
Kitab Kebenaran :

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

Kitab Kebenaran, The Warning, no 28, Sabtu, 18 Desember 2010 :
Kini tulislah ini. Kitab Kebenaran ini dihadirkan kepada umat manusia untuk menolong

mereka menebus diri mereka sendiri didalam HatiKu.

Meterai Allah Yang Hidup :

Wahyu Yohanes 7:2 Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari
terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada

keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, ...

Pesan Peringatan dari Yesus Kristus kepada umat manusia 

Kamis, 1 Januari 2015  -- Rabu, 6 Mei 2015
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1306. Satu-satunya     bahaya bagi     umat manusia     adalah manusia itu sendiri

Kamis, 1 Januari 2015, jam 23.50

PuteriKu  yang  terkasih,  orang  yang  bertekun  didalam  doa  akan  menjadi  semakin  dekat
denganKu. Dengan adanya begitu banyak kebingungan di dunia dan diantara GerejaKu di
dunia, maka tantangan terhadap umat manusia adalah bagaimana bisa membedakan antara
benar atau salah di  Mata Allah.  Namun bagi  banyak umat Kristiani,  mereka akan ditarik
menjauhi Aku oleh sebuah bentuk evangelisasi global yang memusatkan perhatian semata-
mata kepada masalah politik. Kamu bukannya didorong untuk tetap setia kepada-Ku dan
percaya  kepada-Ku apa  adanya,  tetapi  kamu akan ditarik  lepas  dariKu.  Janganlah  kamu
mengacaukan SabdaKu dengan aspirasi-aspirasi dunia sekuler. Aku selalu mengatakannya
secara jelas kepada umat manusia, melalui Kitab BapaKu, tentang adanya bahaya-bahaya
jika melakukan hal itu. Sebuah dunia sekuler hanya melayani kepentingannya sendiri serta
orang-orang yang berkuasa, memiliki ambisi dan aspirasi egois dengan menciptakan aturan-
aturan yang mengaturnya. 

Banyak sekali informasi keliru telah disebar-luaskan sehubungan dengan lingkungan hidup,
ketika  hanya  Allah  saja  yang  bisa  mendiktekan  bagaimana  bumi  ini  musti  berperilaku.
Manusia mungkin saja  melukai  bumi ini  namun dia tak  bisa menghancurkannya,  karena
semua ini berada di Tangan Allah. Tidak adanya rasa percaya kepada Allah berarti bahwa
manusia percaya bahwa dirinya bisa mengendalikan alam semesta. Manusia yang bodoh ini
berpikir  bahwa perbuatannya  bisa  merubah  Hukum-hukum  Allah.  Orang  yang  bijaksana
tahu bahwa Allah adalah  Maha Kuasa  dan sepanjang Dia masih dihormati,  dan Hukum-
hukumNya  dipatuhi,  maka  kelangsungan  hidup  manusia  masih  bisa  dipertahankan.
Kelangsungan bumi tak ada hubungannya dengan manusia yang fana ini. Hanya Allah saja
yang memiliki kuasa untuk mengendalikan udara yang kau hirup, air yang kau minum serta
kemampuan untuk mempertahankan kehidupan.  Satu-satunya bahaya bagi umat manusia
adalah manusia itu sendiri.
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Manusia akan membodohi sesamanya demi kepentingannya sendiri.  Dia akan berbohong
jika  hal  itu  adalah  demi  keuntungannya  dan  jika  hal  itu  sesuai  dengan  keinginannya.
Kepercayaan mudah sekali dilanggar dan kini kamu sedang hidup di sebuah zaman ketika
kamu harus sadar bahwa bumi ini akan tetap ada seperti sebelumnya dan setiap kekacauan
cuaca bisa terjadi karena Tangan Allah.  Campur tangan manusia didalam sebuah ciptaan
yang mulia ini hanya diijinkan jika hal itu seturut dengan Kehendak Allah. 

GerejaKu adalah TubuhKu. Mereka yang percaya kepada-Ku adalah bagian dari TubuhKu.
Mereka yang menjadi bagian dariKu akan mengikuti Ajaran-ajaranKu. Mereka yang berkata
bahwa  dirinya  menuntun  para  pengikutKu  hendaklah  berpegang  kepada  Sabda  Allah.
Peranan mereka adalah membela Kebenaran – bukannya menyimpang darinya. 

Jika kamu ditarik menjauhi Aku, dan jika SabdaKu ditolak oleh dunia, maka kewajiban dari
para hamba kudusKu adalah mengingatkan dunia tentang apa yang benar dan apa yang
salah. Ketika mereka menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menyangkut jiwa manusia dan
mengganti dengan hal-hal yang berhubungan dengan sosialisme, maka ketahuilah bahwa ini
adalah  sebuah  penipuan  yang  halus  dan  cerdik  sekali.  Ia  juga  mengkhianati  segala
kepercayaan kepada-Ku. 

Yesusmu 

1307.  Bunda Keselamatan : Banyak perubahan akan terjadi hingga akhirnya agama baru
itu terbentuk 

Sabtu, 3 Januari 2015, jam 17.05 

Anak-anakku,  wajah  dari  Gereja  Puteraku  di  dunia  akan  berubah  banyak  dan  ia  akan
digantikan  dengan  sebuah  gereja  yang  tidak  berasal  dari  Puteraku.  Perubahan-demi
perubahan akan berlangsung sementara Ajaran-ajaran Puteraku akan diputar-balikkan dan
digantikan dengan doktrin-doktrin sekuler yang palsu. 

Sebelumnya,  tak  ada  tempat  untuk apa  pun  selain Firman  Allah dalam Gereja,  yang
menyatakan dirinya selalu  berjalan didalam  jejak langkah  Yesus Kristus. Namun akan tiba
sebuah saat ketika Gereja Puteraku menjadi bagian dari sebuah gerakan politik dalam skala
besar,  dan  kemudian  ia  akan  memimpin  dalam  segala  hal  yang  menyangkut  dunia  ini,
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kecuali bahwa ia tidak lagi setia kepada Firman seperti yang diberikan oleh Allah. Semua ini
akan  terjadi,  seperti  yang  dinubuatkan,  ketika  Bapaku  Yang  Kekal  mengijinkan  para
musuhNya  untuk  melahap  Tubuh  dari  Putera  TunggalNya  –  namun  hanya  untuk  waktu
tertentu  saja.  Dia  mengijinkan  semua  cobaan  ini  terjadi  untuk  menguji  kekuatan  dari
mereka yang mengenal Kebenaran dan mereka yang tetap setia kepada GerejaNya, serta
mereka yang mengabaikannya untuk mendukung doktrin kegelapan. 

Membutuhkan waktu beberapa saat sebelum semua perubahan ini terjadi namun benih-
benih telah ditanam. Semua agama akan dipersatukan dan kemudian digabungkan dengan
pemerintahan-pemerintahan sebagai bagian dari sebuah unit baru yang bersifat global dan
mereka akan memimpin jalan hingga manusia durhaka itu memasukinya dan mengambil
tempat kedudukannya.  Banyak penggantian akan terjadi  hingga akhirnya agama baru itu
terbentuk dan ia akan mengumumkan bahwa segala sesuatu yang nampak, di permukaan,
adalah demi kebaikan semuanya. 

Berdoalah,  berdoalah,  berdoalah  anak-anak  yang  terkasih,  memohon  kekuatan  untuk
menanggung penderitaan yang akan terjadi. Puteraku, Yesus Kristus, menangis sedih sekali
atas pengkhianatan yang dilakukan terhadap DiriNya dan atas jiwa-jiwa yang akan terlepas
dariNya  didalam perjalanan.  Maka tergantung  kepada  para  hamba kudusNya  yang  setia
untuk mengemudikan kapal, yang akan mempertahankan GerejaNya yang benar tetap bisa
melaju ketika ia berlayar melewati  lautan yang penuh ombak dan badai.  Tetapi  yakinlah
bahwa segala rahmat akan diberikan kepada mereka yang tetap setia kepada Juru Selamat
dan Penebus dunia selama saat-saat yang sulit dan mengerikan ini. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan

1308. Petir dan halilintar akan turun ke atas Bait Allah 

Sabtu, 3 Januari 2015, jam 20.20

PuteriKu yang terkasih,  ketika  Allah memberikan Kebenaran kepada dunia,  melalui  para
nabi, hal itu adalah sebuah tindakan Kerahiman dari Dia. Banyak sekali orang yang lupa akan
Allah dan menyembah allah-allah palsu – yang berasal dari hirarki setan – hingga mereka
percaya akan sifat mereka sendiri yang tak terkalahkan. Jika bukan karena campur tangan
Allah maka banyak orang akan menderita hukuman yang mengerikan. 
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Apa yang dikatakan Allah kepada para nabi, sejak awal mula, terjadi. Peringatan-peringatan
yang  diberikanNya  kepada  umat  manusia  membuat  mereka  yang  mempercayainya
diselamatkan, sementara mereka yang mengabaikannya dicampakkan. Segala sesuatu yang
dinubuatkan  akan  terjadi,  dan  mereka  yang  menentang  Allah  dalam  upayaNya  untuk
membawa damai  dan  keselamatan  kepada  anak-anakNya  harus  bertanggung-jawab atas
penentangan mereka. Karena Kebenaran telah diputar-balikkan dan Sabda Allah diabaikan,
maka orang-orang akan terus membelakangi Sabda Kudus Allah. Perjalanan mereka menuju
kegelapan akan mengakibatkan sebuah hukuman oleh Allah, Yang Maha Tinggi. 

Amatlah menyakitkan BapaKu Yang Kekal jika menyaksikan begitu dalamnya manusia telah
terjatuh demi mengejar  sesuatu yang menyenangkan dirinya.  Namun hari  ketika Kurban
Kudus berakhir, dan saat ketika si pembohong itu mencemarkan AltarKu, akan menjadi duri
terakhir dengan apa mereka akan menusuk LambungKu. Pada saat yang telah ditetapkan,
petir dan halilintar akan turun ke atas Bait Allah dan ia akan runtuh. Celakalah orang yang
ikut serta didalam tindakan pencemaran ini karena dia akan dihentikan segala penangguhan
hukumannya  dan  dia  akan  terhempas  kedalam  lembah  laksana  sebuah  batu.  Tak
seorangpun yang akan membela dia yang mencemarkan AltarKu, karena ketika Tangan Allah
turun laksana sebuah kapak yang berat, mereka akan menyadari Kebenaran itu. 

Banyak orang yang mungkin akan terjatuh menjauhi Allah, namun sebagian besar mereka
masih  bersedia  berseru  kepadaNya  meminta  penghiburan  dalam  pelukan  TanganNya.
Namun akan ada sebuah inti – sekelompok binatang-binatang – yang penampilan luarnya
menyembunyikan  kejahatannya,  yang  ada  didalamnya,  yang  akan  berusaha  mendorong,
merayu dan menarik kearah mereka jiwa-jiwa yang keras hatinya yang menjadikan mereka
sebagai  kawanan  sempurna  dalam  rencana  untuk  mencemarkan  TubuhKu.  Ini  adalah
kelompok, seperti yang dinubuatkan sejak lama, yang akan berusaha menghancurkan umat
manusia. Namun kuasa mereka akan dibatasi, meski kuasa itu nampaknya besar. BapaKu
hanya  akan  mengijinkan  banyak  sekali  penentangan  terhadap  Aku,  Putera  TunggalNya,
berlangsung begitu lama. 

Orang-orang yang benar akan berlari  dan datang kepada-Ku. Melalui  dosa kesombongan
dan kecongkakan maka perpecahan terbesar itu akan ditimbulkan diantara manusia, dan
jika  mereka  tidak  mau membuang  kejahatan  mereka,  maka  tidak  mungkin  mereka bisa
menerima KerahimanKu. 

Kebenaran itu haruslah dipertahankan, karena jika kamu menerima segala sesuatu yang lain
kecuali Kebenaran – yaitu Sabda Allah – maka kamu akan berakhir dengan kemusnahan. 

 

Yesusmu
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1309.  Mereka  yang  meninggikan  dirinya  di  hadapanKu  namun  yang  berbicara  jahat
tentang orang lain, akan diputuskan hubungannya dariKu

Minggu, 4 Januari 2015, jam 16.00

PuteriKu yang terkasih, jika ada seseorang yang tidak percaya akan DiriKu atau SabdaKu, dan
diberi rahmat karunia kearifan, kemudian dia datang kepada-Ku memohon Pertolongan dan
Belas  KasihKu,  maka  Aku  akan  menebus  dia  dan  memberinya  keselamatan.  Jika  ada
seseorang yang mengenal Aku namun dia mengkhianati Aku, kemudian dia datang kepada-
Ku dan berusaha untuk membela perbuatannya, maka Aku akan mencampakkannya karena
dia telah melakukan dosa yang paling buruk.  

Para  musuhKu  yang  terbesar  adalah  mereka  yang  diberkati  dengan  Kebenaran  namun
kesombongan  telah  membuatnya  percaya  bahwa  dirinya  memiliki  hak  istimewa  untuk
bertindak dalam NamaKu. Aku dikhianati oleh salah satu dari milikKu ketika Aku berjalan di
dunia dulu, bukan oleh mereka yang tidak mengenal Aku. Hal yang sama akan selalu terjadi
hingga saatNya Hari Yang Agung itu tiba.

Mereka yang meninggikan dirinya di hadapanKu namun yang berbicara jahat tentang orang
lain,  akan  diputuskan  hubungannya  dariKu.  Tetapi  mereka  yang  terputus  hubungannya
denganKu  karena mereka menolak  Aku,  namun yang akhirnya berbalik  kepada-Ku,  akan
lebih dahulu diselamatkan. Berhati-hatilah ketika kamu menyatakan bahwa dirimu berasal
dariKu karena orang yang bijaksana akan selalu mengasihi Aku betapapun kecilnya rahmat
yang diterimanya. Dia tak akan pernah menyombongkan kesuciannya, kesalehannya, atau
pemahamannya terhadap SabdaKu. Kesombongan merupakan kejatuhan dari mereka yang
mengira dirinya mengenal Aku lebih besar dari pada orang lain. Adalah mereka yang datang
kepada-Ku sebagai  anak-anak kecil  yang akan Kubawa lebih dekat dengan Hati  KudusKu.
Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang mengasihi Aku tanpa syarat dan yang merasa tidak perlu
memamerkan  kasih  mereka  kepada-Ku,  dengan  tujuan  agar  orang  lain  mengagumi  dan
menyanjungnya. Adalah orang yang menyerahkan segalanya kepada TanganKu, ketika dia
berbicara tentang Kebenaran, yang bisa membawa kepada-Ku jiwa-jiwa yang Kurindukan,
dan bukannya orang yang merasa dirinya layak menerima penghormatan yang besar karena
melakukan hal itu. 

