Aku  akan  bisa  menuntun  kamu  melewati  apa  yang  disebut
sebagai padang ranjau penipuan, penganiayaan dan kebencian. 

Ijinkanlah  Aku,  kamu  semua,  termasuk  semua  anggota  GerejaKu  di  dunia,  untuk
membawamu melalui rintangan terakhir ini menuju Kehidupan Kekal. 

Hendaknya  GerejaKu  percaya  kepadaKu.  Hendaknya  mereka  membuang  belenggu  rasa
takut dan keraguan mereka, dan mengijinkan Aku untuk memperkenalkan DiriKu melalui
pesan-pesan ini.

Kenalilah KasihKu dalam wujudnya yang murni dan sederhana. 

KasihKu bukanlah sesuatu yang canggih dan tertutup dalam kata-kata yang mistik. 

Mudah sekali bagimu untuk melihatnya namun karena ia penuh dengan hasrat yang besar
hingga ia bisa menusuk kamu laksana luapan pengakuan ketika kamu mau menjatuhkan
perisai kesombongan dan rasa takutmu.  

Jika  kamu  melakukan  hal  ini  maka  akan  menjadi  mudah  bagimu  untuk  mengikuti  Aku,
Yesusmu.  
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Pertama kali Aku datang sebagai Juru Selamat.

Kemudian Aku datang sekali  lagi sebagai  Juru Selamat pada saat akhir ini.  Hanya kali  ini
tugasKu jauh lebih berat. 

Kasih kepada Allah telah mati di dunia ini. Ia hanya berupa kedipan api kecil sekali. 

Seandainya KedatanganKu Yang Kedua terjadi saat ini, maka hanya sedikit sekali yang bisa
memasuki Surga.

Peringatan  itu,  Hadiah  dari  Kerahiman IlahiKu,  akan menolong mempertobatkan  banyak
sekali umat manusia. 

Tolonglah Aku mempersiapkan kawananKu. Aku membutuhkan GerejaKu di dunia, baik dari
para  pejabat  Gereja  maupun  umat  awam,  untuk  menolong  Aku menyelamatkan  semua
anak-anak Allah. 

Tolong, terimalah tanganKu ketika Aku meraih kamu dan meluaskan PanggilanKu kepada
segala bangsa. 

Datanglah kepadaKu, Yesusmu yang mengasihi.  

Ikutlah Aku kali ini. 

Janganlah menolak Aku, seperti orang-orang Parisi. 

Kali ini kamu harus mengenali SuaraKu. 
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Hendaknya kamu tahu betapa Aku berbicara saat ini karena kamu telah diberi dengan Kitab
Suci.

Yesusmu

475.  Perawan Maria : Banyak sekali agama-agama palsu serta ajaran-ajaran palsu yang
diciptakan oleh khayalan manusia yang kini memenuhi bumi

Jumat, 29 Juni 2012, jam 09.20

Anakku,  sebuah  kegelapan  yang  mengerikan  turun  keatas  bumi  ketika  kemurtadan  itu
mencengkeram semakin dalam. 

Kasih kepada Allah telah dikesampingkan. 

Kasih kepada Puteraku telah semakin menurun dan sebagai gantinya, adalah kasih kepada
diri sendiri. 

Keserakahan dan kasih akan kekuasaan menyelimuti jiwa-jiwa dimana-mana dan pengejaran
akan rasa cinta diri telah dihargai  dan diterima sebagai cara yang benar untuk menjalani
kehidupan ini. 

Anak-anak,  saat  inilah  kamu  harus  berdoa  untuk  menerangi  jiwa-jiwa  itu  yang  berada
didalam kegelapan. 

Mereka  tidak  mengenal  Kebenaran  dari  Kurban  Puteraku  maupun  makna  dari
PenyalibanNya yang mengerikan itu. 

Karunia KeselamatanNya telah dikesampingkan seolah hal itu tak pernah terjadi. Kemudian
mereka yang mengetahui akan makna dari KematianNya di kayu salib, telah memutuskan

436



The Warning Indo 2012

untuk  memandang  kepada  allah-allah  palsu  untuk  mendatangkan  damai  bagi  mereka.
Mereka tak akan bisa memperoleh damai itu.  

Damai didalam jiwa hanya bisa didapatkan melalui kesetiaan dan doa kepada Puteraku. 

Hanya hati yang murni dan sederhana, yang menaruh kepercayaan mereka secara penuh
kepadaNya yang bisa memiliki kehidupan kekal. 

Banyak sekali agama-agama palsu serta ajaran-ajaran palsu yang diciptakan dari khayalan
manusia, kini memenuhi bumi. 

Banyak sekali orang yang dituntun oleh kepercayaan yang salah dan berbahaya hingga hal
itu menuntun jiwa-jiwa yang tersesat menuju neraka. 

Anak-anak,  para  malaikat  durhaka  ada  dimana-mana.  Berjagalah  selalu  karena  mereka
terutama akan menyerang orang-orang yang menghormati aku, Ibumu yang terkasih, untuk
mengacaukan kamu. 

Mereka berusaha mencegah kamu agar tidak berdoa. Mereka menanam kebingungan terus
menerus  mengenai  Kasih  kepada  Allah  didalam  pikiranmu.  Mereka  menyesatkan  kamu
dengan  berbagai  godaan  inderawi.  Membutuhkan banyak  sekali  doa  untuk  menjauhkan
mereka. Doa Rosarioku adalah merupakan perlindunganmu yang terpenting.  

Puteraku  saat  ini  sedang  melimpahkan  banyak  sekali  rahmat  bagi  mereka  yang
mendengarkan, memperhatikan, dan menerima Pesan-pesan KudusNya bagi dunia. 

Dia melakukan hal ini untuk memberimu kekuatan serta keteguhan hati didalam tugas ini
untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal. 
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Anak-anak, terimalah rahmat ini dengan kasih, karena kamu amatlah istimewa karena dipilih
untuk mengikuti Dia saat ini. 

Sebagai sisa GerejaNya di dunia kamu akan membutuhkan roti kehidupan setiap saat karena
perjalanan ini tidaklah mudah. 

Berikut ini adalah doa Perjuangan (63) khusus untuk menolongmu menjadi kuat didalam
tugasmu ini. 

Doa Perjuangan (63) : Teguhkanlah aku didalam perjalanan ini

Bunda Keselamatan yang terkasih, aku mohon kepadamu, doakanlah aku 

agar diberi dengan Makanan Kehidupan untuk meneguhkan aku dalam perjalanan ini 

untuk menolong menyelamatkan semua anak-anak Allah.

Tolonglah mereka yang tertipu oleh berhala-berhala palsu dan allah-allah palsu

agar membuka mata mereka terhadap Kebenaran dari Kematian Puteramu di kayu salib 

untuk menyelamatkan semua anak-anak Allah serta membawa mereka masing-masing
menuju kehidupan kekal 

Amin 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 
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