Setan mendapatkan jalan masuk kedalam jiwa-jiwa yang merasa besar di mataKu, jauh lebih
besar  dari  pada kasih  mereka kepada-Ku.  Kemudian  setan,  dengan  kecerdikannya,  akan
menggunakan jiwa-jiwa ini  hingga mereka akan menyebarkan kepalsuan dalam NamaKu.
Dosa kesombongan merupakan penyebab utama dari setiap dosa terhadap Aku. Hendaklah
kamu  selalu  berusaha  memerangi  setiap  godaan  untuk  mengkhianati  DiriKu  jika  kamu
mengira  bahwa setiap  pengetahuan  akan Sabda  KudusKu  bisa  memberimu kewenangan
untuk menyampaikan pendapatmu tentang bagaimana Allah itu bekerja, didalam Rencana
KeselamatanNya. Hanya Dia saja,  yang adalah diatas segalanya,  yang memiliki hak untuk
melakukan hal ini. Seluruh jiwa-jiwa hendaklah bersujud di hadapanNya dan tidak berusaha
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untuk melakukan apa yang mereka kira merupakan Kehendak KudusNya,  jika hal ini bisa
menjadi penghinaan demi Nama KudusNya, terhadap jiwa-jiwa yang hidup. 

Dengarkanlah  baik-baik  apa  yang  Kukatakan  kepadamu  saat  ini.  Jika  kamu  telah
mengkhianati SabdaKu atau Kebenaran, maka hendaklah kamu meminta tolong kepada-Ku
untuk melepaskan dirimu dari kesalahanmu, karena kamu tidak akan diberi waktu yang kau
kira masih kau miliki, untuk mencari penghiburan didalam Kerahiman IlahiKu. 

 

Yesusmu

1310.  Jika  tanpa  Aku,  maka  kematian  tubuh  dan  jiwa  akan  menguasai  seluruh  umat
manusia 

Selasa, 6 Januari 2015, jam 19.30

PuteriKu yang terkasih,  ketika seseorang membelakangi  Aku,  Aku menangis  sedih sekali,
namun Aku ini sabar dan mengampuni. Jika dia menolak SabdaKu dan tidak lagi mengasihi
sesama  seperti  yang  seharusnya  dilakukannya,  meski  dia  mengikuti  JejakKu,  hal  ini
membuatKu sangat menderita. Tetapi masih juga Aku bersabar dengan harapan bahwa dia
akan kembali kepada-Ku. Namun ketika seseorang mencuri jiwa-jiwa dariKu dan menuntun
mereka menuju kegelapan kekal, maka segala pembalasan adalah menjadi HakKu dan Aku
akan memberikan kepadanya sebuah hukuman yang besar.  Hukuman ini  bisa berbentuk
penderitaan,  yang  jika  dia  masih  beruntung  dan  mau  menerima  keadaan  itu  dengan
kerendahan hati, hal itu bisa menyelamatkannya. 

Belas  kasihKu itu  tak  terhingga  besarnya,  namun ketika Aku dihinakan melalui  berbagai
tindakan kekejaman, yang dilakukan terhadap anak-anak Allah, maka MurkaKu hendaknya
menakutkannya.  Ketahuilah bahwa Aku akan menghukum para musuhKu,  namun hal  ini
adalah  demi  kebaikan  mereka  sendiri  serta  keselamatan  dari  orang-orang  yang
berhubungan  dengannya.  Adakah  yang  masih  bisa  menghentikan  mereka  yang
menghinakan  Aku,  SabdaKu  serta  Rencana  KeselamatanKu,  hingga  orang-orang  yang
congkak, sombong, serta acuh itu mau tunduk? Jawabnya adalah karena kejahatan mereka
itu tak ada habisnya. 

7



Belum pernah terjadi sebelumnya hingga kasih diantara manusia menjadi hilang seperti saat
ini. Tidak satu jiwapun yang hidup di dunia yang bebas dari pengaruh setan. Mereka yang
percaya  secara  keliru  bahwa  dirinya  berkenan  bagiKu,  namun  bersikap  kejam  terhadap
sesamanya,  akan merasakan akibat  dari  pukulan TanganKu.  KesabaranKu semakin habis,
HatiKu terasa berat dan KeinginanKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang merusak orang
lain semakin berkurang. 

Kecerdikan setan berada diluar pengertianmu. Dia akan meyakinkan terutama mereka yang
imannya  paling  kuat  agar  menentang  Aku,  melalui  dosa  berat,  serta  mereka  yang  kecil
imannya  agar  menjadi  tunduk,  semakin  dalam,  menuju  lembah  keputus-asaan.  Tak
seorangpun  yang  aman  dari  gangguan  setan  dan  jika  kamu  tidak  berdoa  memohon
KerahimanKu, mempersembahkan kurban-kurban pribadimu kepada-Ku, maka kehancuran
jiwa-jiwa akan semakin meluas. 

Ada jutaan orang sedang terlepas dariKu saat ini, namun tidak banyak umat Kristiani yang
menyadari  perlunya  berdoa.  Doa  saja  bisa  mengalahkan  pengaruh  iblis,  dan  Aku
memintamu untuk memperbanyak waktumu berdoa untuk melemahkan cengkeraman iblis
atas umat manusia. 

Tanpa  campur  tanganKu  maka  ada  jutaan  lagi  jiwa-jiwa  menjadi  musnah.  Tanpa
KerahimanKu maka banyak dari mereka yang dituntun menuju kegelapan kekal tak akan lagi
bisa  menyaksikan  WajahKu.  Tanpa  KehadiranKu  didalam  Ekaristi  Kudus,  maka  tak  ada
kehidupan – kehidupan didalam tubuh dan jiwa. Tanpa Aku maka kematian tubuh dan jiwa
akan menguasai seluruh umat manusia, dan karena Aku pula maka kematian tak ada lagi
didalam dunia baru mendatang. Karena Aku mengalahkan kematian melalui KebangkitanKu
maka kamupun akan mengalahkannya  juga.  Kematian  tak  akan ada didalam KerajaanKu
Yang Baru di dunia. Tubuh dan jiwa akan membentuk sebuah persekutuan yang hidup –
sebuah Karunia yang seharusnya tidak boleh ditolak. 

Janganlah kamu lupa akan JanjiKu – bahwa semua orang yang ada bersamaKu dan didalam
Aku, akan memiliki kehidupan kekal. 

Yesusmu
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1311.  Bunda  Keselamatan  :  Kamu  hanya  bisa  menerima  Sabda  Allah,  yang  diberikan
olehNya, atau tidak

Rabu, 7 Januari 2015, jam 16.30

Anak-anakku yang terkasih, hendaklah kamu mempersiapkan diri  bagi  Rencana Puteraku
untuk  menebus  kamu  semua  di  MataNya.  SaatNya  untuk  campur  tangan,  untuk
membangunkan roh didalam dirimu, semakin dekat.

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi semua anak-anak yang tersesat di dunia yang telah
merusakkan  segala  hubungan  dengan  Puteraku,  meski  mereka  telah  diasuh  didalam
Kebenaran. Segera mereka tidak akan ragu lagi atas KeberadaanNya dan kamu harus berdoa
agar  kesombongan  umat  manusia  tidak  menghalangi  antara  mereka  dengan  Kerahiman
Allah. Hendaklah kamu berdoa, terutama bagi jiwa-jiwa yang telah mengkhianati Puteraku,
dengan  berbagai  cara,  agar  mereka  diberi  keberanian  untuk  merendahkan  dirinya  di
hadapanNya dan memohon Kerahiman. 

Kebenaran  itu,  anak-anak  yang  terkasih,  yang  diberikan  kepada  umat  manusia  melalui
Manifestasi dari Bapaku Yang Kekal, melalui Putera TunggalNya, Yesus Kristus, kini sedang
dikoyakkan.  Janganlah  menerima  segala  bentuk  doktrin  yang  tidak  mempertahankan
Kebenaran secara utuh. Janganlah kamu berkata bahwa sebagian dari Kebenaran itu adalah
penting,  dan kemudian kamu menolak bagian yang lainnya.  Kamu hanya bisa menerima
Sabda Allah, yang diberikan olehNya, atau tidak. Waktu tidaklah penting. Apa yang diberikan
ribuan tahun yang lalu kepada manusia, melalui Sabda Allah, tidaklah berubah, ataupun bisa
dirubah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah haruslah tetap utuh, betapapun sulitnya hal
itu diwujudkan. Untuk tetap setia kepada Ajaran-ajaran Allah membutuhkan kekuatan yang
besar, stamina dan sebuah tekad yang bulat. 

Kasih adalah jalan dimana kamu bisa tetap setia kepada Puteraku, namun kasih ini haruslah
tanpa syarat. Ia tak boleh dibebani dengan kasih akan diri sendiri, karena hal itu tidaklah
memuliakan Allah. Jika kamu sungguh mengasihi Allah kamu akan tetap setia kepada Sabda.
Jika kamu berkata bahwa dirimu adalah seorang murid dari Puteraku, Yesus Kristus, maka
kamu harus mengikuti Ajaran-ajaranNya,  tanpa syarat. Kamu harus saling mengasihi  satu
sama lain seperti Dia mengasihi kamu, tanpa syarat. Kamu tak bisa berkata bahwa dirimu
mengasihi  Allah  jika  kamu  tidak  mengasihi  sesama.  Kamu  tak  bisa  berjalan  pada  Jejak
LangkahNya jika kamu tak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. 
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Hanya  jika  kamu  berjalan  didalam  Hukum-hukum  Allah  maka  kamu  akan  memasuki
KerajaanNya yang mulia. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan

1312. Ketika kasih itu menghilang, maka Aku juga tidak ada didalam jiwa 

Jumat, 9 Januari 2015, jam 15.30

PuteriKu yang terkasih, inilah saatnya bagi  umat Kristiani  di  seluruh dunia untuk bersatu
melawan penghinaan yang diperlihatkan oleh milyaran orang terhadap Kebenaran – yaitu
Sabda Kudus Allah. 

Setiap  dosa  melawan  Allah  kini  dianggap  bisa  diterima  di  MataKu.  Dosa-dosa  yang
menjijikkan Aku akan segera dihadirkan sebagai hal yang kudus di MataKu, namun hal ini tak
pernah  bisa.  Jika  kamu  menghadirkan  sesuatu  yang  tidak  berasal  dariKu  dan  kamu
menaruhnya  di  hadapanKu,  didalam  Gereja-gerejaKu,  maka  kamu  telah  menimbulkan
penderitaan yang besar bagiKu. 

Belum  pernah  terjadi  sebelumnya  begitu  sulitnya  bagi  umat  Kristiani  untuk  mengikuti
JalanKu  yang  berduri  seperti  saat  ini.  Kebohongan,  kebohongan,  kebohongan,  diberikan
kepadamu dalam NamaKu namun kamu tak boleh melupakan Ajaran-ajaranKu atau kamu
akan ditipu oleh mereka yang berencana untuk menentang Sabda Allah.  Untuk menjadi
seorang  Kristiani  membutuhkan  pengurbanan  yang  lebih  besar  dari  pada  sekedar
mengakuinya. Jika kamu adalah seorang Kristiani yang benar maka kamu akan melakukan
segala  sesuatu  yang  Kuajarkan  dan  mengikuti  Doktrin  Suci  yang  ada  didalam  Kitab  Injil
Kudus. Mengakui SabdaKu adalah satu hal, namun melaksanakan apa yang Kuajarkan adalah
hal yang lain.  

Mengasihi sesama bukanlah hal yang mudah karena adanya dosa. Mengasihi para musuhmu
mendatangkan beban yang berat bagimu, namun jika kamu berdoa memohon rahmat untuk
melaksanakannya,  maka  kamu  akan  menyadari  bahwa  kasihmu  kepada-Ku  semakin
bertumbuh. Jika kamu sungguh mengasihi Aku maka kamu akan terbebas dari kebencian,
dan kemudian kamu akan menemukan damai  sejati  didalam pikiran dan jiwa. Jika kamu
mengijinkan setan menggodai kamu untuk membenci orang lain maka kamu akan terjatuh
kedalam  kegelapan  yang  mengerikan.  Kebencian  adalah  laksana  rumput  liar  yang
bertumbuh  dan  menyebar  dengan  cepat.  Jika  kebencian  membusuk  didalam  jiwa  maka
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akhirnya  ia  akan  menghancurkan  jiwa  itu  sepenuhnya.  Ia  akan  membawa  serta  sebuah
kegelisahan yang menyedihkan dan mereka yang dipenuhi dengan kebencian itu tak akan
pernah merasakan damai. Kebencian melahirkan kebencian dan ia menyebar dengan cepat
dari satu jiwa kepada jiwa lainnya. Sekali setan menempatkan dirinya didalam jiwa-jiwa ini
maka dia tak akan pernah meninggalkannya hingga mereka bertobat dan menyesal dengan
sungguh hati. 

Kasih memadamkan segala macam kebencian, namun jika kamu tidak melepaskan jiwamu
dari  mereka yang menyulut  kebencian  itu,  maka kamu akan tercebur  kedalam keputus-
asaan.  Aku  tak  bisa  menyelamatkan  jiwa  yang  tidak  mau  menyesali  kejahatannya.  Aku
menantikan  pengakuanmu  dan  ketika  kamu  datang  kepada-Ku  dan  memintaKu  untuk
membebaskan kamu dari  kutukan kebencian,  maka Aku akan meraihmu dan menarikmu
dengan TanganKu dan membawamu menuju Tempat Perlindungan DamaiKu. 

Damai dan kasih hanya bisa berasal dari Allah. Carilah Aku selalu karena Aku adalah Kasih.
Ketika kasih itu menghilang, maka Aku juga tidak ada didalam jiwa. 

Yesusmu 

1313. Allah     Yang Maha Tinggi   :   KuasaKu melebihi     semua yang   berasal   dari dunia ini     dan di
luar     itu 

Sabtu, 10 Januari 2015, jam 15.36

PuteriKu yang terkasih, umat manusia telah berpaling melawan Aku dan segala sesuatu yang
Kuciptakan seturut GambaranKu dan karena itu KesedihanKu sangatlah besar. 

Anak-anakKu  akan  diselamatkan  melalui  campur  tangan  dari  Putera  TerkasihKu,  Yesus
Kristus, dan hal ini akan segera terjadi. Sebelum hari itu tiba, Aku meminta semua orang
yang  mengasihi  Aku  agar  mengakui  Kebenaran,  PuteraKu  dan  KasihNya,  untuk  berdoa
memohon KerahimanNya.  

Kamu yang mengasihi PuteraKu hendaklah ingat akan JanjiNya untuk menebus dunia dan
memusnahkan dosa sebelum KerajaanNya  Yang  Mulia  turun.  Kehidupan tubuh dan jiwa
akan bersifat  kekal  dan  mereka yang  menerima Kerahiman PuteraKu akan memperoleh
Karunia ini. Sedangkan mereka yang tidak mau menerimanya, tidak memperolehnya. 
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Kemarilah anak-anakKu, dan terimalah SabdaKu karena ia bersifat kekal dan tak ada yang
bisa menghancurkannya. Para musuhKu dikuasai oleh kemarahan saat ini karena dia sadar
bahwa dunia  ini  akan  dibersihkan dari  semua pengaruhnya,  maka dia  akan melepaskan
berbagai  kesulitan  yang  mengerikan  kepada  jiwa-jiwa  yang  dia  inginkan  untuk  menolak
Karunia kehidupan kekal. 

Kamu akan dicobai imanmu kepada Tritunggal Terberkati hingga diluar daya tahanmu, dan
banyak dari kamu yang akan terjatuh. Iman sejati memerlukan kepercayaan yang besar, dan
jika kamu tidak percaya akan janji-janji PuteraKu, maka kamu akan terpisah dariNya. 

Masing-masing  anakKu  akan  segera  diberi  bukti  atas  KeberadaanKu.  Ketika  tanda  ini
diberikan,  janganlah  kamu meragukannya,  karena ia  akan menuntunmu menuju tempat
PerlindunganKu yang Kuberikan kepadamu. 

Berbagai  tanda  atas  KeberadaanKu  telah  diberikan  kepada  dunia  dan  kini  Aku  akan
membawa lebih banyak lagi bagimu. Janganlah takut karena Aku akan mengejar setap jiwa
dan  tidak  satupun  diantara  kamu  yang  tidak  Kukasihi  dengan  kelembutan  hati.  Aku
mengasihi  musuh-musuhKu,  termasuk  mereka  yang  menganiaya  Aku  melalui  kejahatan
mereka. Namun segera Karunia yang Kubawa bagi mereka akan membangunkan rasa kasih
mereka, yang selama ini tertidur, kepada Penciptanya didalam hati mereka. Kasih mereka
dan Kasih IlahiKu,  bersama-sama, akan mengalahkan setan.  Aku akan menghapus bersih
semua rasa takut dan air mata mereka. 

Kamu,  anak-anakKu  yang  terkasih,  akan  diberi  Karunia  ini  ketika  kamu  paling  tidak
mengharapkannya.  Karena  waktu  itu  semakin  dekat  dan  wajah  dunia  ini  akan  dirubah
selamanya dan demi kebaikan semuanya. 

KuasaKu melebihi semua yang berasal dari dunia ini dan di luar itu. KerajaanKu adalah kekal.

Bapamu yang mengasihi

Allah Yang Maha Tinggi 
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1314. Percaya adalah kunci bagi kasih sejati 

Rabu, 14 Januari 2015, jam 15.40

PuteriKu yang terkasih, ketika seorang anak dari orang tua yang penuh kasih merasakan
kasih,  maka  dia  akan  disuapi  dengan  sebuah  rasa  penghiburan  dan  kekeluargaan  yang
mendalam. 

Kasih pada seorang anak, yang beruntung memiliki orang tua yang penuh kasih, bertumbuh
dari sebuah rasa percaya yang tertanam dalam. Rasa percaya ini bersifat absolut. Hal yang
sama juga berlaku bagi setiap jiwa yang hidup yang mengasihi Aku tanpa syarat. KasihKu
kepada mereka juga tak tergoyahkan. Percaya adalah kunci bagi kasih sejati. Setiap anakKu
selalu dikasihi, meski kasih mereka kepada-Ku tidak selalu ada.  

Kasihilah Aku maka kamu akan merasa damai. Kasihilah Aku maka kamu akan mengasihi
semua anak-anak Allah. Kasih adalah sebuah hal yang bersifat alami. Tanpa kasih kamu tak
bisa menjadi utuh. 

Ketika Aku ada dalam dirimu, kamu akan melihat dunia seperti Aku melihatnya dalam segala
kemuliaannya dan dalam segala ketidak-sempurnaannya.  Kamu akan mengetahui adanya
berbagai  halangan  yang  menghadapi  umat  manusia  dan  kamu  akan  merasakan  sebuah
kemalangan  ketika  kamu  menyaksikan  kebencian  dalam  berbagai  bentuknya,  karena
kebencian adalah lawan dari kasih.   

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kasih kepada Allah tetap hidup di dunia, karena jika
tanpa kasih itu kamu akan merasa kesepian dan terasing. 

Kasihilah Aku seperti  Aku mengasihi  semua anak-anak Allah dan Aku akan melimpahkan
Rahmat  berlimpah  kepadamu  dan  kamu  akan  bisa  mengalahkan  setan  dalam  segala
bentuknya. 

 

Yesusmu yang mengasihi
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1315. Mereka membenarkan perbuatan dosa agar mereka tidak harus merubah kebiasaan
hidup mereka 

Jumat, 16 Januari 2015, jam 11.10

PuteriKu yang terkasih, KehendakKu tak bisa dikalahkan karena ia bersifat kekal.

Manusia  telah  memberontak  terhadap  Allah  dengan  begitu  banyak  cara,  namun  jika
keinginan manusia menyatu dengan Kehendak Allah, maka semua orang yang menentang
Kehendak  Allah  akan  kehilangan  segalanya.  Mereka  yang  berhati  lembut  dan  bersedia
menerima Aku setelah saat Peringatan itu, akan mendapatkan dunia ini. 

Dunia  yang  akan  datang  tak  memiliki  akhir,  dan  bersih  dari  segala  dosa.  Dimuliakanlah
mereka yang bisa memenangkan hak warisan mereka, karena hal ini merupakan bagian dari
Rencana  BapaKu  sejak  semula  –  rencana  Ilahi  yang  tidak  diketahui  sepenuhnya  oleh
manusia. 

Adalah penting agar kamu masing-masing memerangi godaan dosa, meskipun hal ini tidak
selalu mudah. Berserulah kepada-Ku jika kamu sadar bahwa dirimu bersalah kepada-Ku. Aku
selalu ada disitu dan akan mengampuni semua dosamu, kecuali dosa menentap yang berupa
penghujatan terhadap Roh Kudus. Apa yang harus kau lakukan adalah mencari Aku.  

Dunia milikKu ini penuh dengan kejahatan, kebohongan dan roh iblis, namun kasih juga ada
didalamnya. Adalah kasih yang dimiliki seseorang kepada sesamanya yang mempertahankan
Aku tetap hadir diantara kamu dan doa bisa mempertahankan setan tetap berada jauh. 

Aku tidak meminta agar kamu menyerahkan hidupmu untuk berdoa sepanjang hari, setiap
hari, karena ini bukanlah apa yang Kuinginkan darimu. Apa yang Kuminta adalah agar kamu
memanggilKu untuk meminta tolong dan agar kamu memuliakan Allah. Untuk menggenapi
JanjiKu kepada dunia dan memastikan bahwa kamu semua akan memiliki kehidupan kekal,
maka apa yang perlu kau lakukan adalah tetap setia kepada Hukum-hukum Allah seperti
yang disampaikan didalam Sepuluh Perintah Allah. 

Ikutilah Aku, Yesusmu, dan ingatlah akan segala sesuatu yang Kuajarkan kepadamu. Tidaklah
baik jika kamu menyatakan dirimu mengasihi Aku jika kamu menolak Sabda Allah. Kamu
harus saling mengasihi satu sama lain lebih dahulu dan memperlakukan orang lain seperti
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kamu ingin diperlakukan. Hidupkanlah SabdaKu melalui pikiran, perbuatan dan tindakanmu
maka kamu adalah benar-benar berasal dariKu. Kebencian tidak ada peranannya didalam
KaryaKu  meski  segala  sesuatu  yang  Kukatakan  ketika  Aku  berjalan  di  dunia  dulu,
mengundang  banyak  kritikan  karena  orang-orang  tidak  mau  merubah  kebiasaan  hidup
mereka.  Saat  ini  SabdaKu  ditolak  karena  orang-orang  tidak  mau  mengikuti  Kebenaran.
Sebaliknya,  mereka  membenarkan  perbuatan  dosa  agar  mereka  tidak  harus  merubah
kebiasaan hidup mereka. Maka tidak ada yang berubah sejak dulu. 

Ikatan dosa, dimana manusia mengikatkan dirinya sendiri kepada pengaruh setan, adalah
lebih  kuat  saat  ini  dari  pada  saat-saat  sebelumnya.  Lepaskanlah  dirimu dan carilah  Aku
sekarang. Ingatlah bahwa kamu hanya bisa diampuni dosa-dosamu ketika kamu masih hidup
– bukan setelah kamu meninggalkan dunia ini. 

Kapankah  manusia  mau  menerima  Sabda  Allah  dan  sadar  bahwa  segala  sesuatu  yang
dikatakanNya  adalah  benar?  Segala  sesuatu  yang  dikatakanNya  akan  dilaksanakanNya,
adalah benar, dan apa yang Kukatakan kepadamu saat ini adalah benar. Yang menyedihkan,
banyak  dari  kamu  yang  tidak  mau  mendengarkan  dan  disaat  ketika  kamu  menyadari
Kebenaran,  saat  itu  sudah terlambat.  Kamu  harus  melindungi  masa  depanmu sekarang,
dengan cara menjalankan Sabda Allah. 

 

Yesusmu

1316. Aku membutuhkan kamu seperti halnya kamu membutuhkan Aku

Sabtu, 17 Januari 2015, jam 18.18

PuteriKu yang terkasih, inilah Aku, Yesusmu, Penebusmu, yang berbicara.

Banyak  sekali  orang  yang  membaca  pesan-pesan  ini  merasa  ketakutan.  Ketakutan
membawa serta bersamanya sebuah bentuk kebencian,  karena ada banyak  sekali  orang
yang tidak mau mengakui Aku. Rasa takut itu bisa dimengerti namun hal itu jangan sampai
menghalangi kepercayaanmu. Aku hanya berseru kepadamu agar kamu mau datang kepada-
Ku.  Aku  tidak  ingin  membuatmu  bersedih.  Waktumu  di  dunia  ini  hanya  sebentar  saja,
namun  waktu yang akan kau habiskan bersamaKu adalah selamanya. 
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Jika Aku mengasihi kamu, lalu mengapa Aku tidak memperingatkan kamu akan akibat-akibat
dari  penolakan  terhadap  KerahimanKu?  Apa  yang  Kuperlukan  dan  Kuinginkan  adalah
membawa kamu semua menuju KerajaanKu.  Aku tidak  berkata  kepadamu sesuatu  yang
berada  diluar  Kitab  SuciKu.  Tidak.  Sebaliknya,  Aku  hanya  mengingatkan  kamu  akan
Kebenaran serta segala sesuatu yang akan terjadi, agar kamu bisa datang kepada-Ku. 

Datanglah,  anak-anak  kecilKu,  janganlah  takut  akan  KasihKu.  Janganlah  takut  akan
KerajaanKu karena ia adalah hak warisanmu. Adalah bagi hal ini hingga Aku menyerahkan
HidupKu di dunia. Aku membutuhkan kamu seperti halnya kamu membutuhkan Aku. Aku ini
sederhana didalam KeinginanKu dan Aku hanya ingin menyelimuti kamu kedalam sebuah
kehidupan  kemuliaan  yang  besar,  dimana  kamu  akan  menikmati  Kehidupan  Kekal.  Lalu
mengapa  kamu  takut  akan  PanggilanKu?  Aku  mengasihi  kamu.  Aku  tak  akan  menyakiti
kamu. Satu-satunya gangguan yang kau hadapi adalah berasal dari dirimu sendiri. Aku selalu
berada disini, dengan pengharapan yang sangat akan kasihmu. 

DuniaKu yang tak mengenal akhir itu nanti jauh melebihi segala hal yang bisa kau inginkan di
dunia  ini.  Hidupmu  di  dunia  ini  tak  ada  artinya  jika  dibandingkan  dengan  keindahan
KerajaanKu.  Adalah  demi  memastikan  bahwa  kamu  memiliki  Kehidupan  Kekal  –  yang
merupakan  hak  warisanmu  –  maka  Aku mati  bagi  dosa-dosamu.  Janganlah  menyangkal
Kurban yang agung ini karena dengan Kemuliaan yang besar Aku disalibkan demi kamu. 

Janganlah menolak Aku, untuk kedua kalinya. 

Yesusmu yang mengasihi

1317. Hanya Aku saja yang tahu hari atau jam ketika kamu menghirup napas terakhirmu

Minggu, 18 Januari 2015, jam 12.45

PuteriKu yang terkasih, ketika seseorang meninggalkan Aku, dengan alasan apapun, dia tak
akan  pernah  menemukan  damai  sejati.  Ketika  seseorang  menyadari  Siapa  DiriKu  ini
sebenarnya, hatinya akan berkobar oleh kasih kepada-Ku. Seseorang yang menaruh seluruh

16



kepercayaannya kepada-Ku akan menanggung berbagai  macam penderitaan,  karena Aku
akan membuatnya terbebas. 

Sabda  Allah  menimbulkan  banyak  perpecahan  diantara  mereka  yang  lemah  imannya.
Mereka yang percaya kepada-Ku akan merasakan sakit yang besar didalam hatinya ketika
mereka menyaksikan penolakan terhadap Sabda Allah. Rasa sakit itu adalah sakitKu. Jika
kamu percaya kepada-Ku maka kamu akan merasakan kasihKu kepadamu, didalam jiwamu.
Bukalah hatimu selalu bagiKu. Sambutlah Aku, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan
sikap  antisipasi.  Terimalah  Aku  apa  adanya  serta  Sabda  yang  diberikan  kepadamu,  dan
jalanilah  kehidupanmu  tepat  seperti  yang  diberikan  didalam Kitab  Suci,  maka Aku akan
menunggumu. 

Tolaklah Ajaran-ajaranKu dan peluklah dosa,  maka ini akan menjadi  kejatuhanmu.  Hanya
Aku saja  yang tahu hari  atau  jam ketika kamu menghirup napas  terakhirmu.  Hendaklah
kamu bersiap-siap setiap saat. Kamu harus meminta kepada-Ku untuk mengampuni dosa-
dosamu sesering mungkin. Aku mengampuni pendosa yang paling keras hatinya sekalipun,
maka janganlah kamu takut akan KerahimanKu. Takutlah saja akan saat ketika kamu harus
berdiri  di  hadapanKu  dan  bertanggung-jawab  atas  segala  kesalahan  yang  kau  lakukan
terhadap Allah. Jika kamu belum menebus dirimu sendiri di Mata Allah maka saat itu tak ada
lagi kesempatan kedua bagimu untuk melakukannya.

Yesusmu

1318. Bunda Keselamatan : Orang-orang memilih tujuan hidup mereka sendiri 

Selasa, 20 Januari 2015, jam 15.30

Anak-anakku yang terkasih, segera akan tiba sebuah tipuan besar yang akan menutupi dunia
ini laksana sebuah tirai. Tipuan ini hampir menghilangkan Kebenaran, namun mereka yang
diberkati  dengan Terang  Kerahiman Puteraku,  akan bisa  melihat  berbagai  kepalsuan itu
yang menutupi Sabda Allah. 

Sejak manusia diciptakan belum pernah Allah mengijinkan para musuhNya tunduk kepada
tipuan  semacam  itu  –  sebuah  tipuan  yang  hanya  memiliki  satu  tujuan  saja.  Yaitu
menghapuskan seluruh jejak Allah didalam masyarakatmu sehingga orang-orang yang tidak
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berasal dariNya justru diangkat pada posisi kekuasaan yang besar. Allah mengijinkan hal ini
terjadi  sebagai  ujian  yang terbesar  bagi  bangsa  manusia,  untuk  menentukan siapa yang
berpihak kepadaNya dan siapa yang berseberangan denganNya.  

Dunia telah melakukan penentangan-penentangan yang terbesar kepada Bapaku Yang Kekal
dan hal itu terus berlangsung untuk menjatuhkan manusia kedalam dosa berat. Para hamba
kudus, termasuk imam-imam, uskup-uskup dan kardinal-kardinal, selama lebih dari empat
puluh  tahun  ini  telah  gagal  didalam  mengajarkan  Kebenaran  kepada  anak-anak  Allah.
Banyak dari mereka yang tidak mengakui keberadaan dosa, atau yang mau memperingatkan
orang-orang akan bahaya besar yang dibawa oleh dosa berat bagi jiwa-jiwa. Para hamba
Allah hanya memiliki  satu kewajiban dan hal  itu adalah menuntun umat beriman dalam
segala sesuatu yang bersifat moral dan memperlihatkan kepada jiwa-jiwa akan bahayanya
jika tidak menjalani kehidupan yang baik. Dosa tidak lagi dianggap sebagai musuh terbesar,
yang bisa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. 

Anak-anak, Allah tidak ingin menimbulkan rasa takut tetapi janganlah kamu sampai tergoda
untuk percaya bahwa neraka itu tidak ada, karena ia memang ada. Orang-orang memilih
tujuan hidup mereka sendiri, dan jiwa-jiwa itu, yang tidak mau meminta kepada Allah untuk
mengampuni  dosa-dosa  mereka,  akan  sangat  sulit  untuk  memasuki  Pintu-pintu  menuju
Kerajaan Puteraku. 

Kamu harus selalu bergantung kepada Kebenaran. Allah telah menyatakan Kebenaran itu
melalui  para  nabiNya.  Janganlah  kamu  membelakangi  Kebenaran  karena  jika  kamu
melakukannya,  kamu  akan  menerima  doktrin  yang  palsu  dan  secara  keliru  kamu  akan
percaya bahwa ia bisa membuka pintu-pintu menuju harta warisanmu. 

Banyak  sekali  orang  yang  disesatkan  dan  percaya  bahwa  sekali  kamu  mencukupi
kesejahteraan materi dari anak-anak Allah, maka inilah yang terpenting. Peliharalah jiwamu
sendiri, anak-anak yang terkasih, karena kamu hanya memiliki satu jiwa dan ia akan hidup
selamanya,  baik  kamu  tinggal  bersama  Puteraku  didalam  KerajaanNya  maupun  kamu
dicampakkan  jauh  dariNya.  Janganlah  melupakan  jiwamu  sendiri  atau  kamu  akan
mengalami kesulitan untuk menyatu dengan Puteraku. 

Kebenaran itu akan hidup selamanya, karena ia adalah Sabda Allah. Ia tak pernah berubah. 

 

Ibumu yang mengasihi
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Bunda Keselamatan

1319.  Peringatan itu akan membantu dunia memerangi kemurtadan terbesar sepanjang
masa

Selasa, 20 Januari 2015, jam 20.40

PuteriKu yang terkasih, ketika Peringatan itu terjadi, hal ini merupakan tahap pertama dari
persiapan bagi  KedatanganKu Yang  Kedua.  Mereka yang  tidak  mau menerima Aku akan
diberi sebuah kesempatan luar biasa dengan memiliki waktu untuk merenungkan tentang
Kebenaran, demikianlah besarnya KerahimanKu. 

Nantikanlah Hari itu dengan sukacita yang besar karena saat itulah orang-orang yang tidak
percaya  akhirnya  akan  menyadari  Siapa  DiriKu  ini  sebenarnya.  Mereka  akan  dikejutkan
ditengah sikap apatis mereka dan mereka akan dipenuhi dengan rasa takjub.

Peringatan  itu  akan membantu dunia memerangi  kemurtadan terbesar  sepanjang masa.
Dengan  berpaling  kepada-Ku,  selama kurun waktu  15  menit  dalam  kesendirian  ini,  dan
meminta kepada-Ku untuk mengampuni kamu, maka kamu akan dipenuhi dengan Karunia
Roh  Kudus.  Kemudian  kamu  harus  bersiap-siap  untuk  berjuang  menolong  orang  lain
mendapatkan masa depan mereka yang mulia. 

Sementara  Peringatan  itu  akan  mengobarkan  iman  dari  orang-orang  yang  percaya  dan
mempertobatkan banyak orang,  akan ada pula banyak orang,  termasuk imam-imam dan
anggota-anggota senior dari para klerus, yang akan menolak bahwa peristiwa Peringatan itu
terjadi.  Mereka akan menuntun banyak orang menjauhi Aku dan untuk itu mereka akan
dihakimi secara kejam. Pencerahan Suara Hati itu akan membawa serta curahan kasih yang
besar dari mereka yang namanya ada didalam Kitab Kehidupan. Inilah orang-orang – dan
mereka itu termasuk pula orang-orang yang tidak percaya – yang akan bertobat dan yang
akan berjuang menyelamatkan saudara-saudari mereka. 

WaktuKu saat itu akan digunakan untuk menarik kepadaKu mereka yang tidak mengenal
Aku  sama  sekali,  namun  yang  masih  bersedia  datang  kepada-Ku,  ketika  mereka
menyaksikan peristiwa besar  itu.  Mereka akan mengenal  Aku dalam sesaat  dan mereka
akan menanggapi dengan cara yang terbaik menurut mereka. 
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Semua  peristiwa  ini  akan  segera  terjadi  dan  ketika  nubuatan-nubuatan  yang  diberikan
kepada  manusia  sejak  semula  telah  dibuka,  hal  itu  akan  sangat  berarti.  Banyak  dari
nubuatan yang diberikan didalam Kitab Wahyu ditulis dengan sebuah cara hingga orang-
orang akan memahaminya melalui penggunaan simbol-simbol. Namun kenyataannya adalah
berbeda,  ketahuilah  hal  ini.  Campur  tanganKu  akan  merubah  dunia  untuk  selamanya.
Setelah itu mereka yang berpihak kepada-Ku dan yang mengasihi Aku, akan menolong Aku
membawa Kehidupan Kekal kepada milyaran orang. 

Yesusmu

1320. Dengan kebijaksanaan datanglah segala kemampuan untuk melihat Kebenaran

Rabu, 21 Januari 2015, jam 20.24

PuteriKu  yang  terkasih,  kebijaksanaan  adalah  sebuah  Karunia  yang  diberikan  kepada
manusia oleh kuasa Roh Kudus. Bagi segala kekayaan, kekuasaan dan batu-batu berharga
yang berkilauan di dunia ini, yang mungkin bisa diperoleh manusia, tetapi dia bukanlah apa-
apa jika tak memiliki Karunia kebijaksanaan. 

Dengan  kebijaksanaan  datanglah  kemampuan  untuk  melihat  Kebenaran,  yang  diberikan
Allah kepada umat manusia melalui para nabi. Namun sayangnya, kebijaksanaan itu adalah
sesuatu  yang  langka  di  dunia  saat  ini.  Dengan  menyerah  kepada  segala  sesuatu  yang
diciptakan  oleh  manusia  bagi  manusia,  maka  kamu  tak  akan  bisa  melihat  apa  yang
tersembunyi  dibalik  lapisan-lapisan  kabut  yang  menggoda  dan  menenangkan,  yang
menyelimuti  dunia  ini,  karena  pengejaran  manusia  akan  segala  kenikmatan,  segala
perbuatan, segala perkataan dan rangsangan spirituil yang tidak berasal dari Allah. 

Manusia dilahirkan di  dunia ini  dalam keadaan telanjang,  rentan dan tergantung kepada
orang lain untuk memberi makanan dan pakaian kepadanya. Dia lahir dengan sebuah tubuh
dan jiwa dan dia akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa, termasuk pakaian
yang  menutupi  tubuhnya.  Manusia  belajar  dari  manusia  lainnya  namun  dia  juga  harus
belajar dari Sabda Allah. Pengetahuan yang berlebih bisa merupakan sebuah bonus yang
besar,  namun  jika  hal  itu  digunakan  secara  tidak  bijaksana  maka  ia  bisa  menimbulkan
penderitaan yang besar bagi orang lain. Jika pengetahuan digunakan secara bijaksana maka
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ia  bisa  menggenapi  Rencana  Allah  untuk  menolong  dan  memberi  makan  kepada  anak-
anakNya. 

Umat  manusia  sedang  ditipu  mengenai  Kebenaran.  Tipuan  besar  ini  menghalangi
pengetahuan  dan  roh  manusia  menjadi  kering.  Dosa  bukan  lagi  sekedar  bisa  diterima,
namun ia bahkan dianggap sebagai sebuah keutamaan. Kini keutamaan yang benar ditolak
dan segera penyebutan NamaKu di depan umum akan dianggap sebagai sebuah kejahatan. 

Pengaruh setan telah memutar-balikkan pikiran manusia dan menggulingkan segala sesuatu
hingga terbalik. Setan adalah antitesis Allah, karena itu jika Allah bersabda bahwa sesuatu
adalah benar, maka setan akan meyakinkan kamu bahwa hal itu salah. Yang benar akan
dianggap salah, dan perbuatan atau perkataan yang jahat akan dikatakan sebagai hal yang
benar.  Segala  dosa,  yang  menjijikkan  di  Mata  Allah,  akan  dibenarkan  dan  hal  ini  akan
termasuk segala bentuk kejahatan.  

Dosa tak pernah disebut didalam gereja dunia yang baru itu dan tindakan yang dilakukan
oleh mereka yang ingin mempertahankan Sabda Allah akan dianggap melanggar  hukum.
Maka kebijaksanaan, sebuah Karunia dari Allah, akan hilang dari masyarakatmu sementara
umat manusia memeluk segala perbuatan yang dikutuk oleh Allah. 

Jika dunia mengatakan kepadamu bahwa iman Kristiani  seharusnya diabaikan, dan kamu
bertahan untuk ikut serta didalam perbuatan yang merupakan dosa berat, maka Aku tak
bisa menyelamatkan kamu. Manusia sedang didorong untuk menerima segala hukum yang
licik yang menyangkal Sabda Allah dan para musuhKu sangat aktiv sekali dalam merubah
perjalanan sejarah. 

Segala hal yang baik yang berasal dari iman Kristiani, akan segera menghilang hingga harinya
tiba ketika kamu akan dianiaya karena kamu menerima Sakramen-sakramen Kudus. Namun
bagi setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka yang menghina Aku, Allah akan
melimpahkan RohNya kepada milikNya untuk melawan kejahatan ini. Seandainya Dia tidak
melakukan hal  ini,  maka hanya tersisa sedikit  sekali  pengharapan untuk menyelamatkan
anak-anakNya dari  cengkeraman kegelapan.  Setan telah memperlihatkan pengaruhnya di
setiap sudut dunia ini. Mereka yang telah berhasil dirayunya akan menjadi pengikutnya yang
sukarela dan bahagia ketika mereka bisa mengalahkan segala penentangan dari umat Allah,
karena  bisa  membawa  dunia  bertekuk  lutut  di  hadapan  mereka.  Namun  Allah,  karena
kasihNya  kepadamu,  akan  memastikan  bahwa  Kebijaksanaan  yang  diberikan  kepada
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manusia melalui Kuasa Roh Kudus, akan menjadi senjata dengan apa para hambaNya yang
setia akan menggunakannya untuk mengarahkan orang-orang agar menjauhi asap setan. 

Terang Allah akan bersinar diantara umatNya dan dibawah PerlindunganNya mereka akan
mempertahankan SabdaNya dan menuntun orang-orang lain menuju Roh kebijaksanaan.
Jiwa-jiwa yang sungguh mengenal Aku akan dituntun menuju Karunia kebijaksanaan dari
Allah  karena  dia  akan  bercahaya  laksana  matahari  dan  membawa  penghiburan  kepada
seluruh umat Allah, yang saat itu akan menerima penghinaan ketika mereka secara terbuka
mengakui kasih mereka kepada Allah. 

Setan  tidak  akan  dan  tidak  bisa  mengalahkan  Karunia  kebijaksanaan,  yang  akan  segera
diberikan Allah kepada mereka yang mengasihiNya. Kemudian segala sesuatu akan terjadi
seturut Jalan Allah sementara Dia berjalan lebih dahulu untuk mengumpulkan setiap bangsa
menuju LenganNya yang penuh kasih dan aman. 

Semua agama, seluruh jiwa-jiwa, segala bangsa, akan diberi Karunia kebijaksanaan. Namun
ia hanya bisa diterima oleh mereka yang sungguh mengasihi Allah, karena hanya melalui
kasih mereka kepada Allah maka mereka bisa berdoa bagi orang-orang yang tidak memiliki
hubungan dengan Dia. 

 

Yesusmu

1321. Allah itu Mahahadir – Dia ada dimana-mana

Kamis, 22 Januari 2015, jam 20.20

PuteriKu yang terkasih, kemurtadan telah mencengkeram dunia dan menjulurkan belalainya
kepada setiap agama yang mengakui Aku, Yesus Kristus, serta yang mengakui BapaKu yang
terkasih. 

Mereka yang menyebarkan kemurtadan melakukannya dengan cara yang tidak nampak jelas
dan para pembohong secara hati-hati sekali menyuapi jiwa-jiwa agar mau menerima sebuah
doktrin yang palsu. Hal ini akan menggiring dua pertiga umat Kristiani menuju kemurtadan
dimana mereka menjadi tidak lebih baik dari pada sebelumnya. Setiap Hukum Allah akan
dibengkokkan dan dikatakan sebagai sesuai dengan dunia modern. Begitu meyakinkannya

22



para musuhKu itu, betapa pedulinya mereka, dengan penampilan yang penuh kerendahan
hati, hingga mereka bisa meyakinkan para pengikutKu yang paling setia sekalipun bahwa
segala perubahan itu bisa diterima di Mata Allah. 

Sekali  seorang  Kristiani  terpisah  dari  Kebenaran  maka  dia  bersalah  karena  menerima
kebohongan. Segera setelah itu dia akan menerima doktrin palsu dan kemudian dia akan
terjatuh  dari  Iman  dengan  cepatnya.  Ketika  waktunya  tiba,  manusia  durhaka  itu  akan
meyakinkan  seluruh  umat  Kristiani  yang  mau  menolak  Sabda  Allah  yang  benar  untuk
bergabung dengan agama dunia tunggal. Dan begitulah GerejaKu akan disalibkan. Namun
Terang Allah akan dicurahkan kepada seluruh umat Kristiani serta Yahudi dan dari mulut
mereka, dengan diilhami oleh Enoch dan Elia, mereka akan mewartakan Sabda Allah.  Ini
akan  menjadi  dua  agama  yang  menjadi  sasaran  dari  para  musuhKu  untuk  dianiaya,
diperlakukan secara kejam sebelum mereka dicegah untuk melaksanakan ibadah agamanya
di  tempat-tempat  umum.  Akhirnya  para  musuhKu  akan  menguasai  gereja-gereja  dan
kenisah-kenisah  mereka.  Namun  dengan  diselimuti  oleh  Api  Roh  Kudus,  mereka  akan
mewartakan Sabda Allah. Mereka akan memiliki keberanian dan kekuatan untuk tetap setia
kepada Allah. 

Imam-imam yang setia kepada Kebenaran akan terus mempersembahkan Kurban sehari-
hari yang dilaksanakan dalam NamaKu dan dengan cara seperti yang dimaksudkan semula.
Yang  mengikuti  mereka  adalah  sisa-sisa  umat  beriman  di  setiap  bangsa  yang  bersedia
menanggapi  Roh  Api.  Kuasa  Allah  janganlah  disepelekan.  Dia  akan  menuntun  milikNya
berjalan  menuju  kemenangan.  Dia  akan  menyingkirkan  setiap  semak  berduri  yang
menghalangi  jalan mereka.  Dia akan mengelilingi mereka dengan Lingkaran Perlindungan
SurgawiNya dan memenuhi jiwa mereka dengan kebijaksanaan dan Kebenaran. 

Allah itu Maha hadir – Dia ada dimana-mana dan Dia melihat segalanya. Kuasa setan itu
mengerikan  namun  dia  bukanlah  maha  hadir.  Dia  hanya  bisa  meluaskan  pengaruhnya
melalui jiwa-jiwa yang telah ditipu olehnya bersama pasukannya. Kuasa Allah bisa berlipat
ganda di setiap bagian dunia ini dalam sesaat. Setiap tindakan, yang baik atau yang buruk
atau yang tidak peduli, terjadi melalui kehendak bebas manusia, yang dipengaruhi oleh Roh
Kudus ataupun oleh roh setan. 

Kuasa Allah akan menang dan pada Hari Yang Agung dari Allah itu, para musuhNya akan
menjadi  tak  berdaya  dan  melalui  Tangan  BapaKu  mereka  akan  dicampakkan  kedalam
lembah. Hukuman yang paling besar akan ditumpahkan kepada para hamba kudus Allah
yang  mengajarkan  kesesatan.  Karena  mereka  itu  diberkati  dengan  Kebenaran,  namun
mereka menolaknya dan secara sengaja mereka menarik jiwa-jiwa menjauhi Sabda Allah,
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maka perbuatan  mereka adalah  merupakan dosa  yang paling buruk dari  semuanya  dan
untuk itu mereka tak akan pernah bisa memandang Wajah Allah. 

Yesusmu

1322. Bunda Keselamatan : P  engaruh     dunia sekuler     ini mirip     dengan sebuah     banjir besar

Minggu, 25 Januari 2015, jam 14.40 

Anak-anakku yang terkasih, Karunia Pembedaan berasal dari Kuasa Roh Kudus dan ia tidak
diberikan dengan mudah. Ia harus dipelajari. Ia hanya diberikan kepada mereka yang berada
dalam persekutuan dengan Kristus dan yang terbebas dari segala daya tarik godaan yang
ditaruh di hadapan mereka oleh setan. Setan tak bisa menipu orang-orang yang diberkati
dengan Karunia ini. 

Celakalah  orang  yang  tertipu  karena  dia  membiarkan  dirinya  dituntun  oleh  kepalsuan.
Tipuan itu berasal  dari  setan sendiri  serta dari  orang-orang yang dikuasainya.  Seseorang
yang tidak mau menerima keberadaan Yesus Kristus, maka hampir tidak mungkin baginya
untuk bisa  bertahan  ditengah asap  setan,  yang membutakan kamu masing-masing yang
bersalah karena dosa  kesombongan  yang akan menguasai  kamu.  Jika ada hamba kudus
Allah  yang  berjalan  menjauhi  Kebenaran  maka  dia  akan  menuntun  orang-orang  yang
mencari nasihat kepadanya, untuk dituntun menuju kesesatan. Karena hal ini maka dia akan
menderita hukuman yang besar pada Hari Penghakiman itu nanti. 

Pengaruh dunia  sekuler ini  mirip dengan  sebuah banjir  besar  dan  jiwa-jiwa  yang
mengijinkannya untuk merubah pandangan atau pikiran mereka terhadap Sabda Allah akan
tenggelam didalamnya. Tipuan itu adalah sebuah alat dari setan dimana tujuan utamanya
adalah  mengancurkan  Gereja  Puteraku  di  dunia  dengan  cara  merayu  orang-orang  yang
tinggal  didalamnya.  Bukalah  matamu  terhadap  adanya  perubahan-perubahan  baru  yang
akan diperkenalkan dan yang akan mengutuki Nama Allah. 

Janganlah  pernah  kamu  mengijinkan  kepalsuan  mempengaruhi  apa  yang  diajarkan  oleh
Puteraku kepadamu, karena Puteraku tak pernah menyimpang dari SabdaNya yang tertulis
ataupun akan melakukannya. Kebenaran itu akan mempertahankan kamu selama cobaan-
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cobaan mendatang, dan yang akan menyiksa Gereja Puteraku di dunia. Hendaknya kamu
mempersiapkan dirimu bagi saat-saat itu karena ia sudah hampir sampai kepadamu.  

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan

1323. Allah Bapa : Aku akan memeluk setiap orang, segala suku, semua kepercayaan dan
semua agama

Minggu, 25 Januari 2015, jam 15.45

PuteriKu yang terkasih, campur tanganKu untuk membuka mata anak-anakKu kepada Kasih
dari Putera TerkasihKu, Yesus Kristus, sudah semakin dekat.

Aku mengasihi semua anak-anakKu dan Aku akan memanggil setiap pria, wanita dan anak-
anak berusia diatas  tujuh tahun,  kedalam Terang Kerahiman PuteraKu.  Bersiaplah untuk
menyambut campur tanganKu karena ia terjadi  lebih cepat dari  pada yang kau kira dan
bersyukurlah atas Karunia yang besar ini. Pertempuran spirituil yang sedang kau saksikan di
dunia ini dinyatakan di atas bumi dan pertempuran akan terjadi antara para musuhKu yang
berusaha  membungkam  semua  orang  yang  tidak  mau  ditarik  menuju  kebohongan  dan
mereka yang mengkhianati PuteraKu.

Ketika Tangan PenghakimanKu bekerja ia akan menguji iman mereka yang berkata bahwa
dirinya setia kepada PuteraKu, dan hanya mereka yang bersedia mengikuti Salib yang akan
cukup  kuat  untuk  menyerukan  Kebenaran.  Segera  jaring  itu  akan  diangkat  dan  seluruh
kebesaran harta warisanmu akan dinyatakan kepadamu. Sebagian besar para musuhKu akan
menolak campur tangan ini dan mereka akan berjuang keras hingga akhir untuk menyangkal
Yesus Kristus.

Aku  akan  memeluk  setiap  orang,  segala  suku,  semua  kepercayaan  dan  semua  agama
menuju Terang PuteraKu dan banyak orang yang akan bisa melihatNya. Akibatnya banyak
orang  akan  bertobat  dan  meminta  haknya  untuk  menerima  kehidupan  kekal  didalam
Kemuliaan Kerajaan PuteraKu di dunia. 
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Aku telah berjanji bahwa PuteraKu akan menduduki TempatNya diatas TahtaNya dan hal ini
akan terjadi. Mereka yang tidak ingin menjadi bagian didalam KerajaanNya akan membuat
pilihan berdasarkan kehendak bebas yang telah Kuberikan kepada kamu masing-masing. 

Aku, Bapamu yang terkasih, Pencipta segala sesuatu yang ada dan akan ada, meminta agar
kamu  tidak  menyia-nyiakan  hak  warisanmu.  Jika  kamu  melakukan  hal  itu,  kamu  akan
dimangsa oleh setan yang tak mengenal rasa belas kasihan karena dia adalah pembohong,
penipu  dan  pendakwa.  Kamu  sedang  diberi  sebuah  Karunia  dimana  tak  ada  angkatan
sebelumnya  yang  pernah  menerimanya  dan  hendaknya  kamu  berdoa  agar  kamu  diberi
Rahmat untuk bisa menerima KaruniaKu. 

Datanglah menuju Terang karena jika kamu tidak melakukannya maka kamu akan dibutakan
oleh kegelapan selamanya. Hal ini akan mengoyakkan HatiKu hingga berkeping-keping dan
Aku tidak ingin kehilangan satupun dari kamu. 

Aku memberkati kamu. Aku menuntunmu melalui Tugas Suci ini, yang diberikan kepadamu
oleh Tritunggal Kudus dan Terberkati seperti telah yang dinubuatkan. 

Bapamu yang terkasih 

Allah Yang Maha Tinggi

1324. Kamu hanya bisa mengasihi Aku seturut dengan SabdaKu, atau tidak sama sekali

Selasa, 27 Januari 2015, jam 14.35 

PuteriKu  yang  terkasih,  penalaran  tidak  bisa  berperanan  didalam  pikiran  mereka  yang
menolak mentah-mentah Sabda Kudus Allah, termasuk mereka yang menentang Aku dan
mereka yang tidak setia sepenuhnya kepada Sabda. Kamu hanya bisa berkata bahwa kamu
berasal dariKu sebagai satu tubuh yang utuh – bukan hanya sebagian dari tubuhmu sendiri.
Kamu tak bisa berkata bahwa kamu mengasihi Aku dengan sebagian saja dari dirimu. Kamu
hanya bisa mengasihi Aku seturut dengan SabdaKu, atau tidak sama sekali.
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Jika kamu mengkhianati Aku, kamu melakukan hal ini dengan membenarkan penalaranmu
sendiri ketika kamu menerima berbagai kebohongan mengenai Siapa DiriKu ini sebenarnya,
bagaimana Aku ini dan apa yang telah Kukatakan. Sama seperti yang dilakukan oleh para
leluhurmu, kamu akan mencampakkan Aku keluar dan melontarkan tuduhan-tuduhan palsu
terhadap  Aku.  Kamu  akan  menggunakan  SabdaKu  menurut  penafsiranmu  sendiri  dan
kemudian menuduh orang yang benar sebagai orang yang tidak bermurah hati. Kamu akan
menganiaya  Aku  dengan  melalui  pengkhianatanmu  terhadap  TubuhKu  dan  memberikan
penderitaan serta sakit yang mengerikan kepada mereka yang kau tuduh sebagai bidaah,
dalam  Nama KudusKu. 

Penalaran akan kau kesampingkan ketika kamu memberikan segala alasan pembenar untuk
mengikuti  sebuah jalan yang berlawanan dengan arah jalan yang telah dibangun bagimu
melalui KematianKu di kayu salib.  

Setan adalah si pendakwa terbesar terhadap anak-anak Allah, untuk mencela SabdaKu. Dia
akan  menipu  kamu  agar  kamu  mengabaikan  Kasih  Allah  kepadamu.  Dia  akan
menghancurkan setiap butiran iman yang kau miliki jika kamu menyerah kepadanya.  Dia
akan  memanfaatkan  kehendak  bebasmu  –  sebuah  hak  pemberian  dari  Allah  –  dan
membuatmu percaya bahwa kamu bisa menjalani sebuah kehidupan tanpa Allah. 

Yesusmu

1325. Kitab Injil Kudus akan hampir tidak mungkin bisa ditemukan lagi 

Rabu, 28 Januari 2015, jam 17.00

PuteriKu yang  terkasih,  Aku telah  dicampakkan di  belantara  dimana Aku merasa  celaka
ditengah KesedihanKu ini karena Kristianitas sedang difitnah di seluruh dunia. 

SuaraKu hanya terdengar laksana sebuah bisikan perlahan ditengah gemuruhnya binatang
itu  serta  mereka  yang  menyepelekan  Aku.  Suara-suara  tidak  puas  ini  akan  semakin
meningkat serta menenggelamkan Sabda, yang berasal dari HidupKu. Kaum bidaah, berhala,
para visiuner dan nabi palsu, para pengkhianat dan pengasih emas cair akan bangkit dan
bersatu padu memberontak melawan Aku. Mereka yang mengikuti Jejak LangkahKu akan
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ditindas dan sarat dengan beban salibKu dan mereka harus mendaki gunung yang terjal jika
mereka masih ingin tetap setia kepada apa yang Kuajarkan. 

Kitab Injil  Kudus akan hampir tidak mungkin bisa ditemukan lagi sebelum ia menghilang.
Segala upaya untuk menyangkal Allah akan dilakukan hingga Sabda digantikan oleh doktrin
kegelapan.  Diantara  kamu yang  percaya  kepada-Ku,  Yesusmu,  janganlah  tunduk  kepada
apapun yang tidak berasal dariKu. Hanya Aku yang bisa menjagamu terhadap gangguan dan
hanya melalui Aku saja kamu bisa menemukan Keselamatan Kekal.

Berhati-hatilah dengan doa-doa palsu yang mungkin diperkenalkan kepadamu karena hal itu
tidak diilhami oleh Roh Kudus dan hendaknya hal itu dihindari. Sebuah kata yang singkat,
ataupun sebuah kalimat yang ringkas atau seruan yang sederhana, disana-sini, bisa merubah
sebuah doa menjadi sebuah kepalsuan. Setan adalah pembunuh diam-diam atas roh dan ia
tidak mudah dikenali ketika ia disamarkan sebagai sebuah Kebenaran. Inilah saatnya kamu
menyiangi  kebunmu  dan  tetap  setia  kepada  segala  sesuatu  yang  Kuajarkan  kepadamu,
karena  segala  sesuatu  yang  lainnya  tidaklah  relevan  dan  bisa  membuatmu  kehilangan
imanmu. 

Beriman kepada-Ku dan percaya akan JanjiKu yang akan datang kembali, dalam Kemuliaan
Yang  Besar,  janganlah  kau  kesampingkan  hanya  demi  mengejar  sesuatu  yang
menggairahkan dari  nabi-nabi  palsu,  ahli-ahli  sihir,  orang-orang kafir dan sesat  itu.  Para
musuhKu sedang bekerja keras untuk menipu kamu dan sebagian besar dari mereka benar-
benar sadar akan Siapa DiriKu ini sebenarnya namun mereka ingin agar kamu menyangkal
Aku, berapapun ongkosnya. Kamu harus tetap sebagai  anak kecil  dan patuh ketika kamu
memanggilKu dan Aku akan menuntunmu di sepanjang jalan menuju KerajaanKu. Aku akan
melindungi kamu semua yang percaya penuh akan KasihKu dan Kehendak KudusKu. Hanya
dengan begitu Aku bisa campur tangan untuk memusnahkan semua musuhKu dan untuk
menyebarkan Kebenaran sehingga dunia yang baru itu bisa dihuni oleh setiap anak Allah. 

Percaya, iman, pengharapan dan kasih adalah penting jika kamu ingin memiliki kekuatan
untuk  tetap  berada  di  sampingKu.  Kasih  kepada-Ku,  tanpa  syarat,  akan  mendatangkan
kepadamu Rahmat  yang  berlimpah di  sepanjang perjalananmu menuju KerajaanKu  yang
mulia – yaitu dunia yang tak memiliki akhir. 

Yesusmu yang terkasih
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1326. Enoch dan Elia tidak akan hadir dalam wujud manusia

Kamis, 29 Januari 2015, jam 21.30

PuteriKu  yang  terkasih,  adalah  Katolik  Roma  dan  umat  Yahudi  yang  akan  menghadapi
penentangan terbesar di saat-saat mendatang ini. Mereka akan menderita oleh diskriminasi,
penentangan dan kebencian, sementara kemurtadan mencekik umat manusia. Suara-suara
mereka akan dibungkam, sementara kebohongan menelan pikiran anak-anak Allah, ketika
setan menipu dunia agar menyangkal Sabda Allah. 

Dua saksi itu akan terus menyerukan Kebenaran melalui orang-orang yang cukup kuat untuk
menyebar-luaskan Api Roh Kudus hingga Hari Yang Agung dari Allah itu turun ke atas umat
manusia.  Roh-roh  Enoch  dan  Elia  akan  membanjiri  jiwa-jiwa  mereka  dan  hal  itu  akan
menimbulkan  kemarahan  ketika  mereka  bersaksi  bagi  Allah,  mengenai  Kebenaran  dan
Kehidupan, dimana ada milyaran orang akan menolaknya. Seperti yang dinubuatkan, dua
saksi  itu  akan  ditentang  dan  diserang,  namun  celakalah  orang  yang  berusaha  untuk
menghancurkan mereka karena Allah akan menghumum para musuhNya dan membiarkan
kedua saksi itu mempertahankan kobaran KasihNya tetap hidup di sebuah dunia yang akan
diselimuti oleh kegelapan kemurtadan. 

Enoch dan Elia tidak akan hadir dalam wujud manusia, namun ketahuilah hal ini. Mereka
akan hadir didalam roh dari dua saksi itu dan melalui penderitaan merekalah maka Allah
akan menebus orang-orang yang buta terhadap Kebenaran.  

Janganlah takut akan Kebenaran, takutlah kepada mereka yang dipenuhi dengan kebencian
terhadap Aku, Yesus Kristus, hingga mereka akan melakukan segala macam kejahatan untuk
membungkam  kedua  saksi  itu.  Namun  hal  itu  tidak  akan  berpengaruh  apa-apa,  karena
kobaran Api Roh Kudus akan tercurah keluar dari mulut mereka laksana sebilah pedang dan
menusuk masuk kedalam hati  orang-orang yang sangat  membutuhkan Kerahiman Allah.
Kemudian ketika saatnya tiba, dua agama itu akan dilarang dan mereka yang melaksanakan
ibadahnya secara terbuka akan dituduh melakukan kejahatan. Dengan dibakar maka Bait-
baitnya  akan menjadi  tumpukan abu dan dunia akan bersukacita  atas  kehancuran umat
Allah ini dan orang-orang akan merayakan kekalahan mereka. 

Setelah itu, deru Suara Allah akan berkumandang dan terdengar di setiap sudut dunia dan
dari  dalam debu muncullah Awal  Yang Baru,  Yerusalem Baru,  sebuah dunia yang murni
tanpa dosa. 
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Yesusmu

1327. Segera langit akan terbelah dan Api Roh Kudus akan turun ke atasmu

Rabu, 4 Februari 2015, jam 20.06

PuteriKu yang terkasih, kebencian terhadap segala sesuatu yang baik yang berasal dari Allah,
termasuk Sabda Kudusnya, sangat besar saat ini. Kasih yang ada didalam hati manusia, yang
secara alami ada didalam jiwa setiap anak yang lahir ke dunia, kini  telah menjadi dingin
didalam hati umat manusia. 

Kemurahan  hati  dan  kasih  kepada  satu  sama  lain  telah  menguap  dan,  seperti  telah
dinubuatkan, manusia akan saling bermusuhan dengan saudara-saudarinya, ayah, ibu, serta
tetangganya,  sementara  pertempuran  terakhir  untuk  merebut  jiwa-jiwa  mencapai
puncaknya. Orang-orang yang baik, yang penurut dan lemah lembut akan diinjak-injak, dan
mereka yang dengki dan tak memiliki rasa kasih didalam jiwa mereka, akan mengganggu
orang-orang yang berani berbicara tentang Kebenaran.

BapaKu,  dimana  atas  PerintahNya  yang  kudus  Aku  berbicara  kepada  dunia,  telah
memerintah Aku untuk menyampaikan peringatan ini. Bersiaplah menghadapi Aku karena
segera langit akan terbelah dan Api Roh Kudus akan turun ke atasmu. Mereka yang lembut
hatinya dan yang jiwanya dipenuhi dengan kasih kepada sesama akan menerima Karunia-
karunia yang Kubawa bersamaKu saat  itu.  Bagi  yang lainnya Aku berkata ini.  Bagi  setiap
perbuatan,  perkataan  ataupun  tindakan  jahat  yang  kau  lakukan,  serta  bagi  setiap
penderitaan  yang  kau timbulkan kepada sesamamu,  kamu akan mengalami  penderitaan
atas kesalahanmu seperti yang nampak di MataKu. Karena ada banyak sekali  orang yang
akan  merasa  terkejut  ketika  mereka  menyaksikan  keadaan  jiwa  mereka  maka  Aku
memintamu agar kamu tidak merasa takut. Percayalah akan KerahimanKu yang besar. Aku
datang  bukan  untuk  menghukum  atau  menghakimi  kamu,  tetapi  untuk  membangunkan
dalam dirimu rasa kasih kepada-Ku yang telah hilang darimu. 

 

Datanglah kamu semua, saat bagi campur tangan Allah sudah dekat, dan mereka yang telah
mempersiapkan  jiwa  mereka,  melalui  tindakan  rekonsiliasi  dan  Pengakuan  Dosa,  akan
diluputkan dari sakitnya pemurnian itu. 
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Yesusmu

1328. Hanya Akulah penghiburanmu yang sejati ditengah dunia yang menentang Aku

Sabtu, 7 Februari 2015, jam 21.37 

PuteriKu yang terkasih, perjuanganKu untuk membawa damai bagi semua anak-anak Allah
dan membawa setiap orang menuju kemuliaan Surga Yang Baru dan Bumi Yang Baru itu, kini
semakin meningkat. Aku akan berjuang hingga akhir untuk menyelamatkan umat manusia
dari kejahatan, yang dikenakan pada mereka oleh para musuhKu. 

Aku meminta agar kamu semua yang mengasihi Aku dan mempertahankan SabdaKu, untuk
tetap kuat di hadapan kebencian yang akan kau saksikan, kepada Sabda KudusKu. Jika kamu
menyangkal SabdaKu maka kamu menolak Aku. Kamu akan gagal dalam memahami makna
dari KematianKu di kayu salib. 

Menjalani  kehidupan  dalam  DiriKu  membutuhkan  keberanian  dan  stamina  yang  besar,
karena  kamu  tak  akan  dibiarkan  merasa  tenang  ketika  kamu  secara  terbuka  mengakui
kepercayaanmu kepada-Ku. 

Hanya Akulah penghiburanmu yang sejati ditengah dunia yang menentang Aku. Akulah garis
hidupmu di tengah ombak yang bergelora. Aku adalah Kehidupan itu sendiri dan segala hal
yang baik adalah berasal dariKu. Kejahatan, dalam segala bentuknya, tak bisa berasal dariKu
karena hal itu adalah tidak mungkin. Kecuali dunia mau menerima kenyataan bahwa setan
itu ada, maka mereka tak akan pernah mau menerima Keberadaan Allah. 

Setan dan semua malaikat durhaka yang telah dicampakkan keluar dari Surga oleh BapaKu
yang terkasih menciptakan kebencian didalam jiwa-jiwa yang membiarkan dosa mencekik
mereka.  Adalah melalui  dosa kesombongan maka semua dosa lainnya memancar keluar.
Kesombongan  merupakan  penyebab  dari  kejatuhan  Lucifer.  Kesombongan  adalah  dosa
dengan  apa  manusia  mengikatkan  dirinya  dengan  setan.  Kesombongan  akan  menjadi
kejatuhan umat manusia. 
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Untuk mengasihi  Aku maka kamu harus  melakukannya  tanpa syarat  apapun dan hal  ini
tidaklah mudah. Untuk mengasihi Aku berarti kamu bergantung kepada Sabda Allah. Jika
kamu menyimpang dari hal ini maka kasihmu kepada-Ku akan menjadi layu hingga akhirnya
kamu akan hidup dengan aturan-aturanmu sendiri. 

Yesusmu

1329. Roh kejahatan itu lebih kuat dari pada keinginan manusia

Minggu, 8 Februari 2015, jam 20.31

PuteriKu yang terkasih, ketika Roh Kudus merasuki seluruh pesan-pesan ini, maka SabdaKu,
seperti ketika Aku berada di dunia dulu, menyebar laksana petir. Kecepatan penyebarannya,
yang  dilakukan oleh Roh Kudus  itu,  tak  bisa  dipahami  oleh manusia  yang  fana ini.  Dan
sementara  Paraclete,  melalui  Kuasa  Allah,  menyelimuti  jiwa-jiwa  mereka  yang  memiliki
kerendahan hati didalam jiwa mereka, maka roh jahat akan mengikutinya, dimana saja ia
hadir. 

Roh  jahat  itu  lebih  kuat  dari  pada  keinginan  manusia  namun  ia  menjadi  tak  berdaya
menghadapi anak-anak Allah yang menaruh seluruh kepercayaan mereka kepadaNya. Roh
jahat  selalu memiliki  satu tujuan saja,  yaitu  untuk menipu.  Setan,  si  penipu besar,  akan
menggunakan  kesombongan  didalam  suatu  jiwa  untuk  meyakinkan  manusia  bahwa
penalarannya  yang  keliru  itu  bisa  menentukan  apa  yang  benar  atau  apa  yang  salah.  Si
korban  akan  mengira  bahwa  dirinya  bisa  mengendalikan  tujuan  hidupnya  sendiri,  dan
karena itu juga imannya, meskipun kecil,  adalah tidak penting baginya. 

Kebebasan dalam suara hati nurani bisa menuntun jiwa-jiwa yang lemah menuju penolakan
akan Keberadaan Allah.  Jiwa-jiwa lain yang juga tidak menerima Keberadaan Allah, akan
membiarkan  pendapat  pribadinya  mendikte  penafsiran  mereka  akan  Siapa  Allah  itu
sebenarnya  dan  bagaimana  Allah  menanggapi  para  pendosa.  Maka  jalan  apapun  yang
mereka tempuh akan selalu menolak Kuasa Allah demi membela apa yang ingin mereka
percayai saat itu. Kesombongan mereka akan menuntun kepada kejatuhan mereka. 

Setan itu sangat cerdik dan dia akan berkata kepada jiwa-jiwa seperti itu ‘lakukanlah apa
saja yang dikatakan oleh suara hati nuranimu’ dan meyakinkan mereka untuk menempatkan
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suara hati nurani itu diatas Sabda Allah. Oh betapa mudahnya manusia itu dipermainkan,
karena  dosa,  mereka  menjadi  mangsa  dari  tipuan  itu.  Sadarlah,  Aku  berkata,  siapakah
dirimu itu hingga kamu mengira dirimu tahu banyak tentang Aku, lebih dari pada apa yang
telah Kuajarkan kepadamu? Ajaran-ajaranKu adalah jelas, tepat dan tak pernah meragukan.
Jika kamu tidak bisa mempercayai Sabda Allah maka kamu tak bisa mengasihi Dia dengan
sungguh.  Dengan kehendak bebasmu sendiri maka kamu akan memilih apa yang ingin kau
percayai.  Namun  manusia  yang  memutar-balikkan  Sabda  Allah,  agar  sesuai  dengan
pendapatnya  sendiri  mengenai  SabdaKu  dan  agar  sesuai  dengan  kebutuhannya  sendiri,
adalah orang yang tunduk kepada godaan setan. 

Dimana saja SabdaKu dipertahankan, maka setan akan menunggu untuk memangsa jiwa-
jiwa yang menghargai  pandangan dan pendapat  mereka sendiri  atas  Sabda Allah.  Setiap
orang yang tetap setia kepada Kebenaran akan menghadapi cobaan-cobaan yang besar dari
si  penipu yang tak pernah berhenti  dalam upayanya untuk menyesatkan dia.  Karena itu
dimana saja Roh Kudus melebarkan Sayap-sayapNya maka roh jahat akan mengikuti dalam
setiap langkah. Dengan tanpa henti, frustrasi dan dengan pasti dia akan menyiksa jiwa-jiwa
yang diberkati dengan Kuasa Roh Kudus. 

Kamu tak akan pernah menjumpai roh setan yang berusaha merusak jiwa-jiwa yang telah
dikalahkannya, karena dia sudah tidak memerlukan mereka. Orang yang mengasihi Aku dan
mengikuti  Sabda  Allah  amatlah  rentan  karena  dialah  yang  paling  dicari-cari.  Namun
janganlah kamu percaya bahwa dirimu cukup kuat untuk bertahan menghadapi serangan-
serangan  terhadap  imanmu,  karena  kamu masing-masing  adalah  seorang  pendosa.  Dan
sebagai pendosa, jika kamu tidak membersihkan jiwamu melalui rekonsiliasi secara teratur
maka kamu akan mengkhianati Aku, karena kamu tidak akan cukup kuat secara sendirian
untuk bertahan terhadap tekanan untuk menyangkal Aku. 

Janganlah  lupa  apa  yang  telah  Kuperingatkan  kepadamu.  Kamu  berada  ditengah
pertempuran spirituil  yang terbesar  sepanjang  masa.  Hanya  jiwa-jiwa yang  paling  layak,
paling kuat, dan paling murni yang bisa bertahan. 

 

Yesusmu

1330. Bunda Keselamatan : Berdoalah demi perlindungan bagi Gereja Puteraku di dunia

Selasa, 10 Februari 2015, jam 14.36
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Anak-anakku  yang  terkasih,  sangatlah  penting  agar  kamu  semua mendaraskan  Doa-doa
Perjuangan serta doa Rosarioku yang terkudus sebagai bagian dari doa-doa harianmu. Kamu
bisa memilih doa-doa mana yang kau daraskan, tidak harus semua doa, tetapi doa-doa yang
sesuai dengan keinginanmu. Doa Rosarioku yang terkudus hendaknya didaraskan setiap hari
untuk menolak pengaruh setan. 

Doa bisa membawamu semakin mendekati Allah dan melindungi jiwa-jiwa yang meminta
pertolongan  dari  Puteraku  terhadap  kuasa  si  penipu.  Doa  adalah  senjata  paling  ampuh
untuk melawan setan dan janganlah kamu menyepelekan kekuatan yang dihasilkan oleh
doa. 

Berdoalah demi perlindungan bagi Gereja Puteraku di dunia dan mintalah kepada Puteraku
agar  melimpahkan  Kerahiman  bagi  setiap  orang  yang  berusaha  untuk  menyalibkannya.
Gereja  ini  –  Tubuh  dan  Bait  dari  Puteraku  –  adalah  jalan  dimana  melaluinya  seluruh
kemuliaan  akan  dipersembahkan  bagi  Allah.  Ajaran-ajaran,  Firman,  serta  Ekaristi  Kudus,
yaitu  Tubuh  dan  Darah  Puteraku,  Yesus  Kristus,  adalah  Karunia-karunia  yang  diberikan
kepada umat manusia demi penyelamatan jiwa-jiwa. Hendaklah kamu menjunjung tinggi
Kebenaran dan bersiap-siap untuk menerima Kerahiman Puteraku. 

Aku memintamu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang menyangkal Kebenaran dan memohon
kepada  Puteraku  agar  melimpahkan  KerahimanNya  ke  atas  jiwa-jiwa  mereka.  Puteraku
adalah Kehidupan. Seluruh Kehidupan berasal dariNya. Tolaklah Puteraku maka kamu tak
akan memperoleh kehidupan didalam KerajaanNya mendatang. 

Puteraku telah mengutus aku untuk meminta doa-doamu bagi jiwa-jiwa yang akan menolak
Dia. Dia akan mendengarkan doa-doa yang kau persembahkan bagi semua orang yang kau
kasihi serta bagi mereka yang tak bisa menerima Terang ketika ia bersinar laksana sebuah
lampu suar dan menyelimuti umat manusia. 

Jiwa-jiwa  yang  diterangi  oleh  kasih  dan  kerendahan  hati,  yang  diperlukan  untuk  bisa
menerima Puteraku,  akan berbahagia.  Mereka yang menyimpan kegelapan didalam jiwa
mereka  akan  menghalangi  Terang  itu  karena  mereka  akan  sangat  menderita  jika
menyaksikan  Kebenaran.  Berdoalah  dengan  segenap  hatimu  bagi  jiwa-jiwa  yang  sangat
membutuhkan Kerahiman Puteraku saat ini, setiap hari sejak saat ini dan seterusnya. 
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Tanpa doa-doamu maka banyak jiwa akan musnah dimana mereka akan merana selamanya
merindukan kebersamaan dengan Puteraku, namun Dia tak akan bisa mereka temukan lagi. 

Aku memberikan kasihku, perlindunganku dan damaiku kepadamu. Jawablah panggilanku
ini demi keselamatan jiwa-jiwa.   

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan 

1331.  Aku hanya bisa mengungkapkan banyak hal kepadamu sebelum Aku memisahkan
kambing dari domba

Rabu, 11 Februari 2015, jam 15.16

PuteriKu yang terkasih, banyak sekali orang yang meludahi WajahKu, mengutuki Aku dan
menyangkal Aku selama KehidupanKu di dunia dulu dan mereka terus saja melakukan hal itu
hingga kini. 

Setiap  Karunia  yang  diberikan  Allah  kepada  umat  manusia  melalui  para  penglihat,  para
visiuner dan nabi-nabi, ditolak oleh sebagian besar orang. Segera Nyala Api Kebenaran akan
sulit ditemukan oleh manusia, meski mereka mencarinya. Para musuhKu akan bersukacita
dan bergembira ketika para SaksiKu di dunia dipukul jatuh dan diinjak-injak. Oh betapa tidak
bersyukurnya hati  yang  beku dari  manusia,  dan  betapa sedikitnya  kasih  mereka kepada
Mesias. 

HukumanKu  sudah  dekat  dan  Aku akan  memisahkan,  mereka  yang  kasihnya  kepada-Ku
masih  berkobar,  dari  jiwa-jiwa  yang  menolak  Aku.  Campur-tanganKu  akan  berlangsung
cepat dan celakalah orang yang mengutuki Aku, karena Aku akan memisahkan dia dari Dada
Hati KudusKu, dan dia akan dibiarkan berjalan sendirian diantara binatang-binatang yang
berkelana di seluruh bumi untuk mencari jiwa-jiwa yang mereka inginkan agar mereka bisa
menghancurkan jiwa-jiwa itu. 
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Hari  ini  Allahmu telah  berbicara  dan  hari  ini  adalah  hari  dimana  perubahan-perubahan,
seperti  yang  dinubuatkan  itu,  akan  muncul.  KerahimanKu  akan  diperlihatkan  kepadamu
secara  berlimpah-ruah  namun  setelah  itu  kamu  akan  memilih  tujuan  hidupmu  sendiri.
Mereka yang telah membiarkan kebencian untuk berkecambah didalam jiwa-jiwa mereka
akan menolak Aku mentah-mentah. Mereka yang jiwanya masih suam-suam kuku, tak akan
memiliki Rahmat untuk tetap setia kepada-Ku dan merekapun akan menyangkal Aku. 

Aku telah memberimu Sabda, Kebenaran, dan banyak orang telah mengutuki Aku karena hal
itu. Ada begitu banyak yang bisa Kuberikan kepadamu sebelum Hari Yang Agung itu. Kini
terimalah apa yang Kuberikan kepadamu dan ingatlah akan setiap Sabda, karena WaktuKu
sudah  dekat  dan  Aku  hanya  bisa  mengungkapkan  banyak  hal  kepadamu  sebelum  Aku
memisahkan kambing dari domba.

Diantara kamu yang mengutuki Aku akan dikutuk. Mereka yang percaya kepada-Ku akan
memiliki Kehidupan Kekal. Menderitalah dalam NamaKu maka Aku akan meninggikan kamu
didalam KerajaanKu mendatang. 

Hari dari Kebangkitan Pertama itu sedang tiba dan mereka yang tidak mau menerima Aku
akan dicampakkan selamanya. MurkaKu adalah besar saat ini dan jika kamu menyaksikan
jiwa-jiwa kusam yang abu-abu dan gelap itu, yang hatinya suam-suam kuku, maka hal itu
akan membuatmu menangis. Yang menyedihkan, sebagian besar jiwa-jiwa berada didalam
kegelapan  dan  jika  kamu  menyaksikan  hal  ini  kamu  akan  mati  karena  terkejut  melihat
keadaan jiwa-jiwa umat manusia seperti itu. 

Yesusmu

1332. Doa itu mengerikan bagi setan

Kamis, 12 Februari 2015, jam 18.00

PuteriKu yang terkasih, Aku meminta kepada seluruh umat Kristiani di seluruh dunia untuk
memperbanyak  waktu  mereka  dalam  berdoa,  memohon  kekuatan  untuk  mengalahkan
dosa,  yang  telah  mencekik  dunia  dan  yang  membawa  penderitaan  dan  segala  macam
kesulitan yang mengikutinya. 
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Dosa bisa dihancurkan melalui doa. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan
setan  dan semakin sering kamu berpaling kepada-Ku,  Yesusmu,  semakin besar  Aku bisa
mengalahkan  musuhKu.  Sementara  itu  Aku  tidak  meminta  apa-apa  darimu,  yang  bisa
membebani  hatimu, Aku hanya meminta agar kamu memanggilKu untuk menolong para
pendosa menghindari kejahatan, yang bisa muncul didalam hati mereka setiap saat.

Kuasa setan itu sedemikian besarnya hingga ketika mereka yang tak memiliki  iman atau
yang tidak percaya akan Allah, akan dapat dimanipulasi dengan begitu mudah olehnya. Dia
mendorong mereka dan menggodai mereka di setiap kesempatan. Manusia, di mata setan,
adalah merupakan cerminan dari Allah, yang menciptakan manusia seturut GambaranNya.
Setan membenci setiap orang dengan intensitas sedemikian besarnya hingga membuatmu
terkejut. Hanya manusia yang selalu waspada akan siasatnya yang bisa melihat Kebenaran
ketika setan muncul dalam segala bentuknya. Hanya manusia yang terbuka terhadap Sabda
Allah – yang mengasihi dan mengenal Dia – yang bisa menghalau pengaruh si penipu itu
melalui kuasa dari doa. 

Doa itu mengerikan bagi setan dan melemahkan cengkeramannya atas umat manusia. Doa
itu  adalah  lebih  kuat  kuasanya  dari  pada  pedang  yang  digunakan  dalam  pertempuran,
karena doa tidak hanya bisa melukai musuh tetapi juga menghancurkannya. 

 

Yesusmu

1333. MisiKu untuk menyelamatkan umat manusia hampir selesai 

Jumat, 13 Februari 2015, jam 18.00

PuteriKu yang terkasih, atas Kuasa dari Tritunggal Kudus Terberkati Aku menyatakan bahwa
Aku  telah  memberimu  Kebenaran.  Aku  telah  memenuhi  hatimu  dan  jiwamu  dengan
Karunia-karunia yang dijanjikan kepada umat manusia melalui Kitab Kebenaran.  

Kini  terimalah Karunia KebenaranKu ini  bersama-sama dengan berbagai  Karunia lainnya,
yang diberikan kepadamu melalui  Misi  ini,  dan terimalah semua itu dengan rasa syukur.
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Jalankanlah  Sabda  Allah.  Terimalah  Pesan-pesan  ini  dan  jalanilah  kehidupanmu  sesuai
dengannya. 

MisiKu  untuk  menyelamatkan  umat  manusia  sudah  hampir  selesai.  Sisa  GerejaKu  telah
terbentuk.  Kamu  telah  diberi  Karunia-karunia  Meterai  Allah  Yang  Hidup,  Medali
Keselamatan dan Doa-doa Perjuangan. Semua itu akan menjadi senjatamu untuk melawan
musuhKu.  Aku  akan  hanya  berbicara  kepadamu  secara  periodik  saja  dan  melalui  Sisa
GerejaKu sejak saat ini dan selanjutnya. Kamu siap memanggul senjatamu untuk berjuang
guna  mempertahankan  SabdaKu  tetap  berkobar  di  sebuah  tempat  yang  penuh  dengan
kesedihan. 

RencanaKu  adalah  untuk  memastikan  bahwa  kamu  semua  mewartakan  SabdaKu  dan
merenungkan  apa  yang  telah  Kuberikan  kepadamu.  Aku tak  akan pernah meninggalkan
MisiKu  yang  terakhir  ini,  karena  hal  itu  tidaklah  mungkin.  Bersabarlah  dan  percayalah
kepada-Ku sepenuhnya. Pesan-pesan ini  akan memberimu kenyamanan dan penghiburan
yang besar di saat-saat cobaan spirituil yang besar ini. Bersyukurlah atas KerahimanKu. 

Roh Kudus akan menuntun dan melindungi kamu dan Aku akan memberimu penghiburan
yang  kau  butuhkan  untuk  bisa  bertahan  menghadapi  berbagai  kesulitan  yang  akan  kau
hadapi di saat-saat mendatang ini. 

Terima kasih anak-anak kecilKu, karena kamu menerima Campur-tanganKu.  Kini  terserah
kepadamu untuk mewartakan Kebenaran. Aku mengasihi kamu, Aku membelaimu, dan Aku
rindu  akan  Hari  Yang  Agung  dari  Allah  itu  ketika  Aku  akan  menyatukan  dunia  ini  dan
menuntunmu menuju KerajaanKu Yang Baru di atas bumi. 

Aku  memberkati  kamu  dan  memberimu  keberanian,  kebijaksanaan,  pengetahuan  dan
Rahmat untuk melanjutkan KaryaKu di dunia. 

Yesusmu yang mengasihi

Juru Selamat dan Penebus seluruh umat manusia

1334.  Bunda  Keselamatan  :  Beranilah,  anak-anakku  yang  terkasih,  segalanya  berada
dalam kuasa Tangan Puteraku 
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Selasa, 17 Februari 2015, jam 17.00

Anak-anakku yang terkasih, kamu telah diberi Doa-doa, Karunia-karunia serta senjata untuk
bergerak  maju  sebagai  persiapan  bagi  Kedatangan  Kedua  dari  Puteraku  yang  berharga,
Yesus Kristus. 

Sisa GerejaNya telah dibentuk dan ia akan terus bertumbuh di seluruh dunia sehingga jiwa-
jiwa  bisa  diselamatkan.  Adalah  di  saat-saat  mendatang  ini,  Sisa  Gereja  Allah  di  seluruh
penjuru dunia akan mempertahankan Kebenaran dari Sabda KudusNya. Diberkati dengan
karunia Roh Kudus, maka Sisa Gereja itu, melalui doa dan kurban mereka, akan meredakan
murka Allah ketika Hari Yang Agung dari Allah itu turun ke atas bumi. 

Janganlah kamu lupa bahwa Allah mengasihi setiap orang dan karena adanya penentangan
yang akan dilakukan terhadap anak-anak Allah, maka tidaklah mudah bagimu untuk tetap
setia kepada Sabda. 

Sisa Gereja Allah, apapun kepercayaan atau bangsa mereka, akan bersatu pada hari-hari
mendatang  ini,  ketika  segala  pengucapan  atas  Sabda  Kudus  akan  ditindas.  Allah  akan
berbicara kepadamu melalui Misi ini ketika kamu membutuhkan penghiburan sehingga Dia
bisa melimpahkan kepadamu Rahmat yang diperlukan untuk mempertahankan imanmu. 

Beranilah, anak-anakku yang terkasih, segalanya berada dalam kuasa Tangan Puteraku, yang
akan mencari setiap jiwa, termasuk yang paling keras diantara kamu. Kasihku kepada kamu
semua  adalah  selamanya,  dan  aku  ingin  agar  kamu  menggunakan  setiap  Karunia  yang
diberikan  kepadamu  melalui  Kitab  Injil  Kudus  dan  melalui  Pesan-pesan  ini,  demi
keselamatan jiwa-jiwa. 

Allah  tak  akan  pernah  meninggalkan  Sisa  GerejaNya  dan  melalui  kelompok-kelompok
doamu serta semua kelompok-kelompok doa lainnya yang bersumber dari  komunikasiku
kepada dunia, melalui misi-misi yang lainnya, maka jiwa-jiwa bisa dan akan diselamatkan. 

Hiburkanlah satu sama lain di saat-saat cobaan spirituil ini dan Allah akan menuntunmu di
setiap langkahmu. Aku, Bunda Keselamatan, akan tetap menjadi pelindungmu dan aku akan
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menanggapi setiap permintaanmu kepadaku. Aku akan tetap berada di sampingmu hingga
Hari ketika Puteraku datang untuk mengambil kembali KerajaanNya di dunia.

Terima kasih  atas  tanggapanmu  dengan  iman,  pengharapan  dan  kepercayaan,  terhadap
panggilanku dan panggilan Puteraku. 

Ibumu yang mengasihi

Bunda Keselamatan

1335.  Hamba-hamba  kudusKu  yang  setia,  yang  masih  tetap  teguh  percaya  kepada
SabdaKu, akan bangkit dan menuntun kamu

Rabu, 4 Maret 2015, jam 22.12

PuteriKu yang terkasih, SuaraKu telah ditindas oleh roh kegelapan pada sebuah saat ketika
umat manusia sangat membutuhkan Aku. 

Pertempuran spirituil ini berlangsung sengit dan ia sedang diperjuangkan oleh KerajaanKu
melawan kuasa-kuasa jahat. Namun banyak orang yang tidak menyadari keadaan ini karena
roh jahat  sedang  mencurahkan sebuah doktrin  palsu yang pada permukaannya  nampak
cukup  populer,  dihargai,  dikagumi  dan  disambut  hangat  oleh  mereka  yang  mengaku
berbicara tentang SabdaKu, tetapi ia bukanlah berasal dariKu. 

Setan  itu  hati-hati  sekali,  cerdik,  dan  berbelit-belit,  karena  ketika  para  pengikutnya
memperkenalkan  sebuah pendekatan  baru  terhadap  Ajaran-ajaranKu,  maka kamu boleh
merasa  yakin  bahwa ia  akan  dibalut  dengan  cara  yang  sangat  terpuji  sehingga  ia  akan
nampak sebagai sesuatu yang benar. Kuasa dari para musuhKu sedang mencekik Iman dari
umatKu dan mereka tidak menyadari apa yang sedang diletakkan di hadapan mereka. 

Kebingungan  tidaklah  berasal  dariKu.  SabdaKu  itu  jelas,  Ajaran-ajaranKu  tak  terbatas
cakupannya.  Umat  manusia  telah  menerima  ajaran  humanisme  dan  atheisme  sebagai
pengganti dari DiriKu. Aku telah diabaikan dan SabdaKu hanya bisa diterima pada beberapa
bagian  saja,  sementara  bagian-bagian  yang  lain  diputar-balikkan  agar  sesuai  dengan
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kebutuhan para pendosa yang ingin membenarkan segala kesalahan mereka. Mereka akan
mendukung perbuatan sesat diantara mereka sendiri, namun Aku ini Maha Tahu dan Aku
akan menghakimi umat Kristiani jika mereka menolak SabdaKu dan karena perbuatan yang
mereka lakukan, yang menentang Aku. 

Umat Kristiani  sedang dikucilkan dengan cepat  di  dunia ini  dan mereka akan menderita
kesulitan yang besar karena kebencian yang ada di dunia terhadap Aku. Aku dibenci oleh
mereka yang dulu telah mengenal Aku, namun kini mereka menolak Aku. Aku hampir tidak
bisa  diterima  oleh  mereka  yang  mengenal  Siapa  DiriKu  ini  sebenarnya,  yang  menolak
beberapa  dari  Ajaran-ajaranKu  karena  Kebenaran  telah  membuat  mereka  merasa  tidak
nyaman. 

Aku telah dihalangi oleh banyak orang pada ZamanKu di dulu, dan terutama oleh jiwa-jiwa
yang congkak yang menuntun KawananKu didalam kenisah-kenisah.  Mereka mewartakan
Sabda  Allah  namun  mereka  tidak  mau  mendengar  Kebenaran  yang  keluar  dari  BibirKu,
Mesias yang sejati. 

Saat ini ada hamba-hamba kudusKu yang tidak setia kepada-Ku yang tidak mau memegang
teguh Kebenaran. Banyak dari mereka yang tidak lagi mau menerima Sabda KudusKu, yang
seperti air dari sumber yang jernih laksana kristal. Mereka telah mengeruhkan air itu, yang
mengalir  keluar  dari  Roh  Kudus  dan  jiwa-jiwa  yang  tak  berdosa  akan  meminumnya.
Kebenaran itu akan diselewengkan dan banyak orang akan dipaksa untuk menelan doktrin
kegelapan,  yang  akan  nampak  bersinar  terang  laksana  bintang  yang  berkilauan.  Doktrin
palsu yang baru ini  tak  ada kaitannya sama sekali  dengan Aku dan hanya mereka yang
percaya akan Kitab Injil  Kudus dan yang tidak mau menyimpang darinya, yang akan bisa
menemukan Kehidupan Kekal. 

Aku  datang  untuk  membawa Kebenaran  kepadamu  untuk  menyelamatkan  kamu,  tetapi
kamu  menyalibkan  Aku  karenanya.  Namun  melalui  KematianKu  di  kayu  salib,  Aku
mengalahkan  kematian.  Segala  sesuatu  yang  Kulakukan  adalah  demi  kamu  dan  segala
sesuatu yang berasal dari KemenanganKu atas kematian adalah menjadi milikmu. Kehidupan
didalam tubuh akan menjadi milikmu jika kamu percaya kepada-Ku dan jiwamu akan hidup
selamanya.  Jika kamu menolak  Aku sebelum KedatanganKu Yang Kedua maka kamu tak
akan siap untuk menerima Aku. Jika kamu menerima kebohongan, meskipun kamu telah
mengenal Kebenaran dari SabdaKu, maka kamu akan jatuh kedalam keputus-asaan. Dan kini
Aku akan disalibkan sekali lagi dan kali ini hanya ada sedikit sekali dukacita atas TubuhKu –
GerejaKu – karena kamu akan telah meninggalkan Aku di saat Aku datang pada Hari Yang
Agung itu. Aku akan telah dilupakan, namun si pembohong itu akan dipuja-puja, disembah,
dan disambut laksana raja, sementara Aku akan tergeletak di selokan dan diinjak-injak. 
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Hanya atas  Kuasa dari  Roh Kudus maka para pengikutKu yang sejati  akan bisa bertahan
didalam  pertempuran  untuk  merebut  jiwa-jiwa  ini  dan  Aku  memberimu  segala  Rahmat
untuk membuka matamu terhadap Kebenaran dan mencegah kamu agar tidak dimangsa
oleh penipuan itu. 

Hamba-hamba kudusKu yang setia, yang masih tetap teguh percaya kepada SabdaKu, akan
bangkit dan menuntun kamu di Jalan Kebenaran. Para hamba kudusKu yang gagah berani ini
akan  menerima  berbagai  Rahmat  yang  luar  biasa  untuk  membuat  umat  Kristiani  bisa
melihat jelas perbedaan antara yang benar dari  yang salah.  Beranilah kamu semua, dan
ketahuilah bahwa Rahmat ini  kini sedang dicurahkan kepada hamba-hamba kudusKu itu,
karena tanpa kepemimpinan mereka kamu akan mengalami kesulitan didalam mewartakan
Kebenaran. 

Aku mengasihi  kamu semua.  Aku tak  akan pernah meninggalkan  kamu.  Aku menarikmu
menuju kepada-Ku dan Aku memintamu agar mendaraskan doa-doa PerjuanganKu untuk
menerima berbagai Berkat yang diperlukan bagi perjalananmu ke depan. Roh Kudus tinggal
padamu  dan  kamu  akan  dipenuhi  dengan  segala  Karunia  yang  mungkin,  untuk
mempertahankan devosimu kepada-Ku. 

Panggilah  Aku  selalu  untuk  menolongmu,  untuk  memberimu  keberanian,  kekuatan  dan
kemampuan  untuk  menghadapi  musuh-musuhmu  dengan  rasa  belas  dan  kasih  yang
diperlukan jika kamu ingin menjadi murid sejati dariKu. Dengan mengasihi para musuhKu
bukan  berarti  bahwa  kamu  mau  menerima  kesesatan.  Aku  juga  meminta  agar  kamu
menolak untuk terlibat dalam berbagai tindakan kebencian akan Nama KudusKu. 

Wartakanlah saja SabdaKu. Tak perlu membelanya. 

 

Yesus Kristus-mu yang mengasihi

Juru Selamat dan Penebus seluruh umat manusia

1336. Belum pernah terjadi sebelumnya, sejak PenyalibanKu dulu, Kristianitas mengalami 
penganiayaan sebesar ini

Rabu, 6 Mei 2015, jam 22.31
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PuteriKu yang terkasih, Air MataKu mengalir deras saat ini ketika Sabda Kudus Allah dikoyak-
koyak.

Kasih kepada-Ku, Yesus Kristus, telah hilang, dan roh Gereja menjadi kering hingga segera ia 
akan menjadi sebuah padang gurun. Ia akan kehilangan kehidupan dan hanya umat beriman
yang setia saja diantara GerejaKu yang akan mempertahankan Hati KasihKu tetap terus 
berdenyut sementara itu segala sesuatu lainnya, yang mengelilinginya, akan menjadi 
kekurangan cairan bersamaan dengan setiap tetes kehidupan dihisap darinya. 

Belum pernah terjadi sebelumnya, sejak PenyalibanKu dulu, Kristianitas mengalami 
penganiayaan sebesar ini karena penginaan terhadap Sabda Allah. 

Segala sesuatu yang disucikan didalam Kerajaan Surgawi BapaKu kini sedang dihancurkan 
oleh manusia, yang hatinya kini tak lagi merasakan kasih kepada Penciptanya, Allah Yang 
Maha Tinggi. Mereka yang tetap setia kepadaNya, dan yang mengasihi serta memelukNya, 
akan merasakan SakitNya didalam hati mereka laksana sebilah pedang yang menusuk dan 
menimbulkan rasa nyeri yang mengerikan namun tidak membunuh. Bagi mereka yang 
sungguh mengasihi Allah tak akan bisa berpisah dariNya karena mereka itu terikat 
kepadaNya oleh sebuah tali pusat, yang tak bisa dilepaskan. 

Allah, melalui KerahimanNya, akan menghancurkan musuh-musuhNya yang berusaha 
mencuri jiwa-jiwa mereka yang nama-namanya ada didalam Kitab Kehidupan. WaktuKu 
sudah hampir tiba kepadamu. 

Janganlah kamu sampai menyerah ataupun putus asa, ketika kamu menyaksikan ulah para 
musuhKu dan melihat kecepatan dimana kelicikan jahatnya itu diterima oleh jiwa-jiwa yang 
tidak menaruh curiga. Aku adalah terutama sebagai Allah Yang Penuh Kesabaran dan 
KerahimanKu akan dicurahkan kepada umat manusia secara belimpah ditengah kobaran api 
KasihKu. Kobaran api kasih ini akan menyulut sebuah pembaharuan iman kepada-Ku dari 
mereka yang telah tersesat menjauhi Aku, ketika mereka akan menghancurkan setan dan 
setiap iblis serta malaikat yang durhaka yang telah menahan jiwa-jiwa yang menjadi milikKu,
namun yang telah terpisah dariKu. 

WaktuKu akan segera tiba, namun hal itu tidak terjadi sebelum dunia menyaksikan tanda-
tanda yang dinubuatkan didalam Kitab Wahyu serta Kitab Kebenaran. Janganlah takut 
kepada-Ku. Bersiaplah menyambut Aku. Tolaklah janji-janji palsu yang dibuat oleh para 
musuhKu. Tetaplah selalu setia kepada SabdaKu. Para musuhKu tak akan ikut ambil bagian 
dalam KerajaanKu. UmatKu yang setia, termasuk mereka yang berseru kepada-Ku selama 
saat Peringatan itu, tak akan mati. Karena milik merekalah Kerajaan Yang Baru itu – 
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KerajaanKu – yaitu yang dijanjikan olehKu, Mesias, Raja sepanjang masa – sebuah dunia 
yang tanpa akhir. 

Saat ini mungkin menjadi sebuah saat yang penuh kebingungan, perpecahan, kesedihan, 
dan sebuah kerinduan bagi mereka yang mewakili Aku di dunia ini untuk mewartakan 
Kebenaran. Namun ketahuilah hal ini. Aku adalah Kebenaran. Kebenaran tak pernah mati. 
KerajaanKu adalah kekal dan kamu, anak-anakKu yang terkasih, adalah menjadi milikKu. 
Datanglah. Tetaplah dekat denganKu. Aku akan menuntunmu menuju harta warisanmu. 
Percayalah kepada-Ku. Dengarkanlah Aku melalui Pesan-pesan ini – Kitab Kebenaran. Ia 
adalah Karunia Allah bagimu agar kamu tidak melupakan JanjiKu untuk datang kembali dan 
menghakimi orang yang hidup – mereka yang hidup di dunia ini serta mereka yang mati 
dalam keadaan RahmatKu. Aku akan menunjukkan segala macam tanda kepada dunia saat 
ini. Mereka yang diberkati dengan karunia Roh Kudus, akan mengetahui bahwa hal itu 
diberikan kepadamu atas Perintah BapaKu yang terkasih. 

Pergilah dalam damai. Dengarkanlah Aku saja melalui pesan-pesan ini saat ini. 

Aku sangat mengasihi kamu semua dan Aku telah menyatakan bahwa kamu adalah milikKu. 
Jangan biarkan ada orang yang mencuri satu jiwapun dariKu, karena dia akan menderita 
siksaan yang kekal atas perbuatannya. 

Yesusmu
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